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Szanowni Czytelnicy
Ostatni, tegoroczny numer Wiadomości 

Naftowych i Gazowniczych jest bardzo bogaty 
w relacje i artykuły z imprez branżowych w kra-
ju i zagranicą. Na szczególną uwagę zasługują 
teksty poświęcone II Międzynarodowej Konfe-
rencji „Polski przemysł naftowy i gazowniczy 
(do 1939 roku). Spuścizna archiwalna i biblio-
teczna. Nowe wyzwania polskiego przemysłu 
gazowniczego”. Konferencja odbyła się pod 
koniec listopada we Lwowie, a jej obszerny 
i bardzo zróżnicowany program był kontynuacją 
ubiegłorocznego wspólnego projektu naukow-
ców i menadżerów krakowskiego Uniwersytetu 
Pedagogicznego, Fundacji PGNiG im. Ignace-
go Łukasiewicza, Polskiej Spółki Gazownictwa 
i Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inży-
nierów i Techników Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego. 

Inauguracja konferencji odbyła się w go-
ścinnych progach lwowskiego pałacu Arcybisku-
pów Łacińskich, a jego gospodarz – Arcybiskup 
Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki nie 
tylko wziął udział w uroczystej sesji otwierającej 
konferencję, ale też udzielił Redakcji WNiG eks-
kluzywnego wywiadu. 

Konferencja, która odbywała się pod hono-
rowym patronatem Prezesa PGNiG Piotra Woź-
niaka, swoją tematyką i międzynarodowym gro-
nem panelistów bardzo wciągająco połączyła 
historię przemysłu naftowo-gazowniczego tych 
ziem do 1939 roku z potencjalnymi możliwo-
ściami dzisiejszej współpracy polskich i ukraiń-
skich firm naftowych. 

Chciałbym również zasygnalizować dwa ar-
cyciekawe artykuły w bloku „Nauka i Technika” 
grudniowego magazynu. W pierwszym z nich 
naukowcy Instytutu Nafty i Gazu – PIB dokonują 
podsumowania swojego imponującego dorob-
ku prowadzonych w ostatnich latach badań 
płuczek wiertniczych stosowanych do wiercenia 
w różnych warunkach geologiczno-złożowych 
oraz zaczynów cementowych do uszczelniania 
kolumn rur okładzinowych. Artykuł szeroko 
omawia także unikatową aparaturę badawczo-
-pomiarową stosowaną w Instytucie do badań 
cieczy wiertniczych. 

Drugi z tych artykułów – to wspólne opra-
cowanie inżynierów Exalo Drilling S.A. i firmy 
konsultingowej „WES”, pokazujące szerokie 
możliwości zastosowania technologii MPD (Ma-
naged Pressure Drilling) jako istotnego czynni-
ka skutecznego i bezpiecznego wykonywania 
otworów wiertniczych w różnych warunkach 
geologiczno-złożowych Polski.

W bieżącym numerze WNiG znajdziecie 
Państwo także liczne artykuły związane z uro-
czystościami barbórkowymi branży naftowo-
-gazowniczej i Oddziałów naszego Stowarzy-
szenia. W ich trakcie naftowi górnicy inicjują 
liczne akcje w społecznościach lokalnych. O tych 
najwspanialszych: akcji „Dar krwi na Barbórkę”, 
barbórkowych spotkaniach w szkołach i przed-
szkolach, a także o kolejnej już edycji „Otwar-
tych Działań Twórczych” – donoszą nasi stali 
współpracownicy i korespondenci.

A ponieważ „za progiem” nowy 
A.D. 2020 – redakcja Wiadomości 
Naftowych  i  Gazowniczych  życzy 
wszystkim  swoim  Czytelnikom, 
Współpracownikom, Sympatykom, 
a także życzliwym Krytykom

Do siego roku!
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Prace badawczo-rozwojowe 
w zakresie wiertnictwa i ich 
wdrażanie w praktyce przemysłowej

Abstract
This article presents the directions of research 

conducted at the Department of Drilling Technolo-
gy. The most important ones include the develop-
ment of drilling muds for drilling holes in various 
geological and reservoir conditions and cement 
slurries for sealing columns of casing pipes. Drilling 
mud technologies and cement slurry technologies 
developed in recent years, as well as currently con-
ducted research are discussed. Descriptions of the 
unique equipment used for testing drilling fluids 
under HPHT conditions are also included.

Streszczenie
W artykule przedstawiono kierunki badań 

prowadzonych w Zakładzie Technologii Wiercenia 
Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu 
Badawczego, INiG-PIB nad opracowaniem płu-
czek wiertniczych do wiercenia otworów w róż-
nych warunkach geologiczno-złożowych oraz za-
czynów cementowych do uszczelniania kolumn rur 
okładzinowych. Omówiono opracowane w ostat-
nich latach technologie płuczek wiertniczych i za-
czynów cementowych oraz aktualnie prowadzone 
badania rozwojowe. Zamieszczono również opisy 
unikatowej aparatury, stosowanej do badań cieczy 
wiertniczych w warunkach HPHT.

Wprowadzenie
Zakład Technologii Wiercenia jest jednym z za-

kładów Pionu Eksploatacji Złóż Węglowodorów 
INiG-PIB. W jego skład wchodzą dwa laboratoria, 
tj. Laboratorium Płuczek Wiertniczych i Labora-
torium Zaczynów Uszczelniających, w których 
prowadzone są prace badawczo-rozwojowe 
i usługowe. Realizowane prace, które ukierunko-

wane są na aktualne potrzeby i problemy przemy-
słu, są źródłem nowych rozwiązań w technologii 
płuczek wiertniczych, cieczy specjalnych i zaczynów 
cementowych, wykorzystujących nowoczesne 
metody badawcze. Otrzymywane wyniki z prowa-
dzonych badań standardowych i specjalistycznych 
stanowią podstawę zarówno do rozwiązywania 
problemów dla przemysłu, jak i ich patentowania 
oraz publikowania w specjalistycznych czasopi-
smach, a także prezentacji na konferencjach krajo-
wych i zagranicznych. Poprawność merytoryczna 
realizowanych prac możliwa jest dzięki doświad-
czeniu i zaangażowaniu 12-osobowego zespołu in-
żynieryjno – technicznego. Ściśle współpracując ze 
specjalistami Zleceniodawcy oraz mając do dyspo-
zycji unikatową, w porównaniu do innych jednostek 
w branży naftowej, aparaturę badawczą realizuje 
prace, których wyniki są wprowadzane do praktyki 
przemysłowej, przyczyniając się do doskonalenia 
technologii wiercenia otworów wiertniczych. 

Działalność merytoryczna Zakładu Technologii 
Wiercenia obejmuje tematykę dotyczącą:

• opracowywania składów płuczek wiertni-
czych, cieczy specjalnych i zaczynów ce-
mentowych dla prac wiertniczych oraz re-
konstrukcyjnych, prowadzonych w różnych 
warunkach geologiczno-technicznych;

• testowania w warunkach otworopodob-
nych nowych rodzajów środków chemicz-
nych, materiałów płuczkowych i wiążących 
do poprawy właściwości reologicznych, 
hydratacyjnych, hydraulicznych i smarnych 
płuczek wiertniczych, zaczynów cemen-
towych oraz właściwości mechanicznych 
kamienia cementowego;

• doboru płuczek wiertniczych, zaczynów 
cementowych, cieczy buforowych oraz 
technologii usuwania osadów filtracyjnych 
w aspekcie poprawy skuteczności cemen-
towania otworów wiertniczych;

• popularyzacji nowych rozwiązań technolo-
gicznych w górnictwie naftowym.

Ważnym kierunkiem badań jest także działal-
ność usługowa, dotycząca:

• bieżących badań oraz oceny właściwo-
ści reologicznych i inhibitujących płuczek 
wiertniczych podczas wiercenia danego 
otworu,

• specjalistycznych badań serwisowych 
w zakresie pomiarów parametrów techno-
logicznych zaczynów cementowych i cieczy 
buforowych wykonywanych w trakcie za-
biegów cementowań.

Działalność badawcza Laboratorium 
Płuczek Wiertniczych

W Laboratorium Płuczek Wiertniczych pro-
wadzone są szerokie badania z zakresu techno-
logii cieczy wiertniczych dla różnych warunków 
geologiczno-technicznych, stosowanych zarów-
no do wiercenia otworów, jak i prac związanych 
z opróbowaniem, udostępnianiem i rekonstrukcją 
odwiertów. Opracowane ciecze mogą być wyko-
rzystane w warunkach występowania zarówno 
skał ilasto-łupkowych, jak i zbiornikowych, w tym 
o lepiszczu ilastym, warstw solnych, wysokich i ni-
skich gradientów ciśnień złożowych, czy dopływu 
solanek magnezowo-wapniowych. Z uwagi na 
możliwość stosowania tych cieczy na różnym eta-
pie prac wiertniczych i eksploatacyjnych, w zależ-
ności od wymagań Zleceniodawcy oraz warunków 
geologiczno-złożowych, badaniami objęte są: 

• płuczki wiertnicze,
• ciecze specjalne, tj.

– ciecze robocze, stosowane do opró-
bowania i udostępniania złóż oraz do 
prac nad poprawą stanu wyposażenia 
wgłębnego odwiertów,

– ciecze buforowe i przemywające, stoso-
wane podczas prac przy wymianie płucz-
ki na ciecz nadpakerową oraz w proce-
sach oczyszczania strefy przyodwiertowej 
z osadów z płuczki wiertniczej,

– ciecze nadpakerowe.

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie wiertnictwa 
i ich wdrażanie w praktyce przemysłowej

Małgorzata Uliasz Marcin Rzepka Grzegorz Zima
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Szerokim zakresem badań laboratoryjnych 
i prób przemysłowych objęte są płuczki wod-
nodyspersyjne. Kierunek prowadzonych prac 
badawczych dotyczy płuczek wiertniczych in-
hibitowanych, stosowanych do przewiercania 
warstw ilasto-łupkowych oraz do dowiercania 
skał zbiornikowych, których spoiwem są mi-
nerały ilaste, płuczek wiertniczych o właściwo-
ściach spełniających wymagania płuczek do 
wiercenia otworów kierunkowych i poziomych 
oraz w strefach o obniżonym ciśnieniu złożo-
wym i w warstwach sczerpanych.

Do przewiercania skał ilasto-łupkowych 
opracowano płuczkę glikolowo-potasową, 
przedstawioną w patencie PL 185005B1. 
Głównym jej składnikiem odpowiedzialnym za 
właściwości inhibitujące jest poliglikol (kopo-
limer blokowy tlenku etylenu i tlenku propyle-
nu) w połączeniu z emulgatorem oraz inhibitor 
jonowy KCl. Płuczka ta wykazuje bardzo dobre 
właściwości inhibitujące i powoduje niewiel-
kie uszkodzenie przepuszczalności strefy przy-
odwiertowej, które w badaniach laboratoryj-
nych wynosiło ok. 7%. Płuczka sporządzona 
według składu opracowanego w INiG – PIB 
była stosowana w warunkach przemysłowych, 
m.in. do wierceń na obszarze Synklinorium 
Szczecińskiego i przewiercania utworów mio-
cenu autochtonicznego na Przedgórzu Kar-
pat. Po modyfikacjach składu, płuczka ta jest 
obecnie powszechnie stosowana w przemyśle 
w różnych warunkach geologicznych.

Kolejnym rodzajem płuczek do przewierca-
nia skał ilasto-łupkowych są płuczki z dodatkiem 
szkła wodnego, czyli krzemianu sodu lub pota-
su. Zastosowanie tych inhibitorów w połączeniu 
z inhibitorem jonowym i organicznym niejono-
wym opisano w patentach: PL 188174B1 i PL 
201910B1. Płuczka sporządzona na osnowie 
krzemianu potasu była stosowana w warun-
kach przemysłowych do przewiercania utworów 
nasunięcia karpacko-stebnickiego i miocenu au-
tochtonicznego.

Przykładem płuczki o potrójnym inhibi-
towaniu, opracowanej w ostatnich latach 
w INIG–PIB, jest płuczka aminowo-glikolowa 
będąca przedmiotem zgłoszenia patentowego 
nr P.420015. W płuczce tej zastosowano układ 
inhibitorów składający się z polimeru kationo-
wego, o różnej masie cząsteczkowej, zawiera-
jącego I-rzędowe grupy aminowe oraz inhibitor 
jonowy i organiczny niejonowy. Odzyski łupku 
po dyspersji w środowisku płuczki aminowo-
glikolowej wskazują na unikatowe jej właściwo-
ści inhibitujące.

Nowym rozwiązaniem opracowanym 
w INiG-PIB jest płuczka na osnowie stabiliza-
tora glinowego, będącego kompozycją złożo-
ną z kwasów humusowych i związków glinu, 

w połączeniu z inhibitorem jonowym i orga-
nicznym niejonowym. Płuczka ta, cechująca się 
tiksotropią właściwości reologicznych, wykazuje 
zdolność zarówno do ograniczania pęcznienia 
skał wrażliwych na działanie wody, jak i blo-
kowania por skał łupkowych, szczelinowatych 
przez powstałe osady Al(OH)3 i flokuły kwasu 
humusowego, w sprzyjających warunkach 
otworowych.

Kwasy humusowe zostały wykorzysta-
ne także do opracowania płuczki na osnowie 
emulsji lateksowej stabilizowanej związkami 
glinu. Opracowana płuczka lateksowo-glinowa 
jest przedmiotem zgłoszenia patentowego P. 
424278. Płuczka ta może być z powodzeniem 
stosowana do wiercenia otworów w niestabil-
nych i sypliwych formacjach łupkowych, dzięki 
wytwarzaniu na ich powierzchni szczelnego 
i odkształcalnego osadu filtracyjnego, prze-
ciwdziałającego wnikaniu filtratu płuczkowego 
i ograniczającego wzrost ciśnienia porowego 
w ich porach.

Przykładem płuczek do wiercenia otworów 
kierunkowych opracowanych w INIG –PIB są 
płuczki: bentonitowo-wodorotlenkowa – za-
wierająca w składzie kompleksowy związek 
nieorganiczny – wodorotlenek magnezowo-
-glinowy, który w połączeniu z bentonitem 
stanowi składnik strukturotwórczy, oraz płuczka 
guarowa sieciowana jonami glinu, zawierająca 
w składzie żywicę guarową sieciowaną jonami 
glinu i  karboksymetyloskrobię.

Płuczki do wiercenia otworów o obniżo-
nym gradiencie ciśnienia złożowego posiadają 
gęstość poniżej 1,0 kg/dm3. Przykładem jest 
płuczka afronowa, która zawiera w składzie 
specjalnie zaprojektowane, odporne na ciśnie-
nie (do ok. 27 MPa) mikropęcherzyki powietrza 
(afrony w ilości 12 do 15% obj. powietrza), 
stabilizowane za pomocą filmu polimerowego 
z odpowiednio dobranymi SPCz. Czas połowicz-
nego rozpadu afronów w płuczce opracowanej 
w INiG-PIB wynosił powyżej 500 godzin.

Kolejnym przykładem płuczki o obniżonej 
gęstości opracowanej w INIG-PIB jest płuczka , 
w której zastosowano specjalny materiał (szkla-
ne mikrosfery) wykonany ze szkła sodowo-wap-
niowego lub borokrzemowego, który można 
dodawać do każdego rodzaju płuczki, max. do 
50% obj. Charakteryzuje się ona niską gęsto-
ścią, (od ok. 0,70 kg/dm3) i dużą odpornością 
na ciśnienie – do ok. 190 MPa. 

Wielostronne zalety płuczek olejowody-
spersyjnych dały nowy kierunek badań płuczek 
wiertniczych, w wyniku których opracowano 
płuczkę inwersyjną. Opracowana płuczka wiert-
nicza, chroniona patentem PL 228641, jest 
emulsją typu W/O, czyli zawierającą olejową 
fazę ciągłą z rozproszoną w niej fazą wodną. 

Fazę olejową płuczki stanowi olej o obniżonej 
toksyczności wraz z układem specjalnie wyse-
lekcjonowanych emulgatorów i środków zwil-
żających, nadający jej szczególną odporność 
na działanie związków, zarówno o charakterze 
kwaśnym, jak i zasadowym, natomiast fazę 
wodną płuczki stanowi roztwór soli. Płuczka ta 
jest stabilna w bardzo wysokich temperaturach 
(w warunkach laboratoryjnych do 180 – 200oC) 
i zapewnia doskonałą ochronę przed korozją. 
Bardzo dobre właściwości smarne płuczki in-
wersyjnej pozwalają na zastosowanie jej do 
wiercenia otworów kierunkowych i horyzon-
talnych. Opracowany skład płuczki inwersyjnej 
został zastosowany do przewiercenia interwału 
w głębokości 4785 – 4880 m na terenie Ukrainy. 
Przy udziale tego rodzaju płuczki zostało także 
przeprowadzonych ok. 10 rekonstrukcji odwier-
tów, czego efektem było zwiększenie wydoby-
cia gazu i ropy naftowej. Dla płuczki olejowej zo-
stała również opracowana ciecz przemywająca, 
będąca przedmiotem zgłoszenia patentowego 
P. 420635.

Kolejny kierunek badań prowadzony 
w Laboratorium Płuczek Wiertniczych dotyczy 
opracowywania i modyfikacji składów cieczy 
specjalnych. Stanowią one odrębną grupę cie-
czy wiertniczo-eksploatacyjnych, których skład 
i właściwości technologiczne dobierane są do 
warunków geologiczno-złożowych oraz ich roli 
w procesie udostępniania złóż. Jak wykazały 
badania laboratoryjne, dedykowane dla wa-
runków geologiczno-złożowych i rodzaju prac 
prowadzonych w odwiertach zrealizowanych 
na obszarze Niżu Polskiego i przedgórza Karpat, 
ciecze te mogą być sporządzane na wodzie słod-
kiej, ale przede wszystkim na osnowie solanek. 

Na wodzie słodkiej opracowane zostały 
ciecze stosowane w procesie wymiany płucz-
ki wiertniczej na ciecz nadpakerową. Były to: 
ciecze przemywające z dodatkiem wyselekcjo-
nowanych SPCz posiadających m.in. właści-
wości czyszczące, odtłuszczające i zwilżające 
powierzchnie stalowe oraz wysokolepkie ciecze 
buforowe spełniające rolę „tłoków hydraulicz-
nych”, których zadaniem jest usunięcie płuczki 
wiertniczej z przestrzeni pierścieniowej przed 
zatłoczeniem cieczy nadpakerowej. 

Ciecze robocze, nadpakerowe oraz prze-
mywające strefę przyodwiertową z osadów wy-
tworzonych przez płuczki wiertnicze, opracowa-
ne zostały na osnowie solanek o różnej gęstości, 
zawierających sole nieorganiczne i organiczne. 
W składach tych cieczy zastosowano materiały 
i środki chemiczne regulujące ich właściwości 
reologiczne i inhibitujące, filtrację, gęstość, 
pH. W zależności od temperatury panującej 
w odwiercie oraz czasu ich kontaktu ze ścianą 
odwiertu stosowano również biocydy, środki 
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ograniczające korozję osprzętu, obniżające 
napięcie powierzchniowe na granicy faz i za-
pobiegające powstawaniu blokad emulsyjnych 
oraz powodujące rozkład polimerów o działaniu 
utleniającym. 

Dużym przedsięwzięciem było, wspólnie 
z Zakładem Technologii Eksploatacji i Płynów 
Złożowych INiG-PIB, opracowanie technologii 
zagospodarowania odpadów wiertniczych po-
wstających w czasie wiercenia otworu (zużyte 
płuczki wiertnicze i urobek). Jest to innowacyjna 
technologia, stanowiąca zgłoszenie patentowe 
nr P. 418959, polegająca na zestalaniu zuży-
tych wodnodyspersyjnych płuczek wiertniczych, 
jako fazę płynną i stałą, w ciało stałe przy uży-
ciu kompozycji środka zawierającego materiał 
wiążący (spoiwo hydrauliczne lub cement port-
landzki) oraz aktywator wiązania (szkło wodne), 
chronionej patentem PL 213056, wraz z oceną 
jego właściwości mechanicznych, chemicznych 
i toksykologicznych.

Działalność badawcza 
Laboratorium Zaczynów 
Uszczelniających INiG-PIB

Przedmiotem działania Laboratorium Zaczy-
nów Uszczelniających jest szeroki zakres badań 
zaczynów cementowych o różnych gęstościach 
i cieczy buforowych, niezbędnych do przepro-
wadzenia zabiegów uszczelniania kolumn rur 
okładzinowych w otworach wiertniczych, dla 
wszystkich rejonów wierceń prowadzonych na 
całym obszarze Polski, których wyniki są bez-
pośrednio wdrażane w przemyśle naftowym. 
W wyniku ich realizacji opracowano innowa-
cyjne rodzaje zaczynów cementowych, zawie-
rających odpowiednio dobrane dodatki mody-
fikujące, m.in. upłynniające, obniżające filtrację, 
antysedymentacyjne, regulujące gęstość i pod-
noszące wytrzymałość kamienia cementowego, 
jak dodatek nano-SiO2. Wieloletnie badania 
odporności korozyjnej stwardniałych zaczynów 
przyczyniły się do opracowania metody modelo-
wych badań wpływu środowiska otworu wiert-
niczego na parametry kamienia cementowego. 
Dzięki temu istnieje możliwość uzyskania pełnej 
oceny przydatności różnych rodzajów zaczynów 
cementowych do uszczelniania kolumn rur okła-
dzinowych w danych warunkach geologicznych.

Usługi świadczone przez Laboratorium na-
leżą do kategorii usług wysokospecjalistycznych 
(m.in. polegają na szczegółowych oznaczeniach 
parametrów technologicznych zaczynów ce-
mentowych, niezbędnych do wykonania za-
biegu uszczelniania kolumn rur okładzinowych 
w otworach wiertniczych). Pracownicy Labo-
ratorium regularnie uczestniczą w terenowych 
badaniach zaczynów cementowych i cieczy 
buforowych, podczas zabiegów cementowa-

nia technicznych i eksploatacyjnych kolumn 
rur okładzinowych. Wyjazdy te odbywają się 
na wiertnie zlokalizowane na obszarze Niżu 
Polskiego, przedgórza Karpat oraz w rejonach, 
w których projektowane są Podziemne Maga-
zyny Gazu.

Do szczególnych osiągnieć Laboratorium 
Zaczynów Uszczelniających w ostatnich latach 
należy zaliczyć szereg innowacyjnych opraco-
wań. Są to m.in.:
• Zaczyny cementowe do uszczelniania rur 

okładzinowych w Kawernowych Podziem-
nych Magazynach Gazu (KPMG) w wysa-
dach solnych Mogilno i Kosakowo. Receptury 
zaczynów sporządzane były na bazie solanki 
o pełnym zasoleniu NaCl (o gęstości 1,20 g/
cm3) i zawierały odpowiednio dobrane ilości 
dodatków odpieniających, upłynniających, 
antyfitracyjnych i wywołujących pęcznienie. 
Do receptur oprócz cementu portlandzkiego 
klasy CEM I 42,5 wprowadzano również 
mikrocement (drobno mielony cement port-
landzki) oraz gips modelowy.

• Plastyczne (elastyczne) zaczyny cementowe 
opracowano w latach 2010 - 2011. Zaczyny 
te posiadają odpowiednio zaprojektowany 
rozkład wielkości ziaren, w których puste 
miejsca przestrzenne uszczelnianie są od-
powiednio dobranymi stałymi wypełniacza-
mi (m.in. gumą sproszkowaną i włóknem 
polipropylenowym). Takie zaczyny posia-
dają zwiększoną wytrzymałość na rozcią-
ganie i zginanie, zmniejszają porowatość 
i przepuszczalność oraz wysoką odporność 
na wstrząsy. Receptury zaczynów z dodat-
kiem komponentu elastycznego CEMPLAST 
były przedmiotem zgłoszenia patentowego 
P.391133.

• Zaczyny cementowe na bazie wody morskiej. 
Są to receptury cementowe i cementowo – 
lateksowe, w których jako ciecz zarobową 
używa się wody morskiej o naturalnym za-
soleniu i składzie mineralogicznym. Zaczyny 
sporządzone na wodzie morskiej mogą być 
stosowane podczas prac uszczelniania otwo-
rów wierconych z platform w warunkach 
morskich, a także w rejonach nadbrzeżnych, 
gdzie występuje łatwy dostęp do wody mor-
skiej. Zaczyny te były przedmiotem zgłosze-
nia patentowego P.420469.

• Zaczyny cementowe nieulegające sedymen-
tacji opracowano w latach 2016 - 2018. 
Zaczyny tego rodzaju z powodzeniem mogą 
znaleźć zastosowanie podczas uszczelniania 
otworów kierunkowych i horyzontalnych, 
gdzie wymagana jest wysoka stabilność 
sedymentacyjna i brak frakcjonowania po-
szczególnych faz, wchodzących w skład 
kompozycji cementowej (zgłoszenie patento-
we P.420758).

Ponadto w Laboratorium Zaczynów 
Uszczelniających w latach 2017 – 2018 zrealizo-
wane zostały prace badawcze, dotyczące opra-
cowania cieczy przemywającej do otworów 
wiertniczych (zgłoszenie patentowe P.423990) 
oraz kompozycji ultralekkiego wysokowytrzy-
małego zaczynu cementowego (zgłoszenie 
patentowe P.421676). Ostatnio wykonywane 
były również prace badawcze nad poprawą 
oczyszczania przestrzeni pierścieniowej otwo-
ru wiertniczego przed zabiegiem cementowa-
nia oraz wpływu temperatury na skuteczność 
działania cieczy przemywających w warunkach 
otworopodobnych.

Potencjał aparaturowy
Opracowywanie nowych technologii cieczy 

wiertniczych i metod badawczych jest możliwe 
dzięki wykorzystywaniu nowoczesnej aparatury, 
w tym zakupionej w ostatnim czasie (fot. 1 ÷ 
4). Przykładem może być unikatowy na skalę 
światową aparat Grace M2200 HPHT (fot. 1), 
który umożliwia określenie współczynnika tarcia 
w środowisku płuczki wiertniczej na kontakcie 
metal-metal, a przede wszystkim metal-skała 
w warunkach HPHT. Oprócz tego aparat ten 
posiada funkcję pomiaru filtracji dynamicznej 
płuczek wiertniczych w symulowanych wa-

Fot. 1. Wielofunkcyjny symulator wiercenia Grace M2200

Fot. 2. Wiskozymetr HPHT OfiTE 77
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runkach otworowych oraz pomiaru szybkości 
wiercenia w rzeczywistych próbkach skał, przy 
pomocy miniaturowego świdra wiertniczego. 
Zakres pracy urządzenia to 260°C oraz ciśnienie 
do 13,8 MPa. Innym aparatem jest wiskozymetr 
HPHT OFiTE 77 (fot. 2), przy użyciu którego 
oznaczane są parametry reologiczne płuczki 
wiertniczej w temperaturze pokojowej lub do-
wolnie ustalonej temperaturze w zakresie do 
260 °C i ciśnieniu od 0 – 30000 PSI. Posiada on 
możliwość regulacji prędkości obrotowej, w za-
kresie 0,01 - 600 obr/min. Do pomiaru właści-
wości reologicznych płuczek wiertniczych służy 
również reometr Anton Paar MCR 301, umożli-
wiający bardzo precyzyjne pomiary parametrów 
reologicznych cieczy oraz ustalenie ich modelu 
reologicznego. Reometr Brookfield DV3TLV słu-
ży do pomiaru parametrów reologicznych przy 
niskich szybkościach ścinania. W Zakładzie Tech-
nologii Wiercenia znajdują się również: prasy 
filtracyjne HPHT: dynamiczna produkcji OFITE 
i statyczna FANN 387, pozwalające określić fil-
trację płuczki wiertniczej w warunkach wysokiej 
temperatury i wysokiego ciśnienia oraz tensjo-
metr Krűss K9, służący do ustalania napięcia 
powierzchniowego na granicy faz,.

Kolejnym nowoczesnym aparatem jest kon-
systometr OFITE umożliwiający pomiary czasu 
gęstnienia w warunkach otworopodobnych, tj. 
w temperaturze i ciśnieniu panującym na dnie 
otworu wiertniczego. Aparat ten rejestruje w spo-
sób ciągły zmiany konsystencji zaczynu cemen-
towego aż do całkowitego zgęstnienia (fot. 3). 
Maksymalna temperatura badania to ok. 205°C, 
maksymalne ciśnienie to ok. 100 MPa. Ponadto 
do pomiaru parametrów żelowania i twardnienia 
zaczynów cementowych w warunkach HPHT 
służy ultrasonograficzny analizator cementu 
(UCA) z modułem do badania żelowania zaczynu 
(SGSM) – fot. 4. Aparat umożliwia wykonywanie 
ciągłych, nieniszczących badań wytrzymałości 
na ściskanie w funkcji czasu zaczynów i kamieni 
cementowych w warunkach otworopodobnych. 
Moduł SGSM mierzy narastanie statycznej wy-

trzymałości strukturalnej zaczynu cementowego 
do wartości granicznej – wynoszącej 250 Pa. 
Maksymalna temperatura pracy to ok. 204°C, 
maksymalne ciśnienie to ok. 34,5 MPa. Laborato-
rium Zaczynów Uszczelniających dysponuje rów-
nież szeregiem nowoczesnych aparatów, które 
umożliwiają badanie struktury zaczynu i kamie-
nia cementowego, tj. porozymetrem rtęciowym, 
przepuszczalnościomierzem gazowym czy apa-
ratem do badania migracji gazu przez wiążący 
zaczyn cementowy. 

Nowe kierunki badań
Aktualnie prowadzone badania z zakre-

su płuczek wiertniczych dotyczą zastosowania 
nanokrzemionki, jako środka do regulowania 
filtracji. Prowadzone są również prace nad opra-
cowaniem nowych rodzajów płuczek do prze-
wiercania pokładów węgla. Interesującym roz-
wiązaniem, będącym przedmiotem zgłoszenia 
patentowego P.430072, jest opracowanie no-
wego rodzaju inhibitora hydratacji skał wyka-
zującego szczególną aktywność w temperaturze 
otworowej. Głównym związkiem odpowie-
dzialnym za jego inhibitujące właściwości jest 
alkoksylowa pochodna alkoholu tłuszczowego. 
Zakup aparatu Grace M2200 umożliwił urucho-
mienie nowego kierunku badań, czyli wpływu 
różnych rodzajów płuczek i środków chemicz-
nych stosowanych w ich składach na wartość 
współczynnika tarcia na kontakcie stal-stal i stal-
-skała w warunkach zbliżonych do otworowych.

Obecnie w Laboratorium Zaczynów 
Uszczelniających prowadzi się prace nad do-
borem materiałów wiążących, w celu poprawy 
wytrzymałości kamieni cementowych z zaczy-
nów emulsyjnych, a także prace nad możliwo-
ściami doszczelnienia mikrostruktury płaszcza 
cementowego za pomocą nowych domieszek 
drobnoziarnistych. Ponadto testowane są zaczy-
ny cementowe z dodatkiem nanokomponentów 
(n-SiO2, n-Al2O3 i in.), a także receptury zawiera-
jące nanorurki węglowe. Trwają również bada-
nia nad opracowaniem zaczynów cementowych 

o krótkich czasach żelowania i wiązania do 
uszczelniania płytkich otworów wiertniczych na 
obszarze przedgórza Karpat.

Podsumowanie
Prace badawcze i rozwojowe wykonywa-

ne w Zakładzie Technologii Wiercenia Instytutu 
ukierunkowane są na aktualne potrzeby i pro-
blemy przemysłu, wprowadzając nowoczesne 
rozwiązania technologiczne w zakresie opra-
cowywania i doskonalenia receptur płuczek 
wiertniczych, cieczy roboczych i zaczynów ce-
mentowych. Wielokierunkowe prace badaw-
cze, przeprowadzone na przestrzeni ostatnich 
lat w zakresie nowych technologii płuczko-
wych, doprowadziły do opracowania kilku ro-
dzajów inhibitowanych płuczek wiertniczych, 
różniących się mechanizmami oddziaływania na 
skały ilasto-łupkowe. Doskonalenie technologii 
płuczkowej na drodze badań laboratoryjnych 
uwzględniających doświadczenia przemysłowe 
pozwoliło wypracować systemy płuczkowe 
o dużej skuteczności zapobiegania hydratacji 
skał ilastych oraz niepowodujące większych 
zmian przepuszczalności skał zbiornikowych, 
ze względu na odpowiedni dobór środków 
chemicznych stosowanych do ich sporządzania. 
Prace z zakresu zaczynów cementowych rów-
nież były wielokrotnie wykorzystywane w prze-
myśle. Zaczyny cementowe na pełnym zasoleniu 
z dodatkiem gipsu oraz środka spęczniającego 
używano podczas budowy KPMG Kosakowo 
(klastry A i B), natomiast zaczyny elastyczne za-
stosowano m.in. na otworach D-1 podczas ce-
mentowania rur okładzinowych 24” oraz B-19N 
podczas cementowania rur 7”.

Małgorzata Uliasz, 
Marcin Rzepka, 
Grzegorz Zima

Instytut Nafty i Gazu 
– Państwowy Instytut Badawczy

Fot. 3. Konsystometr ciśnieniowy HPHT Fot. 4. Ultrasonograficzny analizator cementu
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Technologia MPD jako istotny czynnik skutecznego 
i bezpiecznego wykonania otworu wiertniczego

Grzegorz Bazan Tomasz Wójtowicz Wiesław Witek 

MPD Managed Pressure Drilling

Summary:
This article outlines Managed Pressure Dril-

ling technology in a general way, MPD for short. 
MPD technology has been known in practice for 
over 20 years and has been officially accepted and 
formally implemented for offshore drilling in 2003.

MPD technology is derived from Under-
balanced Drilling technology in short UBD and 
attempts to apply it took place in Poland, which 
is mentioned in the article.

The authors of the article pay attention to 
the conditions of using MPD technology as well 
as the benefits of using this technology, howe-
ver, the article also mentions specific risks or dif-
ficulties when using MPD technology.

One of the important issues raised in the 
article is the application of MPD technology in 
Poland for the implementation of difficult drilling 
projects, including boreholes  in the Carpathian 
Basin or boreholes in the Paleozoic Basins espe-
cially in Rotliegend "TIGHT FORMATION" and 
Extended Reach Drilling boreholes.

According to the authors of the article, 
making an insight into the application of MPD 
technology for drilling in difficult geological and 
reservoir conditions in Poland may be a way to 
solve a number of problems in optimal design 
and effective drilling of particularly technically 
difficult boreholes.

The authors of the article recommend con-
sidering the application and implementation of 
the MPD system on the BENTEC -450 AC rig for 
deep or ERD drilling in the Carpathian Basin or 
the Paleozoic  Basins.

Streszczenie:
W niniejszym artykule przedstawiono 

w sposób ogólny technologię Managed Pres-
sure Drilling, w skrócie MPD. Technologia MPD 

znana jest w praktyce od ponad 20 lat, a oficjal-
nie została zaakceptowana i formalnie wdrożo-
na dla wierceń na morzu w roku 2003.

Technologia MPD wywodzi się z technologii 
Underbalanced Drilling w skrócie (UBD) i próby 
jej zastosowania miały miejsce na terenie Polski 
– o czym jest mowa w artykule.

Autorzy artykułu zwracają uwagę na wa-
runki stosowania technologii MPD jak również 
na korzyści z jej stosowania. W artykule jest 
również mowa o określonych ryzykach czy 
trudnościach przy zastosowaniu technologii 
MPD.

Jedną z istotnych kwestii poruszanych 
w artykule jest sprawa zastosowania techno-
logii MPD w Polsce dla realizacji trudnych pro-
jektów wiercenia m.in. otworów w Karpatach 
czy też otworów na Niżu Polskim szczególnie 
w utworach czerwonego spągowca tzw. „TI-
GHT FORMATION” i otworów Extended Reach 
Drilling.

Dokonanie rozeznania w zakresie zastoso-
wania technologii MPD dla wierceń w trudnych 
warunkach geologiczno-złożowych w Polsce 
zdaniem autorów artykułu może stanowić spo-
sób na rozwiązanie szeregu problemów w opty-
malnym projektowaniu i skutecznym, dowierca-
niu szczególnie trudnych technicznie otworów.

Autorzy artykułu rekomendują rozważenie 
zastosowania i wdrożenia systemu MPD na 
urządzeniu typu BENTEC -450 AC dla realizacji 
głębokiego lub ERD wiercenia w Karpatach lub 
na Niżu Polskim.

Wstęp.
Niniejszy artykuł jest częściowo oparty na 

opracowaniu i prezentacji pt. „Managed Pres-
sure Drilling – Zarządzanie i kontrola ciśnień 
w trakcie wiercenia otworu” jaką Firma Kon-
sultingowa „WES” opracowała w celach szko-
leniowych dla EXALO DRILLING S.A. w ramach 
Programu Akademia Przyszłego Menadżera.

Technologia wiercenia otworu w systemie 
Managed Pressure Drilling - zwana dalej MPD, 
ma pierwotny związek ze stosowaniem techno-
logii Underbalanced Drilling - zwana dalej UBD. 
Działający w ramach organizacji International 
Association Drilling Contractors, zwany dalej 
IADC, komitet techniczny zdefiniował technolo-
gię UBD następująco:

„Wiercenie otworu z wykorzystaniem odpo-
wiedniego sprzętu i urządzeń kontrolnych, gdzie 
podczas tego procesu utrzymywane jest celowo 
ciśnienie w otworze poniżej ciśnienia porowego 
w każdym interwale eksponowanym w trakcie 
wiercenia, które pozwala na dopływ płynu zło-
żowego do otworu i na powierzchnię”.[2]

Za płyny złożowe w tym przypadku uznaje 
się gaz, ropę naftową lub solankę, a także mie-
szaninę tych cieczy.

Nieco szerzej technologia UBD jest zdefi-
niowana przez Biuro ds. Energii stanu Alberta 
w Kanadzie, która określa system UBD w nastę-
pujący sposób:

„Wiercenie otworu z utrzymaniem ciśnienia 
hydrostatycznego słupa płynu (płuczki) tak za-
projektowanego, aby jego wartość była niższa 
niż ciśnienie porowe przewiercanej formacji 
skalnej. Ciśnienie hydrostatyczne słupa płynu 
może być naturalnie utrzymane poniżej ciśnie-
nia złożowego lub może być sztucznie wywo-
łane przez dodanie do płynu obiegowego natu-
ralnego gazu lub azotu, albo nawet powietrza. 
Niezależnie od warunków wywołania takiej 
nierównowagi ciśnienia w otworze, końcowym 
efektem będzie zawsze dopływ medium złożo-
wego do otworu”.[2]

Zastosowanie technologii wiercenia otwo-
rów z kontrolą ciśnień tak w przewodzie (na 
stojaku) jak i w przestrzeni pierścieniowej 
(międzyrurowej i otworowej) może opierać się 
na technologii UBD jak również MPD. Tech-
nologie te różnią się zasadniczo między sobą 
i wymagają krótkiego omówienia w celu wła-
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ściwego ich wykorzystania i zastosowania  
w trudnych warunkach geologiczno-złożowych 
a w szczególności w trakcie wiercenia otworów 
kierunkowych i horyzontalnych o dużym odej-
ściu tzw. ERD.

Tak w zakresie technologii UBD jak i MPD 
istnieje bardzo bogata literatura, w której opisa-
ne są zasadnicze cele i zastosowania tych tech-
nologii [1],[2] a w szczególności w pozycjach 
literatury [4],[5],[7], w których rozważane są 
konkretne przypadki zastosowania technologii 
MPD i jednocześnie wykazane są korzyści w po-
staci ograniczenia ilości zastosowanych kolumn 
rur okładzinowych (linerów) jak również efekty 
stosowania tej technologii w dowierceniu otwo-
ru oraz osiągnięciu celu geologicznego i złożo-
wego w skrajnie trudnych warunkach geologicz-
no-technicznych.

Technologia UBD
Prezentacja technologii UBD nie jest pod-

stawowym celem niniejszego artykułu nie mniej 
jednak z uwagi na fakt, że technologia ta była 
już stosowana w Polsce oraz ze względów 
czysto formalnych jako, że technologia UBD 
jest niejako pierwowzorem dla technologii 
MPD poniżej przedstawiono kilka istotnych cech 
charakteryzujących wiercenie tzw. Underbalan-
ced Drilling.

Podstawowym celem stosowania technolo-
gii UBD jest m.in.:

• redukcja czasu nieprodukcyjnego w trak-
cie przewiercania stref złożowych gdzie 
możemy spodziewać się zaników cyr-
kulacji płuczki lub nagłego dopływu 
płynów złożowych

• zwiększenie wydajności udostępnionego 
odwiertu poprzez ograniczenie uszko-
dzenia strefy przyodwiertowej

• określenie parametrów złożowych już 
w trakcie przewiercania złoża

Strategia stosowania technologii UBD wymaga 
m.in.:

• zaangażowania specjalistycznego sprzętu
• opracowania szczegółowego planu wier-

cenia
• opracowania modelu hydraulicznego 

cyrkulacji płynu w otworze
• doskonale wyszkolonej załogi
• wdrożenia szczegółowego programu 

wiercenia dla bezpiecznego i efektywne-
go wykonania zadania

• opracowania szczegółowych procedur 
opanowania erupcji wstępnej lub erupcji 
otwartej

Z uwagi na główny temat niniejszego ar-
tykułu dalsze omawianie technologii UBD zo-
stanie pominięte, aczkolwiek pewne elementy 
tej technologii będą się przewijać w tekście 
artykułu.

Technologia MPD 
– założenia ogólne

W odróżnieniu od technologii UBD, ale 
bazującej na tej technologii przez okres ok. 
czterech dekad, praktykowano system MPD na 
tysiącach urządzeń wiertniczych. Przez ten okres 
stosowano systemy quasi MPD z wykorzysta-
niem urządzeń kontrolnych tzw. Rotating Con-
trol Device (zwane dalej RCD), które pozwalały 
na kontrolę ciśnienia bez odpowiedniej regulacji 
na wylocie otworu oraz na kontrolę wypływu 
płynu w procesie cyrkulacji tak, aby nie dopuścić 
do skażenia środowiska i stanowić zagrożenia 
dla załogi pracującej w szybie. System ten po 
doświadczeniach na lądzie został formalnie 
uznany i wprowadzony w wierceniach na morzu 
jako system MPD dopiero w 2003 roku.

Zasadnicza różnica pomiędzy systemem 
UBD, a systemem MPD polega na tym, że w sys-
temie UBD w trakcie wiercenia  dopuszcza się do 
dopływu płynu złożowego do otworu, natomiast 
w systemie MPD utrzymuje się równowagę sta-
tyczno-dynamiczną w otworze bez wywołania 
dopływu płynów złożowych, przy jednoczesnym 
zachowaniu i utrzymaniu równowagi geosta-
tycznej przewiercanego, a jeszcze nie zaruro-
wanego odcinka otworu. System taki zapewnia, 
w odróżnieniu od systemu UBD, zachowanie 
integralności ścian otworu i dobry stan tech-
niczny przewiercanego interwału, pozwalający 
na bezpieczne zapuszczenie projektowanej ko-
lumny rur okładzinowych.

Cała koncepcja systemu MPD opiera się na 
wierceniu płuczką z właściwą gęstością ekwi-
walentną zwaną powszechnie Equivalent Mud 
Weight (dalej EMW), czyli gęstością płuczki, któ-
ra wywiera ciśnienie:

• równe lub nieco większe niż ciśnienie 
złożowe, lub

• ciśnienie wymagane do utrzymania sta-
bilności górotworu, i

• ciśnienie niższe od ciśnienia szczelinowa-
nia lub ciśnienia chłonności

Spełnienie powyższych funkcji w trakcie 
procesu wiercenia wymaga stworzenia takiego 
systemu urządzeń kontrolnych i regulujących, 
które pozwalają na optymalne odwiercenie 
danego interwału otworu bez jakichkolwiek 
zagrożeń, tak w zakresie wywołania erupcji jak 
i w zakresie stabilności ścian otworu.

Podstawowym celem stosowania technolo-
gii MPD jest:

• ograniczenie do minimum czasu nie-
produkcyjnego poprzez zapobieganie 
występowanie zagrożeń w trakcie wier-
cenia (dopływ, sypanie ścian, zaciskanie 
otworu itp.)

• poprawa kontroli ciśnień w otworze po-
przez regulację i właściwe utrzymania 

ciśnienia dynamicznego w przestrzeni 
pierścieniowej

• optymalizacja całego procesu wiercenia 
z punktu widzenia bezpieczeństwa, eko-
nomiki jak również aspektów technicz-
nych całego procesu wiercenia.

System MPD bardzo trafnie został zdefi-
niowany i uzasadniony w artykule edytorskim  
WORLD OIL [6]. Autor tego artykułu uzasad-
nia zastosowanie technologii MPD i wskazuje 
jednocześnie na szereg aspektów planowania 
przed zastosowaniem tego systemu jak również 
na ryzyka jakie mogą wystąpić w trakcie wierce-
nia z zastosowaniem systemów MPD.

Zastosowanie systemów MPD zostało wie-
lokrotnie potwierdzone w praktyce, w szczegól-
ności w otworach, gdzie:

• mamy do czynienia z bardzo małą różni-
cą pomiędzy gradientem ciśnienia poro-
wego a gradientem ciśnienia szczelino-
wania

• mamy do czynienia z niestabilnością gó-
rotworu w szczególności z przewierca-
niem skał ilastych i łupków oraz interwa-
łów o dużym zaburzeniu tektonicznym 
w tym warstw o dużym upadzie

• mamy do czynienia ze słabo rozpoznaną 
strukturą geologiczną, która planowana 
jest do przewiercenia mimo rozpoznania 
sejsmicznego

• mamy skomplikowaną konstrukcję otwo-
ru z uwagi na brak danych z zakresu 
gradientów ciśnień jak i geostatyki prze-
wiercanego górotworu

• planuje się zastosowanie wielu kolumn 
rur okładzinowych jako kolumny awaryj-
ne co w zasadniczy sposób zmienia kosz-
ty wiercenia, a finalnie czasami wręcz 
uniemożliwia eksploatację odwiertu 
z uwagi na panujące ciśnienia i opory hy-
drauliczne wynikające z eksploatacji przy 
skomplikowanej konstrukcji odwiertu

• osiągnięcie celu geologicznego wymaga 
odwiercenie otworu HPHT a więc otworu 
o dużej głębokości (ok. 5 000 TVD) i za-
razem o odpowiedniej średnicy techno-
logicznej w celu wykonania stosownych 
testów

• wymagane jest wykonanie w trakcie 
wiercenia licznych testów LoT lub IT 
w celu właściwego zarurowania i zace-
mentowania newralgicznych interwałów 
otworu

Z powyższego zestawienia celów zastoso-
wania technologii MPD wynikają pewne korzy-
ści, które stanowią konkretną wartość prefero-
waną przez operatorów lub zleceniodawców 
prac wiertniczych. Powstaje pytanie - jaka to jest 
ta wartość?.



12(254)/2019
grudzień

10

Podstawowe wartości 
zastosowania technologii MPD

Podstawowa konfiguracja i układ tech-
nologiczny systemu MPD w jaki wyposażone 
może być urządzenie wiertnicze tak lądowe 
jak i morskie pozwala na dynamiczną kon-
trolę i zmianę ciśnienia dennego poprzez 
kontrolę ciśnienia na wylocie otworu tak 
w obrębie przewodu wiertniczego (na sto-
jaku) jak i w obrębie przestrzeni pierścienio-
wej. Regulacja takiego ciśnienia odbywa się 
łącznie z kontrolą oporów hydraulicznych 
w przestrzeni pierścieniowej tzw. ANNULAR 
FRICTION PRESSURE i oczywiście ekwiwalent-
nej gęstości płuczki tzw. EMW. Zastosowany 
na urządzeniu układ kontrolny systemu MPD 
pozwala na uzyskanie i poprawę podstawo-
wych barier w zakresie kontroli równowagi 
ciśnień w otworze tak pod względem dopły-
wu medium (solanka, gaz, ropa) jak również 
równowagi geostatycznej otworu.

Głównie ta ostatnia wartość, a więc stabilizacja 
otworu a szczególnie jego newralgicznych 
interwałów często jest decydująca o skutecznym 
dowierceniu, zarurowaniu i zacementowaniu 
otworu zgodnie z założonym i realizowanym 
programem wiercenia. Innymi słowy dla 
osiągnięcia celu geologicznego zastosowanie 
w wielu przypadkach technologii MPD staje się 
aktualnie niezbędne.

W sytuacji wystąpienia dopływu (kick) 
medium do otworu system MPD pozwala na 
szybkie rozpoznanie, detekcję takiego dopływu, 
który mierzony jest nie w metrach sześciennych 
(m3), ale wręcz dziesiątkach litrów (ok. 20-50 l).
Taka szybka identyfikacja dopływu medium 
do otworu pozwala na jego natychmiastowe 
odpłukanie (cyrkulację) przy utrzymaniu dużej 
wydajności tłoczenia pomp i w znacznie ograni-
czonym czasie, co przy zastosowaniu konwen-
cjonalnych metod jest po prostu niemożliwe. 
Dopuszczenie do sytuacji dużego dopływu me-
dium złożowego do otworu (rzędu kilku - kilku-
nastu metrów sześciennych płynu) często staje 
sie bardzo dużym wyzwaniem, a w skrajnych 
przypadkach wiąże się z likwidacją otworu. 
Tego rodzaju zdarzenia i sytuacje znane są w hi-
storii poszukiwań w Polsce. 

Inne korzyści i wartości jakie płyną z zastoso-
wania technologii MPD wypływają wprost z same-
go procesu wiercenia. Nie ma potrzeby w tym miej-
scu udowadniać, że wiercenie otworu w każdym 
jego interwale z optymalnie nisko utrzymywaną 
wartością gęstości płuczki pozwala na:

• zastosowanie optymalnej i ekonomicznej 
konstrukcji otworu

• uzyskanie wysokiego stopnia stabilności 
ścian otworu i jego trwałej nienaruszonej 
„in situ” geostatyki

• lepsze i skuteczne oczyszczanie otworu

• ograniczenie efektu balonowania ścian 
otworu poprzez zmianę gęstości płuczki 
i w konsekwencji zapobieganie zjawisku sy-
pania otworu (łuszczenie się łupków) zjawi-
sku tak dobrze znanemu przy przewiercaniu 
warstw Nasunięcia Karpackiego

• ograniczenie lub zapobieżenie zjawi-
skom ucieczek płuczki i dopływu medium 
złożowego

• ulepszenie i skrócenie czasu marszowa-
nia, jak również ograniczenie ilości mar-
szy w tym zmianę ewentualnego dolne-
go zestawu przewodu tzw. BHA

• skuteczne zapuszczenie i zacementowa-
nie poszczególnych kolumn rur okładzi-
nowych, a w niektórych wypadkach na 
głębsze posadowienie tych kolumn, co 
może skutecznie ograniczyć ilość zasto-
sowanych kolumn w konstrukcji otworu 
(ilość stosowanych linerów).

W pracy [4] autorzy wyraźnie wskazują 
na efekty zastosowania systemów MPD, które 
zostały udokumentowane w postaci wyelimi-
nowania dwóch kolumn rur okładzinowych na 
niektórych otworach oraz skróceniu czasu wier-
cenia. Podobne korzyści wynikające z zastoso-
wania technologii MPD wskazane są w artykule 
[5], gdzie autorzy analizując wiercenie otworu 
w południowym Pakistanie wskazują wyraź-
nie, że zastosowanie hybrydowej technologii, 
w tym technologii MPD, pozwoliło na skuteczne 
dowiercenie otworu w bardzo trudnych 
warunkach geologiczno-technicznych.

Podstawowe wyposażenie 
systemów MPD

System MPD może być stosowany na każ-
dym urządzeniu wiertniczym, tak lądowym jak 
i morskim, niezależnie od położenia zestawu 

prewenterów BOP.
Jak już powyżej wspomniano systemy wy-

posażenia technologicznego MPD stosowane na 
urządzeniach lądowych i morskich różnią się mię-
dzy sobą co wynika m.in. z uwarunkowań środo-
wiskowych. Jako przykłady stosowania systemu 
MPD porównawczo na Ryc.1 przedstawiono 
schematycznie podstawowe wyposażenie urzą-
dzenia wiertniczego przy braku kontroli wypływu 
płuczki (wolny wypływ do atmosfery), a na Ryc.2 
wyposażenie otworu do wykorzystania technolo-
gii MPD.

Z powyższych schematów jasno wynika, że 
utrzymanie stałego ciśnienia dennego w trakcie 
wiercenia, szczególnie w trakcie dodawania pasa 
lub kawałka przewodu wiertniczego, a więc 
wtedy kiedy pompy płuczkowe są wyłączone jest 
możliwe wyłącznie wtedy kiedy istnieje możliwość 
kontroli ciśnienia w przestrzeni pierścieniowej na 
całej długości otworu, w szczególności na odcinku 
otworu niezarurowanego.

Taką możliwość utrzymania i kontroli pełnej 
równowagi ciśnień w otworze stwarza jedynie 
system MPD, co pokazano na schemacie Ryc.2. 
Oczywistym jest, że w normalnych warunkach 
wiercenia tzn. gdy mamy do czynienia z normal-
nymi i przewidywalnymi gradientami ciśnień tak 
porowych jak i szczelinowania, jak również w sy-
tuacji gdy nie ma problemów z geostatyką otwo-
ru, a zaprojektowany schemat konstrukcji otworu 
daje się bezproblemowo zrealizować wówczas 
stosowanie systemów MPD mija się zasadniczo 
z celem.

W przypadkach szczególnych związanych 
z warunkami geologiczno-technicznymi wier-
cenia jak również konfiguracji trajektorii otworu 
zastosowanie wyposażenia w technologii UBD 
lub MPD wydaje się nie podlegać dyskusji. Je-
dynym istotnym elementem w rozważaniu za-

Ryc. 1. Otwarty system cyrkulacji. Płuczka wypływa pod ciśnieniem atmosferycznym - brak przeciwciśnienia na przestrzeni 
pierścieniowej otworu. [1]
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stosowania tej technologii może być wyłącznie 
cena jaką trzeba zapłacić za takie wyposażenie. 
Cena, która musi przełożyć się na ryzyko wystą-
pienia awarii wiertniczej w sytuacji braku wypo-
sażenia MPD.

Znane są przypadki awarii wiertniczych jakie 
miały miejsce w Polsce z powodu braku kon-
troli nad równowagą ciśnień w otworze. Braku 
kontroli, który wynikał nie tylko ze słabego roze-
znania sejsmicznego czy też geologicznego, ale 
w dużej mierze z braku rozeznania złożowego 
i geostatycznego otworu.

W takich sytuacjach jedynym skutecznym 
rozwiązaniem pozwalającym na dowiercenie 
otworu i spełnieniu celu geologicznego staje się 
zastosowanie systemu MPD [4],[5].

Podstawowe elementy wyposażenia syste-
mu MPD pokazano na Ryc.2.

Zasadniczo każda operacja z zastosowaniem 
systemu MPD wymaga zamontowania w tym 
systemie urządzenia zwanego - Obrotowym 
Urządzeniem Kontrolnym (w nomenklaturze 
angielskiej Rotating Control Device, w skrócie - 
RCD), obrotowego zestawu prewenterów BOP’s 
Stack oraz głowicy obrotowej (w nomenklaturze 
angielskiej Rotating Head, w skrócie RH).

Głowica - Rotating Control Device-RCD
Głowica RCD pozwala na uszczelnienie 

przestrzeni pierścieniowej wokół przewodu 
wiertniczego dla wywarcia dodatkowego ciśnie-

nia, tzw. Back Pressure, za pomocą regulowanej 
zwężki na manifoldzie. Przykład takiej głowicy 
przedstawiono na Ryc.3.

Głowica obrotowa - Rotating Head - RH
Głowica obrotowa RH wykorzystuje 

uszczelnienie przestrzeni pierścieniowej po-
przez tarcie pomiędzy elementem uszczelnia-
jącym głowicy, a przewodem wiertniczym. 
Z kolei uszczelnienie wokół przewodu wiertni-
czego na zestawie prewenterów obrotowych, 
jest wywierane hydraulicznie na zasadzie 
działania szczęk prewentera. Cały zestaw wy-
posażenia na głowicy czyli RCD, RH oraz BOP’s 
Stack, w tym prewenter uniwersalny, pozwa-
lają na obracanie się przewodu jak również 
jego ruch w górę i w dół.

System rurociągów/Surface Piping System
Istotnym elementem wyposażenia sys-

temu MPD jest układ rurociągów tak zapro-
jektowanych, aby w maksymalny sposób 
ograniczyć restrykcje ciśnienia jakie powsta-
ją przy przepływie płuczki w instalacji na-
ziemnej. W tym celu projektuje się jednolity 
układ rurociągów pod względem średnicy 
wewnętrznej przy minimalnej ilości kolan 
czy też redukcji średnicy na przejściach. Brak 
właściwego zaprojektowania instalacji ruro-
ciągów powierzchniowych i ich właściwego 
dostosowania do warunków danego syste-

Ryc. 2. Zamknięty system cyrkulacji. Płuczka wypływa przy dławieniu ciśnienia na manifoldzie dla utrzymania kontroli ciśnienia w przestrzeni pierścieniowej oraz utrzymania stałego ciśnienia 
dennego w trakcie gdy pompy płuczkowe są wyłączone. [1]

Ryc. 3. Schemat zamontowania głowicy RCD (Rotating Con-
trol Devive) jako integralny zestaw wylotu „risera” zagłowicze-
nia otworu - wyposażenie na platformach morskich. [1]
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mu MPD jest częstym błędem, który odbija 
się na efektywności tego systemu.

Zwężki/choke manifold.
Dla różnych wariantów i systemów MPD 

węzeł dławienia (zwany dalej choke manifold 
- w skrócie CM), stanowi bardzo krytyczny 
element wyposażenia systemu MPD. Zainsta-
lowane na manifoldzie zwężki, pozwalają na 
regulację natężenia przepływu płuczki, regu-
lując w ten sposób ciśnienie na głowicy dla 
uzyskania planowanego i aktualnego profilu 
ciśnienia w otworze, dla utrzymania stałego 
relatywnie ciśnienia dennego zwanego w no-
menklaturze angielskiej BHP (Bottom Hole 
Pressure), tak statycznego jaki i dynamicznego. 
Zwężki zastosowane w systemach MPD mają 
specjalną konstrukcję, a więc wykorzystanie 
tradycyjnych zwężek montowanych na kla-
sycznych węzłach dławienia nie nadaje się 
do kontroli i sterowania procesem wiercenia 
w systemie MPD. Zwężki montowane w ma-
nifoldach systemu MPD mogą być sterowane 
ręcznie lub zaprogramowane komputerowo, 
zgodnie z projektem wiercenia i warunkami 
otworowymi, jakie mogą się pojawić w trakcie 
wiercenia.

Przepływomierze/Flow Meter
W trakcie wiercenia i cyrkulacji otworu 

system MPD przetwarza dane z przepływu 
płuczki w rurociągach na swój niezależny 
system. Kontrola objętości przepływu powra-
cającej płuczki jest bardzo istotnym wskaź-
nikiem dla oceny sytuacji w przestrzeni pier-
ścieniowej oraz zmienności rejestrowanego 
ciśnienia, tak na tłoczeniu jak i na wypływie. 
Czujniki przepływomierzy są skalibrowa-
ne z całym systemem sterowania ciśnienia 
na manifoldzie i zwężkach, pozwalając na 
natychmiastową interwencję w sytuacjach 
krytycznych i ewentualnej awarii elementów 
systemu MPD.

Pompy pomocnicze/Back Pressure Pump
W niektórych systemach MPD, np. CBHP, 

stosuje się często dodatkowe pompy, których 
zadaniem jest utrzymywanie właściwego ci-
śnienia w otworze lub poziomu płuczki w trak-
cie dodawania kawałka lub innych operacji 
z zastosowaniem systemu MPD. Zasadniczo są 
to pompy o małej wydajności rzędu 300-500 
l/min i ciśnienia tłoczenia rzędu 35-50 Bar.

System separatorów/Separator
Generalnie systemy MPD nie uwzględniają 

separacji płynu złożowego, wychodząc z zało-
żenia, że system MPD powinien tak działać, 
aby nie doszło do dopływu płynu złożowego 

(ropy, gazu lub solanki). Jeżeli w systemie MPD 
stosuje się zgazowaną płuczkę jako płyn tech-
nologiczny, wówczas dany system MPD musi 
zawierać instalację separacji płynów, czyli 
normalny separator płuczka-gaz, co jest szcze-
gólnie istotne dla utrzymania odpowiedniego 
marginesu ciśnień, tym bardziej, że różnica 
pomiędzy ciśnieniem porowym, a ciśnieniem 
ekwiwalentnym EMW w tym przypadku sta-
je się mniejsza, a co za tym idzie sterowanie 
procesem wiercenia wydaje się o wiele trud-
niejsze.

Zawory zwrotne/Back Pressure Valve
Wiele operacji przy zastosowaniu syste-

mów MPD wymaga utrzymywania ciśnienia 
na przestrzeni pierścieniowej w czasie do-
dawania kawałka lub wówczas, kiedy nie 
wymagana jest cyrkulacja otworu. W tym 
celu montuje się w obrębie dolnego zestawu 
przewodu, tzw. BHA, zawory zwrotne, które 
umożliwiają nie tylko sterowanie ciśnieniem 
w przestrzeni pierścieniowej ale również po-
zwalają na bezpieczne wyciągnięcie przewo-
du z ciśnieniem uwięzionym poniżej zaworu. 
W tym zakresie stosuje się wiele rozwiązań 
różnych producentów w zależności od wy-
mogów co do zakresu ciśnienia jak również 
warunków środowiskowych, w tym głównie 
zawartości gazów kwaśnych takich jak H2S 
i CO2. 

Konfiguracja wyposażenia powierzchnio-
wego i podpowierzchniowego systemu MPD 
wiertni musi być dopasowana i zaprojektowa-
na do spodziewanych warunków wiercenia, 
a przede wszystkim do konfiguracji samej 
wiertni i zabudowy systemu płuczkowego, 
systemów dławienia i zatłaczania (Choke Line 
oraz Kill Line).

Zaprojektowanie systemu MPD wyma-
ga oczywiście właściwej selekcji urządzenia 
wiertniczego nie tylko ze względu na jego 
moc, ale głównie ze względu na możliwości 
właściwego wykorzystania zamontowane-
go systemu MPD. W takiej sytuacji właściwe 
planowanie wiercenie wymaga szerokiej kon-
sultacji pomiędzy Operatorem a Kontraktorem 
w zakresie wyboru urządzenia wiertniczego, 
technologii wiercenia i logistyki jak również 
uzgodnień w zakresie zasad bezpieczeństwa 
i szkoleń personelu zatrudnionego na wiertni 
do obsługi systemu MPD.

Możliwości zastosowania 
systemów i technologii MPD 
w Polsce

W tekście niniejszego artykułu nadmie-
niono już o możliwościach zastosowania 
technologii MPD w Polsce. Technologia ta jest 

poniekąd pokrewną techniką wiercenia otwo-
rów w systemie UBD, w tym z zastosowaniem 
Coiled Tubing.

Wiercenie z zastosowaniem powyższych 
technologii i technik było w Polsce już prakty-
kowane i dlatego wydaje się, że w Polsce są 
realne możliwości zastosowania technologii 
MPD, biorąc pod uwagę nie tylko nowocze-
sny sprzęt wiertniczy, jaki jest w posiadaniu 
Exalo Drilling S.A., ale przede wszystkim ze 
względu na szczególnie skomplikowane pro-
jekty wiertnicze realizowane w poszukiwa-
niach ropy i gazu.

Nowoczesne urządzenia wiertnicze ja-
kie pracują obecnie w Polsce, nadają się do 
adaptacji systemów zamkniętych cyrkulacji 
w technologii MPD.

Jak już wspomniano, w Polsce istnieje sze-
reg interesujących projektów wierceń bardzo 
głębokich, kierunkowych otworów, które będą  
realizowane w skomplikowanych warunkach 
geologiczno-złożowych. Do takich można za-
liczyć:

• otwory wiercone na złożach sczer-
panych w rejonie Przedgórza Karpat 
i Niżu Polskiego, jak również częściowo 
na Monoklinie Przedsudeckiej

• otwory strukturalno-rozpoznawcze 
wiercone w utworach Nasunięcia Kar-
packiego i w osadach miocenu

• otwory poszukiwawcze i otwory do 
rozwiercania złoża w strukturach czer-
wonego spągowca, w tym głównie 
otwory horyzontalne

• otwory wiercone w utworach zbitych 
typu „tight gas formation”, które wy-
magają bardzo specyficznego podej-
ścia, nie tylko w trakcie dowiercania, 
ale również w trakcie udostępniania - 
otwory poziome lub o dużym odejściu 
od pionu 

Wiercenie w/w kategorii otworów wiąże 
się często z trudnymi warunkami geologiczno-
-złożowymi i wymaga stosowania bardzo wy-
rafinowanych technologii takich jaką jest m.in. 
technologia MPD.

Jak już wskazano wybór i zastosowanie 
technologii MPD wymaga podjęcia szeregu 
istotnych czynności i działań, a mianowicie:

• odpowiedniego planowania wiercenia 
w powiązaniu z selekcją właściwego 
urządzenia wiertniczego

• dobrego rozpoznania geologiczno-zło-
żowego poszczególnych przewierca-
nych formacji

• dopasowania konfiguracji wyposażenia 
systemu MPD do spodziewanych zagro-
żeń typu ucieczki płuczki lub dopływu 
medium złożowego do otworu
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• określenie warunków geostatycznych 
przewiercanych warstw szczególnie 
formacji łupkowych o dużym upadzie 
i zaburzonych tektonicznie 

• optymalnego zaprojektowania otworu 
z punktu widzenia możliwości dowier-
cenia i osiągnięcia celu geologiczno-
-złożowego

• optymalizacji procesu wiercenia 
z punktu widzenia czasu wiercenia jak 
również zachowania optymalnych wa-
runków stanu technicznego otworu do 
przeprowadzenia skutecznego zaruro-
wania i zacementowania poszczegól-
nych kolumn rur okładzinowych

Wg opinii autorów niniejszego artykułu - 
zastosowanie technologii MPD do wiercenia 
głębokich otworów w Karpatach i na Niżu Pol-
skim (pionowych, a szczególnie kierunkowych 
czy poziomych) pozwoliłoby na skuteczne 
i ekonomiczne dowiercenie takich otworów, 
co dałoby z kolei asumpt do dalszego pla-
nowania tego rodzaju wierceń na trudnych 
strukturach geologicznych. Podjęcie przez pol-
skiego Operatora próby zastosowania techno-
logii MPD dla realizacji tego rodzaju projek-
tów stanowi poważne wyzwanie techniczne, 
które mogłoby się okazać jedynym sposobem 
czy też remedium na pokonanie poważnych 
problemów technicznych wiercenia zwłaszcza 
w Karpatach.

Podsumowanie.
W podsumowaniu niniejszego artykułu 

można stwierdzić co następuje:
• technologia MPD należy do najnow-

szych specjalnych metod wiercenia 
otworów i jest stosowana w wier-
ceniach morskich natomiast w wier-
ceniach lądowych ma zastosowanie 
wyłącznie w specyficznych warunkach 
geologiczno-złożowych

• technologia MPD stosowana jest gene-
ralnie w dwóch systemach: w otwar-
tym systemie cyrkulacji i zamkniętym 
systemie cyrkulacji w zależności od 
wymagań środowiskowych i warunków 
otworowych

• stosowane w wiertnictwie systemy 
MPD są dostarczane przez światowe 
firmy takie jak: Weatherford, National 
Oil Varco, Halliburton w różnych konfi-
guracjach dostosowanych do urządzeń 
lądowych i morskich platform wiertni-
czych

• skomplikowana konstrukcja wyposaże-
nia systemu MPD wymaga specjalnej 
obsługi i wyszkolenia załogi, w szcze-
gólności z uwagi na szereg zagrożeń, 

jakie występują podczas stosowania 
systemu MPD, tak w procesie samego 
wiercenia jak w operacjach towarzyszą-
cych

• aspekty bezpieczeństwa i przestrzega-
nia zasad HSE i BHP z uwagi na wystę-
pujące potencjalne zagrożenia, stają się 
często priorytetowe z uwagi na stałe 
zagrożenie, wynikające z utrzymywania 
ciśnienia w przestrzeni pierścieniowej 
lub podciśnienia w sytuacjach wynika-
jących ze scenariusza wiercenia

• zastosowanie systemu MPD wymaga 
montażu szeregu nowych, pod wzglę-
dem technologicznym, urządzeń tak 
operacyjnych jak kontrolnych, takich 
jak: RCD, RH, RBOP’s Stack, zwężek 
i manifoldów sterowanych programo-
wo, zgodnie z zaplanowanym profilem 
hydraulicznym obiegu płuczki oraz se-
paratorów dwufazowych

• zastosowany sprzęt i instalacja syste-
mu MPD muszą posiadać stosownie 
dobraną konfigurację, tak w odniesie-
niu do wytrzymałości ciśnieniowej jak 
i w dostosowaniu do temperatury oraz 
warunków środowiskowych, głównie 
odporności na działanie destrukcyjne 
gazów kwaśnych

• autorzy artykułu rekomendują dokona-
nie rekonesansu przez polskich Opera-
torów (wspólnie z Exalo Drilling S.A.) 
i wizytacji instalacji MPD na jednym 
z urządzeń lądowych pracujących w Eu-
ropie, w celu zapoznania się z technolo-
gią MPD i rozważenia jej zastosowania 
na jednym z projektów realizowanych 
w Polsce

• niniejszy artykuł, z racji swojej niewiel-
kiej objętości, przedstawia jedynie bar-
dzo ogólny zarys technologii MPD oraz 
podstawowe zasady i warunki stoso-
wania tej techniki,

• dla kompleksowego zrozumienia zasad 
stosowania technologii MPD wymaga-
ne jest również omówienie podstawo-
wych zagadnień z zakresu geomechani-
ki górotworu i technologii płuczkowej, 
w tym głównie reologii hydrauliki 
przepływu płuczki jak również techno-
logii wiercenia. Czynniki te mają istotny 
wpływ na funkcjonowanie i spełnienie 
wymagań jakie stawiane są dla tego 
typu systemów.

• autorzy artykułu rekomendują zasto-
sowanie systemu MPD przy realizacji 
jednego z projektów wiercenia otworu 
strukturalnego w Karpatach o głęboko-
ści TVD ok. 5 000 m.
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Uroczystego otwarcia konferencji dokonali:
• Jego Eminencja Arcybiskup Metropolita Lwowski Mieczy-

sław Mokrzycki
• Prezes Zarządu PGNiG S.A. Piotr Woźniak
• Jego Magnificencja prof. Kazimierz Karolczak – Rektor 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
• Konsul Włodzimierz Sulgostowski – Konsul RP we Lwo-

wie
• Prezes Zarządu SITPNiG Paweł Stańczak

Wykład wprowadzający w tematykę konferencji wygło-
sił JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie –  
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.

Konferencja obejmowała cztery panele tematyczne:
• Nowe wyzwania polskiego przemysłu gazowniczego, 

w którym prelegentami byli: 
 Robert Trzeciak i Jacek Adamiak z Oddziału Geologii i Eks-

ploatacji PGNiG S.A.,
 Rafael Świąder z Oddziału Obrotu Hurtowego PGNiG S.A.,
 Stanisław Niedbalec z Exalo Drilling Grupa PGNiG S.A.

• Archiwalia oraz prasa, w którym referaty zaprezentowali:
 Marian Żołyniak z Polskiej Spółki Gazownictwa Grupa 

PGNiG S.A.,
 Dorota Drzewiecka z Uniwersytetu Pedagogicznego 

w Krakowie,
 Rościsław Melnik z Politechniki Lwowskiej,
 Roman Masyk z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego 

im. Iwana Franki

• Archiwalia oraz źródła statystyczne, gdzie wprowadze-
niem do dyskusji były wystąpienia:

 Mirona Urbaniaka z Uniwersytetu Wrocławskiego,
 Tomasza Kargola z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 Łukasza Tomasza Sroki i  Konrada Meusa z Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie

• Archiwalia oraz memuarystyka, w którym prelegentami 
byli:

 Petr Kaleta z Uniwersytetu Masaryka w Brnie,
 Volodymyr Dolinovskyi i Ivanna Stadnik z Centralnego 

Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we 
Lwowie,

 Damian Szymczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu,

 Ołena Arkusza z Instutytu Ukrainoznawstwa im. Iwana 
Krypiakiewicza NAN Ukrainy,

 Barbara Olejarz i Michał Górecki z Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce

Szczegółową relację z konferencji znajdziecie Państwo 
w artukule „Wyjazd na Konferencję naukowo-historyczną do 
Lwowa” kolegów: Piotra Narlocha i Kacpra Łojka (str. 30).

Bardzo miłym akcentem jest zamieszczona na sąsiedniej 
stronie wypowiedź Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego  
Mieczysława Mokrzyckiego, udzielona w trakcie konferencji 
Wiadomościom Naftowym i Gazowiczym. 

Redakcja 
Wiadomości Naftowych i Gazowniczych

II Międzynarodowa Konferencja
pod honorowym patronatem Prezesa PGNiG Piotra Woźniaka

Polski przemysł naftowy i gazowniczy (do 1939 roku).
Spuścizna archiwalna i biblioteczna. Nowe wyzwania polskiego przemysłu gazowniczego

Lwów, 25-26 listopada 2019 r. Pałac Arcybiskupów Łacińskich
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Szanowni Państwo!
Pałac Arcybiskupów Obrządku Łacińskiego 

we Lwowie jest jedynym oddanym po II Woj-
nie Światowej budynkiem, jaki otrzymała nasza 
wspólnota Kościoła w mieście Lwowie. Bez wąt-
pienia przyczynił się do tego faktu św. Jan Paweł 
II, który będąc z wizytą apostolską w Ukrainie, 
zapragnął nawiedzić Dom Arcybiskupów Lwow-
skich, aby w ten sposób uszanować postać 
ostatniego metropolity lwowskiego abpa Euge-
niusza Baziaka, który udzielił mu święceń bisku-
pich w katedrze na Wawelu.

Wówczas to, władze Ukrainy podjęły decy-
zję o zwrocie tego budynku prawowitemu wła-
ścicielowi, jakim jest Archidiecezja Lwowska. 

Oddawanie budynku trwało kilka lat i polegało 
na przekazywaniu pojedynczych pokoi, zaczyna-
jąc od tych najbardziej zrujnowanych i zdewa-
stowanych.

Dziękując Bogu, dzisiaj jesteśmy dumni 
z tego miejsca, nie tylko dlatego, że jest wy-
remontowane, ale, że może służyć różnym 
dziełom prowadzonym przez archidiecezję, 
poczynając od Kurii Arcybiskupiej, poprzez Sąd 
Metropolitalny, czy pomieszczenia Caritas wraz 
z jadłodajnią dla ubogich.

W pałacu znalazły się również pomieszcze-
nia dla Muzeum Archidiecezjalnego, będącego 
maleńkim świadkiem dorobku historycznego 
i kulturowego, który władza komunistyczna 

starała się doszczętnie zniszczyć. Na szczęście 
udało się wiele rzeczy przechować i ukryć, cze-
go dowodem są wystawione w Muzeum ekspo-
naty. Są one również świadectwem heroiczności 
życia wielu kapłanów i ludzi świeckich, którzy 
z narażeniem życia zachowali je od zapomnie-
nia i zniszczenia. Wśród wielu pomieszczeń 
mamy salę konferencyjną służącą każdej dobrej 
sprawie, tak duszpasterskiej, patriotycznej czy 
historycznej.

Dlatego też, z wielką radością otwarliśmy 
nasze podwoje dla tak Szacownego Grona, jakie 
stanowili uczestnicy Konferencji „Polski przemysł 
naftowy i gazowniczy do 1939 r.” w dniach 25-
26 XI 2019 r.

Cieszymy się, że mogliśmy w taki właśnie 
sposób przyczynić się do przypomnienia wiel-
kiego wkładu Polski w rozwój przemysłu nafto-
wego i gazowniczego, którego początki miały 
miejsce na terenie Archidiecezji Lwowskiej.

Dobrze się stało, że Konferencja odbyła 
się w historycznych wnętrzach Pałacu Arcy-
biskupów Lwowskich, którym przed wiekami 
i obecnie zależy na kultywowaniu tradycji i upa-
miętnianiu wkładu Narodu Polskiego w rozwój, 
kulturę i codzienne życie, tak dawnych, jak 
i obecnych mieszkańców tych ziem.

Życzę Państwu wielu osiągnięć w dziedzinie 
jaka jest powołaniem Waszego życia, a która 
bezpośrednio służy całemu Narodowi.

Będę bardzo rad, gdy przybywając do 
Lwowa, nie zapomnicie o gościnnych progach 
Pałacu Arcybiskupów Lwowskich Obrządku Ła-
cińskiego.

Bardzo serdecznie Wszystkich pozdrawiam 
i zapraszam do Lwowa.

Mieczysław Mokrzycki
Arcybiskup Metropolita Lwowski

Wypowiedź Arcybiskupa Metropolity 
Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego 
dla Wiadomości Naftowych i Gazowniczych

Arcybiskup Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki

Fragment ekspozycji - Muzeum Archidiecezjalne w Pałacu Arcybiskupów Łacińskich. Fot. K. Korona
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Michał 
Kruszewski

Towarzystwo Fraunhofera powołuje Instytut Infrastruktury 
Energetycznej i Energii Geotermalnej (IEG)

Towarzystwo Fraunhofera (niem. 
Fraunhofer-Gesellschaft  zur  Förde-
rung  der  angewandten  Forschung 
e.V.) ogłosiło powołanie Instytutu In-
frastruktury Energetycznej  i Energii 
Geotermalnej (IEG) w celu przyspie-
szenia procesu  transformacji  energe-
tycznej Niemiec. 

Towarzystwo Fraunhofera jest największą 
w Europie organizacja zajmująca się badaniami 
stosowanymi i ich wdrożeniami w przemyśle, 
założoną 26 marca 1949. Obecnie towarzystwo 
posiada 72 instytuty rozsiane po całych Niem-
czech, z których każdy koncentruje się na róż-

nych dziedzinach nauk stosowanych. Głównymi 
elementami nowego instytutu będzie integracja 
Międzynarodowego Centrum Geotermalnego 
Bochum (GZB) ze spółką Fraunhofer-Gesellschaft 
oraz utworzenie dodatkowych części instytutu 

Międzynarodowe Centrum Geotermalne Bochum (GZB), Niemcy. Źródło: Umwelt NRW - Land NRW

hofer powołuje Instytut Infrastruktury Ener-
getycznej i Energii Geotermalnej (IEG). W ten 
sposób rynek zastosowania systemów energii 
geotermalnej i technologii łączenia sektorów 
energii cieplnej, elektrycznej i transportowej 
ma być rozwijany w sposób bardziej ukierun-
kowany. Głównymi tematami będą sieciowa 
infrastruktura energetyczna, zasoby geolo-
giczne i rozwój niezbędnych komponentów 
technologicznych, technologie wiercenia oraz 
konstrukcji otworów wiertniczych, górnictwo 
i magazynowanie ciepła, zaawansowane tech-
nologie energetyczne oraz wykorzystanie wo-
doru i magazynowanie CO2.

1 stycznia 2020 r. Międzynarodowe Cen-
trum Geotermalne Bochum (GZB) zostanie 
włączone do spółki Fraunhofer-Gesellschaft, 
po 15 latach współpracy uniwersyteckiej, jako 
główny element nowego instytutu. Na czele 
zachodniej części instytutu stoi prof. Rolf Brac-
ke, geolog i dyrektor GZB. Jest on przekonany, 
że nawet po zakończeniu ery energii ze źródeł 
kopalnych, przestrzeń podziemna będzie mia-
ła szczególne znaczenie dla produkcji i maga-
zynowania energii cieplnej oraz zasobów ener-
getycznych. Górotwór pozostaje centralnym 
elementem przyszłej sieciowej infrastruktury 
energetycznej. Tylko w kilku regionach świa-
ta, technologia oraz fachowa wiedza w za-
kresie wykorzystania górotworu są tak samo 
skoncentrowane, jak w zachodnioniemieckich 
i wschodnioniemieckich regionach górniczych. 
Dlatego też IEG ma wspierać przedsiębior-
stwa z tradycyjnego sektora energetycznego 
w przekształcaniu ich portfela technologicz-
nego w procesy niskoemisyjne.

Źródła:
1. https://www.geothermie.de/ (dostęp 18.12.2019)

2. http://www.thinkgeoenergy.com/new-fraunhofer-
-institute-for-energy-infrastructures-geothermal-
founded-in-germany/ (dostęp 18.12.2019)

Mgr inż. Michał Kruszewski
Pracownik naukowy International

Geothermal Centre w Bochum 
(Niemcy)

michal.kruszewski@hs-bochum.de

m.in. w Cottbus (Chociebużu) oraz w Jülich. 
Fraunhofer IEG będzie również prowadził bada-
nia w Akwizgranie, Weisweiler oraz Zittau.

Według Fraunhofer-Gesellschaft energia 
geotermalna może odegrać w przyszłości klu-
czową rolę na rynku energetycznym. Może ona 
uzupełniać zaopatrzenie w sieci ciepłownicze 
w europejskich obszarach metropolitalnych 
w przypadku wyłączenia elektrociepłowni 
zasilanych paliwami kopalnymi. Na podstawie 
dogłębnej analizy istniejących struktur oraz 
specjalistycznej wiedzy, Towarzystwo Fraun-
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PGNiG wspólnie z ERU rozpoczyna działalność 
poszukiwawczo-wydobywczą na Ukrainie

Fot. arch. PGNiG SA

PGNiG SA podpisało z ERU Ma-
nagement  Services  umowę  o  współ-
pracy w zakresie działalności poszuki-
wawczo-wydobywczej  w  zachodniej 
części Ukrainy, przy granicy z Polską.

to jako pierwszą z wielu możliwości, jakie ma 
do zaoferowania ukraiński sektor energetyczny 
w nadchodzących latach – skomentował Dale 
W. Perry, Partner Zarządzający ERU Manage-
ment Services LLC.

Umowa między ERU i PGNiG przewiduje 
wspólne prace na koncesji położonej w ob-
wodzie lwowskim w pobliżu granicy z Pol-
ską. W pierwszej kolejności będzie wykonany 
odwiert poszukiwawczy o długości do 2500 
metrów oraz zostaną przeprowadzone bada-
nia geofizyczne, które pozwolą zaprojektować 
lokalizację kolejnych otworów. Prace rozpocz-
ną się niezwłocznie po uzyskaniu koniecznych 
zgód i pozwoleń.

– Mamy mocne podstawy, aby zakładać 
duży potencjał wydobywczy w tym rejonie, 
tak jak na największym złożu gazu ziemne-
go w Polsce - złożu Przemyśl – wyjaśnił Piotr 
Woźniak. – Doświadczenia i know-how, które 
zdobyliśmy w ciągu ponad 60 lat eksploatacji 
„Przemyśla”, z pewnością będziemy mogli wy-
korzystać na Ukrainie – dodał.

Obecnie ze złoża Przemyśl PGNiG wydo-
bywa ok. 0,5 mld metrów sześc. gazu rocznie, 
ale w szczytowym 1971 roku było to 3,7 mld 
m sześc. Udokumentowane zasoby wydoby-

walne złoża sięgały ok. 74 mld m sześc. gazu 
ziemnego, z czego wydobyto już 65 mld m 
sześc. Jednak dzięki niedawno zrealizowanym 
badaniom geofizycznym i powtórnej analizie 
wcześniej zebranych danych, PGNiG spodzie-
wa się, że w złożu Przemyśl może znajdować 
się dodatkowo nawet 20 mld m sześc. gazu. 
Przypuszczenia te potwierdzają nowe odwier-
ty poszukiwawcze oraz rekonstrukcje starych 
otworów wykonane przez PGNiG w ostatnich 
trzech latach.

Od 2016 roku PGNiG i ERU prowadzą 
eksport gazu ziemnego na Ukrainę. Firmy do-
starczały wspólnie gaz na potrzeby ukraińskie-
go operatora sieci przesyłowych i magazynów 
Ukrtransgaz. W sierpniu 2019 roku PGNiG za-
kupiło na rzecz ERU ładunek amerykańskiego 
LNG, który po regazyfikacji w terminalu im. Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego został sprzedany 
na Ukrainę. Działalność upstream jest nowym, 
perspektywicznym obszarem współpracy obu 
spółek.

Departament Public Relations
PGNiG SA

– Konsekwentnie realizujemy strategię 
rozwoju działalności PGNiG na rynkach zagra-
nicznych. Podpisana dziś umowa pozwoli nam 
na prowadzenie poszukiwań i wydobycia gazu 
ziemnego na bardzo obiecującym obszarze. Je-
stem przekonany, że współpraca z ERU przyczy-
ni się do wzrostu wartości obu spółek – powie-
dział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

– Jesteśmy dumni, że wspólnie z PGNiG 
możemy ogłosić dziś ten ważny krok w rozwoju 
ukraińskiego sektora poszukiwań i wydobycia 
węglowodorów. W trakcie dotychczasowej 
czteroletniej współpracy z naszym polskim part-
nerem zaobserwowaliśmy pozytywną zmianę 
klimatu inwestycyjnego na Ukrainie i jesteśmy 
gotowi skorzystać z tego, aby razem inwesto-
wać i rozwijać się w tym obszarze. Postrzegamy 



12(254)/2019
grudzień

18

PGNiG Ventures będzie inwestować w startupy

W Grupie  Kapitałowej  PGNiG 
powstał wehikuł  inwestycyjny  typu 
venture  capital,  który  finansować 
będzie  innowacyjne  projekty  ener-
getyczne. W ciągu najbliższych 6 lat 
planuje zainwestować w nie ok. 100 
mln zł.

– PGNiG Ventures jest naturalnym kro-
kiem w naszej działalności proinnowacyjnej, 
obejmującej m.in. współpracę ze startupami. 
Prawie trzy lata temu zaczęliśmy od inku-
batora InnVento, do którego zapraszaliśmy 
raczkujące startupy. Potem zaangażowaliśmy 
się w programy akceleracyjne dla startupów, 
czego efektem były pilotażowe wdrożenia in-
nowacyjnych rozwiązań w spółkach z Grupy 
Kapitałowej PGNiG. Przez ostatnie lata zdoby-
liśmy cenną wiedzę, nabraliśmy doświadcze-
nia i dojrzeliśmy do wejścia na wyższy poziom 
współpracy ze startupami. Jesteśmy gotowi 
do podjęcia ryzyka inwestycyjnego i temu ce-
lowi ma służyć uruchomienie własnego ven-
ture capital – powiedział Łukasz Kroplewski, 
wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju. 
– Wraz z istniejącym już InnVento, które ofe-
ruje startupom know-how i kontakty, PGNiG 

Na polskim rynku istnieje już wiele fundu-
szy typu seed i pre-seed, które pomagają w fi-
nansowaniu startupów w ich bardzo wczesnej 
fazie rozwoju. Dlatego wehikuł PGNiG Ven-
tures zakłada inwestowanie w rozwiązania 
technologiczne znajdujące się w fazie wzrostu 
i ekspansji, czyli takie, które mają już pierw-
szych klientów, osiągają przychody i poszuku-
ją dalszego finansowania. Będzie inwestować 
w pakiety mniejszościowe, a łączna wartość 
inwestycji w jeden podmiot może sięgnąć 
maksymalnie 15 mln zł. PGNiG Ventures szcze-
gólny nacisk będzie kładło na rozwiązania 
typu CleanTech.

– W ciągu najbliższych dwóch lat chcemy 
zainwestować ok. 30 mln zł. Nie wykluczamy, 
że po tym okresie, który traktujemy jak pilo-
taż, możliwe będzie zwiększenie kapitalizacji 
wehikułu. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy 
program scoutingowy mający na celu pozy-
skanie projektów do potencjalnych inwestycji 
– powiedziała Małgorzata Piasecka, prezes 
PGNiG Ventures.  

Departament Public Relations
PGNiG SA

Ventures tworzy platformę typu smart-money. 
Wymiana doświadczeń i dostęp do fachowej 
wiedzy PGNiG, pozwoli startupom rozwijać się 
znacznie szybciej – dodał.

Fot. arch. PGNiG SA

Fot. arch. PGNiG SA
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Bezcenny dar krwi! 

Zielonogórscy  górnicy  naftowi 
kolejny raz oddali krew. Akcja „Dar 
Krwi na Barbórkę” 2019 odbyła  się 
w  czwartek  12  grudnia  w  Salonie 
Wystaw  Oddziału  oraz  w  krwio-
busie,  który  stał  na  parkingu  przed 
pomnikiem  Ignacego  Łukasiewicza 
przed siedzibą Oddziału.

W Salonie Wystaw można było podnieść po-
ziom umiejętności związanych z nauką udzielania 
pierwszej pomocy na fantomie, a także z zakresu 
obsługi defibrylatora. Wszystko pod okiem zawo-
dowych ratowników medycznych.

Tego dnia odbyło się również spotkanie 
z akupunkturzystą i ziołolecznikiem oraz z osobą 
prowadzącą masaże misami terapeutycznymi. To 
kolejne inicjatywy prozdrowotne skierowane do 
pracowników.

Krew zbierano na rzecz chorującej na bia-
łaczkę 4-letniej Madzi z rodziny jednego z pra-
cowników. Zebrano niemal 11 litrów krwi od 24 
krwiodawców !

Organizatorem akcji jest PGNiG SA Oddział 
w Zielonej Górze, natomiast partnerami projektu 
– firma Sela sp. z o.o. Centrum Szkoleń BHP i P. 
Poż., Lubuski Oddział Okręgowy PCK, Klub Hono-
rowych Dawców Krwi PCK „Nafta” oraz Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 

Michał Burkowski, Dorota Mundry
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA w Warszawie Oddział 
w Zielonej Górze

Akcja skierowana jest do pracowników Oddziału i mieszkańców Zielonej Góry. Fot. Magdalena Kudła

Przedszkolaki chętnie ćwiczyły pod okiem ratownika. Fot. Magdalena Kudła

Masaż dźwiękami mis terapeutycznych to ciekawa metoda relaksacji. Fot. Magdalena Kudła
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Czas Barbórki  to dla  zielonogór-
skich górników naftowych nie  tylko 
okres  świętowania,  ale  także  licz-
nych spotkań z dziećmi i młodzieżą.

Tegoroczna akcja „Górnik w przedszkolu/
szkole” ma na koncie kolejny rekord. Wzięło 

Spotkania 
z górnikami

w niej udział 153 wolontariuszy z PGNiG SA Od-
dział w Zielonej Górze oraz z Oddziału Geologii 
i Eksploatacji. Od listopada do końca grudnia 
odwiedzili ponad 250 placówek, spotykając się 
z ponad 20 tysiącami dzieci. 

Wizyty koleżanek i kolegów w mundurach 
górniczych to okazja  do podzielenia się wiedzą 
na temat wydobywanych przez nas surowców 
i ich wykorzystania w codziennym życiu. Zain-
teresowanie ze strony przedszkoli i szkół jest 
ogromne, co jest potwierdzeniem, że akcja ta 
ma głęboki sens. 

Magdalena Kudła 
Dział Komunikacji i PR 

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 
Ponad 20 tysięcy dzieci otrzymało podczas akcji zielonogór-
skiego Oddziału PGNiG SA „Górnik w przedszkolu/szkole” pa-
pierowe czako, kolorowanki i słodki drobiazg. Fot. archiwum 
Oddziału

Piotr Mielczarek z Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego 
Radoszyn podczas wizyty w przedszkolu i szkole w Gubi-
nie opowiadał m.in. o naszym galowym stroju i patronce 
św. Barbarze. Fot. archiwum Oddziału

Górnicy naftowi nie tylko odwiedzają przedszkola i szkoły, ale także są odwiedzani w swoim miejscu pracy. W PMG Wierz-
chowice gościli uczniowie z Krośnic. Fot. archiwum Oddziału

Przedszkole i szkoła w Irządzie to dwie z ponad 250 placówek, do których trafili nasi wolontariusze. Fot. archiwum Oddziału
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Projekt wodorowy studentów AGH wygrał 
konkurs organizowany przez PGNiG

Za pomysł na wykorzystanie wo-
dorków metali do oczyszczania, kom-
presji i magazynowania wodoru Mi-
kołaj Krupa, Maciej Kalka  i  Paweł 
Jagoda  otrzymali  pierwszą  nagrodę 
w  konkursie  „Młodzi  Innowacyjni 
dla PGNiG”. Oprócz 30 tys. złotych 
autorzy zwycięskiego projektu dosta-
ną  także  szansę  na  400  tys.  zł  dofi-
nansowania jego realizacji.

Studenci i doktorant Wydziału Fizyki i Infor-
matyki Stosowanej Akademii Górniczo–Hutni-
czej w Krakowie opracowali rozwiązanie, które 
zapewnia bezpieczne magazynowanie wodoru 
i możliwość jego oczyszczania, co ma bardzo 

duże znaczenie w dalszym wykorzystaniu wo-
doru np. w ogniwach paliwowych.

– Pracujemy nad tym projektem już od 
kilkunastu miesięcy. Testowaliśmy go w warun-
kach labolatoryjnych i półrzeczywistych, więc 
ryzyko niepowodzenia jest niskie. To pionierskie 
rozwiązanie pozwalające na magazynowanie 
wodoru w efektywny, tani i bezpieczny sposób 
– wyjaśnia Mikołaj Krupa z AGH.

Technologii wodorowych dotyczyło zresztą 
najwięcej pomysłów zgłoszonych do tegorocznej 
edycji konkursu. Sama liczba zgłoszeń również 
była rekordowa – na konkurs napłynęło 55 po-
mysłów, prawie dwa razy więcej niż rok temu.

– W ramach formuły „open innovation” się-
gamy po innowacyjne pomysły z wielu źródeł. 

Jednym z nich są zespoły studentów i dokto-
rantów z polskich uczelni, których projekty od-
powiadają na potrzeby technologiczne spółek 
z całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Oczywiście te 
propozycje wymagają badań i dostosowania do 
naszych potrzeb, jednak sam pomysł już się liczy 
– mówi Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu 
PGNiG SA ds. rozwoju. – Najlepsze pomysły 
rozwijamy aż do wdrożenia. Na przykład z po-
przednich edycji skorzystaliśmy z pomysłu badań 
nad przetwarzaniem odpadów wiertniczych na 
produkty oraz z zastosowania ultralekkich prop-
pantów ceramicznych przy wydobyciu gazu ze 
źródeł niekonwencjonalnych. Tym bardziej cieszą 
nas tegoroczne projekty związane z magazyno-
waniem, wytwarzaniem i dystrybucją wodoru, 
ponieważ jesteśmy w tej chwili bardzo mocno 
skupieni na rozwoju obszarów związanych z jego 
wykorzystaniem. W tej chwili w fazie realizacji 
w Grupie PGNiG znajduje się uruchomienie stacji 
tankowania pojazdów wodorem – dodał.

Drugą nagrodę w tegorocznej edycji konkur-
su zdobyli Andrzej Nowak i Cezary Czajkowski, 
doktoranci z Politechniki Wrocławskiej, za opra-
cowanie innowacyjnego typu wymiennika ciepła 
do procesu regazyfikacji. Trzecie miejsce zajął 
zespół reprezentujący AGH w składzie Edyta Kuk 
i Bartłomiej Małkus. Zaprezentowali inteligentną 
sieć dystrybucji do zastosowania na rynku LNG 
małej skali.

Konkurs „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG” 
odbył się po raz piąty. Kierowany jest do studen-
tów i doktorantów pracujących nad innowacyjny-
mi projektami o charakterze badawczo-rozwojo-
wym, które odpowiadają obszarom działalności 
Grupy Kapitałowej PGNiG. Poza nagrodami finan-
sowymi, w przypadku zainteresowania rozwojem 
i wdrożeniem ze strony PGNiG, autorzy najlep-
szych rozwiązań mogą liczyć na wysokie dofinan-
sowanie pozwalające na realizację projektu.

– Nasz konkurs z roku na rok zyskuje coraz 
większą popularność. W tym roku poza uczel-
niami, których przedstawiciele zostali nagro-
dzeni, w rywalizacji brali udział także studenci 
z Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochow-
skiej. Pomysły, które w ramach konkursu trafiają 
do naszego Departamentu Badań i Rozwoju 
coraz częściej znajdują praktyczne zastosowanie 
w branży gazowniczej – podsumował Ceza-
ry Starczewski, dyrektor Departamentu Badań 
i Rozwoju w PGNiG SA.

Departament Public Relations
PGNiG SA

Laureaci I nagrody: Mikołaj Krupa, Maciej Kalka, Paweł Jagoda, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 
Fot. arch. PGNiG SA

Finaliści V Edycji Konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG. Fot. arch. PGNiG SA
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Specjalizujemy się w badaniu/testowa-

niu płynów złożowych (ropy, gazu, kon-

densatu, solanki) w warunkach ciśnie-

nia do 150 MPa  i w temperaturze do 

200°C na nowoczesnej aparaturze PVT. 

Wykwalifikowany personel, wdrożony 

System Zarządzania Jakością ISO 9001 

oraz dobrze wyposażone laboratoria 

gwarantują wysoki poziom naszych 

usług.

Zakład Badania Złóż Ropy i Gazu

Kierownik: Marcin Warnecki
Tel.: 13 436 89 41 wew. 5226   

Fax:  13 436 79 71 
E-mail: warnecki@inig.pl

 ■ pobór wgłębnych i powierzchniowych 
próbek ropy, gazu i wód złożowych,

 ■ badania zmian fazowych płynów złożo-
wych z wykorzystaniem bezrtęciowego 
systemu PVT,

 ■ badanie lepkości ropy w różnych warun-
kach ciśnienia i temperatury,

 ■ badania efektywności wypierania ropy na 
fizycznym modelu złoża „slim tube”,

 ■ wysoko- i niskociśnieniowe testy separa-
cji ropy,

 ■ badanie warunków formowania się hydra-
tów w gazie metodą „tąpnięcia ciśnienia” 
oraz na podstawie składu chemicznego 
z użyciem PVTsim,

 ■ prognozowanie warunków flokulacji asfal-
tenów w ropie,

 ■ symulacje komputerowe oraz interpre-
tacja wyników badań eksperymentalnych 
z wykorzystaniem programu symulacyjne-
go PVTsim, 

 ■ badania na długich rdzeniach wiertniczych 
dla oceny efektywności metod zwiększe-
nia stopnia odzysku ropy,

 ■ badania procesów sekwestracji CO2 na fi-
zycznym modelu złoża charakteryzującym 
się dużą objętością ośrodka porowatego,

 ■ badania w statycznych warunkach P,T dy-
fuzji gazu na kontakcie z cieczą,

 ■ destylacja nawet niewielkich objętości 
ropy naftowej za pomocą nowoczesnego 
systemu destylacji próżniowej TBP z wiru-
jącą wstęgą,

 ■ określenie warunków depozycji stałej fazy 
parafinowej w próbce ropy magazynowej 
lub próbki ropy nasyconej gazem.

ZAKRES DZIAŁANOŚCI ZAKŁADU BADANIA ZŁÓŻ ROPY I GAZU
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Jerzy 
Zagórski

Gazociąg „Siła Syberii” 
już uruchomiony

Rozpoczęcie funkcjonowania gazociągu 
„Siła Syberii” miało uroczysty charakter z udzia-
łem prezydentów W. Putina i Xi Jinpinga, ale 
w rzeczywistości był to telemost Moskwa-So-
czi-Pekin i zdalne uruchomienie przez prezesa 
Gazpromu A. Millera tłoczni w Jakucji i nad 
granicą chińską. Jest to końcowy etap ogromnej 
inwestycji rozpoczętej w 2014 r. po podpisaniu 
30-letnego kontraktu na dostawy gazu rosyj-
skiego dla Chin, poprzedzonego 10-letnim okre-
sem negocjacji i przygotowań. Gazociąg rusza 
z opóźnieniem, bo pierwotny plan przewidywał 
uruchomienie w 2017 r. Docelowo dostarczane 
będzie rocznie 38 mld m3 gazu, obecnie jest to 
10 mln m3 dziennie, w przyszłym roku prze-
sył wyniesie 5 mld m3, w 2021 r. 10 mld m3, 
a w 2022 r. 15 mld m3. Długość gazociągu od 
złoża Czajandinskoje do granicy chińskiej wyno-
si   blisko 2200 km, a łącznie z odcinkiem bu-
dowanym przez Chiny 4000 km. Koszt tej inwe-
stycji 5 lat temu wyceniano na 55 mld dolarów, 
obecne szacunki są znacznie wyższe. Jeszcze 
więcej pytań dotyczy ceny gazu, bo obie strony 
nie udzielają na ten temat żadnych informacji.

Trasa gazociągu „Siła Syberii” przebie-
ga w przybliżeniu równolegle do ropociągu 
Wschodnia Syberia-Pacyfik kończącego się we 
Władywostoku. W wystąpieniach przedstawi-
cieli rządu rosyjskiego związanych z nową ma-
gistralą wspominano też o przyszłym zachodnim 
wariancie gazociągu przebiegającym przez Ałtaj 
do północno-zachodnich Chin. Tym projektem 
jest żywo zainteresowana Mongolia. Premier 
Uchnaagijn Churelsuch po spotkaniu w Mo-
skwie z premierem Dmitrijem Miedwiediewem 
potwierdził, że przebieg nowego gazociągu 
przez Mongolię był tematem rozmów.

OPEC zmniejsza wydobycie ropy
Cena ropy w listopadzie utrzymywały się na 

wyższym poziomie niż w październiku, co było 
powodem domysłów co do możliwego przedłu-

żenia okresu obowiązywania cięć produkcji ropy 
na zbliżającej się 177 Konferencji OPEC. Jak się 
okazało, Konferencja obradująca 5 grudnia br. 
opierając się na raportach i analizach Wspól-
nego Ministerialnego Komitetu Monitorującego 
(JMMC) i Wspólnego Komitetu Technicznego 
(JTC) uznała, że należy obniżyć wydobycie o 68 
tys. t/d w stosunku do ustaleń przyjętych na 
175 Konferencji z grudnia 2018 r. Te zalecenia 
zostały zatwierdzone następnego dnia, 6 grud-
nia br. przez 7 Zgromadzenie Ministrów OPEC 
i OPEC+. Oznacza to skorygowanie łącznie 
poziomu wydobycia o 231 tys. t/d. Ponadto 
niektóre kraje członkowskie, głównie Arabia 
Saudyjska, będą kontynuować dobrowolny 
udział w obniżaniu wydobycia o 285tys. t/d lub 
nawet więcej. Powyższe ustalenia wejdą w ży-
cie 1 stycznia 2020 r. i będą zastosowane przez 
wszystkie kraje, które podpisały „Deklarację 
o Współpracy” z 10 grudnia 2016 r. W dalszym 
ciągu Wspólny Ministerialny Komitet Monitoru-
jący wspomagany przez Wspólny Komitet Tech-
niczny będzie nadzorować wdrożenie i wykona-
nie porozumienia.

Zwracając się do uczestników odbywające-
go się równolegle szczytu klimatycznego COP25 
w Madrycie Zgromadzenie Ministrów OPEC 
podkreśliło swoje zainteresowanie i zaangażo-
wanie w sprawach zmian klimatu, ochrony śro-
dowiska i zrównoważonego rozwoju.

Ustalono termin najbliższej Nadzwyczajnej 
Konferencji OPEC na 5 marca 2020 r. i termin 
kolejnej Zwyczajnej Konferencji OPEC na 20 
czerwca 2020 r., natomiast 18 Zgromadzenie 
Ministrów OPEC odbędzie się 10 czerwca 2020 r.

Cena ropy w koszyku OPEC, która 5 grud-
nia wynosiła 63,39 dolara za baryłkę, wzrosła 6 
grudnia do 64,81 dolara, a 11 grudnia wynosiła 
65,66 dolara.

Aramco droższe niż Apple
Cena akcji Saudi Arabian Oil Company 

(Aramco) w pierwszej publicznej aukcji została 
ustalona na 32 riale (8,53 dolara), co ozna-
cza, że wartość rynkowa koncernu wynosiłaby 
1,7 bln dolarów – poniżej oczekiwań następcy 
tronu księcia Mohammeda bin Salmana, który 
spodziewał się kwoty 2 bln dolarów. Jednak 
debiut 11 grudnia był lepszy niż oczekiwano, 
bo za akcję płacono 35,20 riala (9,39 dolara), 
czyli 10% więcej od ceny emisyjnej. Dzięki temu 
wartość saudyjskiego koncernu wynosi 1,88 bln 
dolarów i znacznie przewyższa wycenianą do-

tychczas najwyżej firmę Apple, która we wrze-
śniu br. przekroczyła pułap 1 bln dolarów. Nie 
sprawdziły się przewidywania komentatorów 
rynkowych, że polityka klimatyczna i wynikające 
z niej ograniczanie zużycia ropy, ryzyko politycz-
ne na Bliskim Wschodzie i brak przejrzystości 
korporacyjnej Aramco spowodują mniejsze 
zainteresowanie kupnem akcji i to zarówno ze 
strony nabywców prywatnych jak i ze strony 
państwowych inwestorów z Abu Zabi i Kuwejtu. 

Początek napełniania gazem 
Trans Adriatic Pipeline

Postępuje budowa gazociągu Trans Adriatic 
Pipeline (TAP). W komunikacie z 26 listopada 
budujące gazociąg konsorcjum TAP AG poin-
formowało o rozpoczęciu w Grecji napełniania 
gazem odcinka gazociągu od granicy tureckiej 
na rzece Maricy do tłoczni Kipol. Początkowa 
przepustowość TAP wyniesie 10 mld m3 rocz-
nie, gaz będzie pochodził ze złoża Szach Deniz 
2 w Azerbejdżanie. Długość odcinka greckiego 
wynosi 550 km, odcinka albańskiego 215 km, 
przejście przez Adriatyk to 105 km, a połączenie 
z miejscową siecią gazową we Włoszech liczy 
tylko 8 km. Maksymalna głębokość, na której 
gazociąg jest ułożony na Adriatyku wynosi 810 
m. W górach Albanii TAP wspina się na wyso-
kość 2100 m. Pod koniec października br. TAP 
AG podało, że stan zaawansowania robót całe-
go gazociągu wynosi 90,5%, a jego uruchomie-
nie nastąpi w 2020 r.

Gazociąg TAP został uznany przez Komisję 
Europejską za „Projekt Będący Przedmiotem Za-
interesowania Wspólnoty Energetycznej” (PECI). 
Komisja uznała, że porozumienie Grecji z kon-
sorcjum TAP AG „odpowiada zasadom umożli-
wiającym otrzymanie pomocy UE i jest zgodne 
z unijnym prawodawstwem”.

Gazociąg TurkStream będzie 
przekazany do eksploatacji 
do końca br.

Rozpoczęto napełnianie gazem pierwszej 
nitki gazociągu TurkStream. Poinformowało 
o tym w komunikacie z 11 listopada br. kon-
sorcjum South Stream Transport BV. Po zakoń-
czeniu tego etapu nastąpi napełnianie drugiej 
nitki tak, aby do końca br. można było rozpo-
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Czy za 10 lat Petrobras będzie 
liderem w produkcji ropy?

„Petrobras jest na dobrej drodze, aby do 
2030 r. stać się największym producentem ropy 
naftowej spośród spółek giełdowych” – taką 
prognozę formułuje agencja Rystad Energy. Już 
teraz Brazylia przesunęła się z piątego na trzecie 
miejsce w tabeli światowej, ustępując tylko Ro-
sniefti i Petrochina. Według ocen Rystad Energy 
zarówno produkcja Rosniefti jak i Petrochina 
po roku 2020 będzie spadać, natomiast Petro-
bras ma duże szanse, aby zwiększyć wydobycie 
do 748 tys. t/d. Rozwija się rozpoznanie złóż 
podsolnych i obecnie 56% wydobycia pocho-
dzi z tych utworów. Koncern zwiększa nakłady 
inwestycyjne, które w latach 2020-25 wyniosą 
70 mld dolarów, powiększa też portfel zasobów 
przejmując kontrolę nad złożem Buzios o za-
sobach przekraczających 1 mld tropy i złożem 
Aram w basenie Santos o zasobach geologicz-
nych 3,9 mld t.

Demokraci w USA podzieleni 
w sprawie ograniczenia wierceń 

W kampanii wyborczej Partii Demokra-
tycznej ujawniły się kontrowersje między pro-
gramem popierania działań na rzecz ochrony 
klimatu i ograniczenia zużycia paliw kopalnych 
a interesami społeczności lokalnych w stanach 
„naftowych”. Grupa wpływowych senatorów 
demokratycznych z Joe Bidenem, Bernie San-
dersem, Elizabeth Warren, Kamalą Harris i Pete 
Buttigieg optuje za zaprzestaniem lub ograni-
czeniem wydawania nowych koncesji poszu-
kiwawczo-eksploatacyjnych, Elizabeth Warren 
i Bernie Sanders domagają się również wstrzy-
mania stosowania szczelinowania hydrauliczne-
go, technologii, która umożliwiła udostępnienie 
zasobów Basenu Permskiego. 

Gubernatorzy stanów, w których przemysł 
naftowy jest silnie rozwinięty (Teksas, Nowy 
Meksyk, Kolorado, Północna Dakota, Oklahoma, 
Kalifornia) podlegają naciskom grup ekologicz-
nych wskazujących na rosnące zanieczyszczenie 
środowiska, a przede wszystkim emisję CO2 

przy spalaniu gazu w pochodniach i ulatnianie 
metanu. Obliczono, że w czasie wierceń w sta-
nie Nowy Meksyk do atmosfery przedostaje 
się rocznie 1 milion t metanu, równoważnik 
emisji 22 elektrowni węglowych. Jednak wpły-
wy z dzierżawy terenów i koncesji są znaczne 

Złoże ropy Quesqui w Meksyku
Meksykański państwowy koncern naftowy 

Petroleos Mexicanos (Pemex) od lat jest pogrą-
żony w kryzysie finansowym i strukturalnym, 
a produkcja ropy spada od 2004 r. Nic więc 
dziwnego, że wiadomość o odkryciu dużego 
złoża ropy w stanie Tabasco została podniesio-
na do rangi niezwykle ważnego wydarzenia, 
a w wizytacji złoża wziął udział prezydent An-
dres M. L. Obrador. Dyrektor generalny Pemexu 
O. Oropeza określił odkrycie jako przełomowy 
moment w poszukiwaniach i największy sukces 
złożowy od 1987 r. tj. od odkrycia złoża Se o za-
sobach 72,8 mln t ropy. Zasoby złoża Quesqui 
wynoszą co najmniej 68 mln t ropy. Początkowe 
szacunki mówiły o zasobach 5,4 mln t. Wierce-
nie otworu Quesqui-1 zakończono 17 czerwca 
br. uzyskując przypływ 612 t/d, z potencjalnym 
wzrostem do 1020 t/d. Powierzchnia złoża wy-
nosi 34 km2, 11 odwiertów pozwoli obecnie 
na uzyskanie wydobycia w ilości 9380 t/d ropy 
i 8,5 mln m3/d gazu. Do 2021 r. wydobycie po-
winno osiągnąć 14,9 tys. t/d ropy i 11,8 mln 
m3/d gazu.

Dyrektor Pemexu powiedział, że obecne 
sukcesy osiągnięto dzięki nowej strategii roz-
poznania, m. in. na skoncentrowaniu poszuki-
wań na nizinach i w akwenach płytkowodnych. 
Dodał też, że w tym samym rejonie odkryto 
również 3 inne złoża: Cibix, Valeriana i Chocol. 
W stanie Tabasco odwiercono 21 otworów, 
a następne 24 będą wykonane do 2021 r.

Indie zachęcają do inwestycji
Na konferencji w Abu Zabi indyjski minister 

ds. ropy naftowej Dharmendra Pradhar wysto-
sował zaproszenie do zagranicznych firm, aby 
wzięły udział w prywatyzacji indyjskich państwo-
wych firm naftowych. Nawiązał do niedawnego 
spotkania premiera Narendra Modi w Houston 
z szefami koncernów energetycznych takich jak 
ExxonMobil, BP, Shell, Rosnieft, Saudi Aramco 
i Abu Zabi National Oil Co., których zachęcał do 
inwestowania w Indiach. Jako przykład minister 
D. Pradhan podał zaawansowane plany budo-
wy rafinerii ropy naftowej w stanie Maharastra 
z udziałem Aramco i Adnoc. Dodał, że kraj jest 
zainteresowany również importem ropy nafto-
wej i możliwe są rożne kierunki dostaw, w tym 
także z Rosji i firma Indian Oil Corp. od listopada 
br. prowadzi rozmowy w tej sprawie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA od wielu lat jest obecne w Indiach jako 
wykonawca usług geologicznych, m. in. od 
1984 r. Geofizyka Toruń prowadzi tam badania 
sejsmiczne.

cząć normalne dostawy gazu. Towarzystwo 
klasyfikacyjne DNV GL potwierdziło szczelność 
i projektowe parametry techniczne gazociągu. 
Tłocznia początkowa Ruskaja w pobliżu miej-
scowości Anapa na północnym wybrzeżu Morza 
Czarnego została już przekazana do użytku, na-
tomiast trwają prace wykończeniowe w tłoczni 
Luneburgaz w pobliżu Kiyikoy na południowym 
krańcu gazociągu w Turcji.

Gazociąg TurkStream został ułożony na 
głębokości dochodzącej do 2200 m, głębiej niż 
poprzedni gazociąg przez Morze Czarne, Blue 
Stream – 2150 m. Rekord rurociągów podmor-
skich należy do Perdido Norte w Zatoce Meksy-
kańskiej i wynosi 2530 m.

W Gujanie roponośny jest 
nie tylko blok Stabroek

Dotychczas wszystkie odkrycia złóż ropy 
i gazu w Gujanie koncentrowały się w obrę-
bie bloku Stabroek, na którym operatorem jest 
ExxonMobil. Począwszy od maja 2015, czyli od 
wyników wiercenia Liza-1 stwierdzono tam 15 
złóż, ostatnim było złoże Tripetail-1 we wrześniu 
br. Zasoby wydobywalne tych złóż szacowane są 
na przeszło 816 mln t równoważnika ropy naf-
towej. Poszukiwania w tym regionie rozpoczęło 
również Tullow Oil i na sąsiednim bloku Orinduik 
w sierpniu br. w wierceniu Jethro-1 stwierdzono 
występowanie w utworach paleogenu piaszczy-
stego horyzontu roponośnego o miąższości 55 
m. Głębokość końcowa odwiertu wyniosła 4400 
m przy głębokości wody 1350 m. Następnym 
pozytywnym otworem był Joe-1, który osiągnął 
głębokość 2175 m przy głębokości wody 780 
m. Seria produktywna o miąższości 14 m znaj-
duje się w utworach neogenu. Wyniki są na tyle 
zachęcające, że Tullow Oil planuje odwiercenie 
dodatkowo przynajmniej 6 otworów. Z kolei na 
przylegającym od południa bloku Kanuku Repsol 
wspólnie z Tullow Oil rozpoczął wiercenie otworu 
Carapa-1. Niekorzystnym sygnałem zgłoszonym 
przez geologów z firmy Eco Atlantic, partnera 
Tullow Oil, jest stwierdzenie w próbkach obecno-
ści ruchomej ciężkiej ropy o wysokiej zawartości 
siarki. Z kolei wysokie ciśnienie złożowe (578 
atm) i wysoka temperatura ropy powinny ułatwić 
dopływ ropy do odwiertu.

ExxonMobil oraz Hess zapowiadają wysył-
kę pierwszych transportów ropy ze złoża Lisa już 
w styczniu 2020 r.  Jest to lekka ropa o ciężarze 
0,8654 g/cm3 (32°API), o zawartości do 5% siarki.
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i łącznie wynoszą 9 mld dolarów rocznie; tylko 
w stanie Nowy Meksyk jest to kwota 2,4 mld 
dolarów, w Kolorado 500 mln i bez tych fun-
duszy niemożliwa jest np. poprawa chronicznie 
niedoinwestowanego szkolnictwa. Dlatego też 
gubernatorzy takich stanów jak Nowy Meksyk 
lub Kolorado, gdzie rządzą demokraci, nie chcą 
przyłączyć się do akcji senatorów ze wschod-
niego wybrzeża. Jest to też argument dla re-
publikanów, bo wiadomo, że prezydent Trump 
zdecydowanie popiera eksploatację ropy, gazu 
i węgla i we wrześniu br. na jednym ze spotkań 
z wyborcami w Nowym Meksyku powiedział, że 
„demokraci chcą unicestwić gospodarkę stanu 
swoim sprzeciwem wobec paliw kopalnych”.

W sondażach 2/3 mieszkańców USA chce 
„energicznych” działań na rzecz klimatu, ale tyl-
ko wtedy, gdy nie obciąży ich to dodatkowymi 
kosztami.

Jerzy Zagórski
Źródła: Gazprom, Hart Energy, Interfax, 

Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas 
Journal, OPEC, Pemex, Pemex, Reuters, rp.pl, 

Rystad Energy, TAP AG, Tullow Oil, World Oil.

ORLEN ogłosił wezwanie 
na akcje Grupy ENERGA

 PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 
proc. akcji Grupy ENERGA. Planowana trans-
akcja wpisuje się w obowiązującą strategię 
PKN ORLEN, zakładającą budowę silnego 
multienergetycznego koncernu, w tym dalszy 
rozwój obszaru energetyki.

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 
konsekwentnie realizujemy priorytetowy  cel, 
jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego 
do konkurowania na międzynarodowym rynku 
i odpornego na zmienne czynniki makroeko-
nomiczne. Dywersyfikacja źródeł przychodów, 
wpisuje się zarówno w naszą strategię, jak 
i światowe trendy. Umożliwia  uniezależnianie 
się od silnego wpływu czynników makroeko-
nomicznych, zwiększając tym samym stabilność 
i bezpieczeństwo funkcjonowania całej Grupy. 
Ważnym elementem strategii Grupy ORLEN są 
inwestycje rozwojowe we wszystkich obszarach 
naszej działalności oraz akwizycje podmiotów, 
dzięki którym możemy uzyskać maksymalny 
efekt synergii. W te działania wpisuje się za-
równo przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS, jak 
i decyzja dotycząca wezwania na akcje Grupy 

Transakcja umożliwi między innymi efek-
tywne bilansowanie mocy konwencjonalnych 
z planowanymi odnawialnymi źródłami energii, 
a także wykorzystanie obecnych nadwyżek pro-
dukcyjnych PKN ORLEN przez Grupę ENERGA. 
Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych 
związanych z obrotem energią na Towarowej 
Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów 
obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzeda-
ży dodatkowych produktów i usług, szczególnie 
w segmencie mniejszych odbiorców.

Zakup akcji Grupy ENERGA to także zwięk-
szenie potencjału rozwojowego w obszarze  
elektromobilności, w którym PKN ORLEN kon-
sekwentnie umacnia pozycję. Realizacja trans-
akcji oznaczałaby powiększenie infrastruktury 
sieci ładowania i kompetencji, niezbędnych do 
rozwoju tego segmentu rynku. Połączenie sie-
ci szybkich ładowarek zainstalowanych przez 
PKN ORLEN, Grupy ENERGA oraz Grupę LOTOS 
umożliwiłoby stworzenie drugiej pod względem 
liczby punktów infrastruktury, dysponującej 133 
punktami ładowania, zapewniającej dobre po-
krycie geograficzne.

Rozwój Grupy ORLEN w kierunku koncernu 
multi-utility wpisuje się w megatrendy i działania 
realizowane przez inne, międzynarodowe kon-
cerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł 
przychodów zwiększa bowiem odporność spółki 
na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu ma-
kroekonomicznym. W ten sposób budowana jest 
dodatkowa wartość dla Klientów i Akcjonariuszy. 
W tym kierunku swoją działalność biznesową 
rozwijają już regionalni gracze – konkurenci Gru-
py ORLEN, jak MOL, OMV, Repsol, a także świa-
towi giganci, jak BP, Shell czy Total.

Przejęcie Grupy ENERGA oznacza również  
wymierne korzyści dla jej pracowników oraz spo-
łeczności lokalnych. Pracownicy z branży energe-
tycznej zatrudnieni w ENERGA, których deficyt 
jest mocno odczuwalny na rynku, uzupełnią ze-
spół specjalistów pracujących w Grupie ORLEN.

Zwiększą się też ich możliwości rozwojowe, 
dzięki zatrudnieniu w silnej, zdywersyfikowanej, 
międzynarodowej Grupie.  Z punktu widzenia 
podatkowego, Grupa ENERGA zachowa pełną 
odrębność, co oznacza dalsze wpływy do regio-
nalnego budżetu.

Niezmienna pozostanie również polityka 
sponsoringowa Grupy ENERGA. Utrzymane zo-
stanie wsparcie dla lokalnej społeczności. PKN 
ORLEN aktywnie już działa w tym zakresie na 
Pomorzu. Najlepszym przykładem jest zorgani-
zowanie tegorocznej edycji największej polskiej 
imprezy motoryzacyjnej – VERVA Street Racing 
w Gdyni.

Centrum Prasowe
PKN ORLEN

ENERGA. Już dziś  nasz segment energetyczny  
odpowiada za blisko 15 proc. zysku operacyjne-
go EBITDA. Po przejęciu Grupy Energa udział ten 
zwiększy się do prawie 30 proc. – mówi Daniel 
Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W ramach wezwania PKN ORLEN ustalił 
cenę akcji Grupy ENERGA na 7 zł. Ogłoszone 
wezwanie zawiera warunki zawieszające. PKN 
ORLEN zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapi-
sami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu 
zostanie objęta liczba akcji uprawniających do 
wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby 
głosów.  Konieczne będzie też uzyskanie zgody 
organu antymonopolowego na koncentrację. 
Koncern złożył już w KE roboczą wersję wnio-
sku, inicjując proces uzgadniania jego finalnej 
wersji. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na 
akcje nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 roku, 
a zakończenie planowane jest na dzień 9 kwiet-
nia 2020. W przypadku niespełnienia się do 
tego czasu któregokolwiek z warunków wezwa-
nia, Koncern może podjąć decyzje o przedłuże-
niu okresu składania zapisów.

Sfinalizowanie transakcji pozwoli efek-
tywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa 
ORLEN od lat systematycznie rozwija aktywa 
wytwórcze w obszarze energetyki. Obecnie 
jest czwartym producentem energii elektrycz-
nej w Polsce, który dysponuje już ok. 1,9 GWe 
zainstalowanych mocy, z czego 1,6 GWe przy-
pada na Polskę. Składają się na to m.in. dwa 
nowoczesne bloki parowo-gazowe w Płocku 
i Włocławku oraz EC Płock – największa elek-
trociepłownia przemysłowa w Polsce i jedna 
z największych w Europie. Do najważniejszych 
projektów rozwojowych należy planowana bu-
dowa morskich farm wiatrowych o maksymalnej 
mocy 1,2 GWe oraz realizacja farmy fotowolta-
icznej we Włocławku.

Grupa ENERGA posiada łącznie ponad 50 
aktywów produkujących energię z odnawial-
nych źródeł, w tym przede wszystkim elektrow-
nie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy foto-
woltaiczne. Ponad 30% produkowanego przez 
Grupę ENERGA wolumenu energii elektrycznej 
pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyż-
szy udział spośród jej głównych konkurentów. 
Spółka posiada również rozbudowaną sieć dys-
trybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą 
blisko ¼ powierzchni Polski. Ok. 90% wyniku 
EBITDA Grupy ENERGA pochodzi z dystrybucji, 
co dzięki obowiązującym regulacjom rynko-
wych, gwarantuje jej stabilny poziom. Zakup 
Grupy ENERGA przez ORLEN umożliwi więc 
pozyskanie rozbudowanej sieci dystrybucyjnej 
w północnej i centralnej Polsce oraz znaczące-
go portfela odnawialnych źródeł energii. Ma to 
istotne znaczenie w kontekście planowanych 
przez ORLEN inwestycji w morskie farmy wia-
trowe.
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29  listopada  2019  r.  zmarł  inż.  Jan  Szum-
lański,  wieloletni  kierownik  Ośrodka  Ko-
palń w Łańcucie, od 1960 r. członek i działacz  
SITPNiG,  współtwórca  wielu  kopalń  i  ośrod-
ków na terenie działalności OKŁ, mentor kilku 
pokoleń  nafciarzy  i  gazowników,  przełożony, 
dla którego człowiek zawsze był wartością naj-
wyższą.

Jan Szumlański urodził się w miejscowości Żeglce 
w powiecie krośnieńskim 20.10.1936 r. Pracę w prze-
myśle naftowym rozpoczął w październiku 1953 r. 
w Kopalnictwie Naftowym Ustrzyki na Kopalni Czarna, 
gdzie pracował na różnych stanowiskach robotniczych 
do 1960 r. W latach 1960 - 1965 pełnił z wyboru zało-
gi funkcję Przewodniczącego Rady Zakładowej w PPKN 
w Krośnie Zakład Eksploatacji Ustrzyki. Od czerwca 
1965 r. pracował jako starszy technik wynalazczości 
w Dziale Energo-Mechanicznym Zakładu Eksploata-
cji Ustrzyki, wprowadzając do zakładu wiele nowinek 
technicznych i projektów racjonalizatorskich, co w lutym 
1967 r. przyniosło Mu awans na stanowisko kierownika 
Działu Nowej Techniki. 

W roku 1968 ukończył studia w Akademii Górniczo 
Hutniczej w Krakowie, uzyskując tytuł inżyniera górnika 
o specjalności kopalnictwo naftowe. Po przyłączeniu PKN 
Ustrzyki do Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Gazu Ziemne-
go Sanok, w dniu 1.07.1973 r. został awansowany na 
kierownika Ośrodka Kopalń w Lubaczowie. Po powsta-
niu Ośrodka Kopalń Łańcut i włączeniu w jego struktury 
Ośrodka Lubaczów, w dniu 15.12.1980 r. powołany został 
na stanowisko kierownika tego Ośrodka, gdzie pracował 
do 31.01.2002 r. tj. do chwili przejścia na emeryturę. 

Należy wspomnieć, że pod kierownictwem Jana 
Szumlańskiego nastąpił największy rozkwit Ośrodka 
w Łańcucie. Powstały nowe kopalnie i ośrodki zbioru 
gazu oraz podłączenia nowych odwiertów w okolicach 
Jarosławia, Lublina, Rzeszowa, Husowa, Krasnego, No-
sówki, Zalesia i Jodłówki. Z bardzo wielkim zaangażo-
waniem nadzorował prace inwestycyjne przy zagospo-
darowaniu nowych złóż oraz budowie Podziemnego 

Magazynu Gazu w Husowie. Jego pasja i zaangażowanie 
w twórczy rozwój przemysłu naftowego na Podkarpaciu 
przyniosły Mu uznanie i szacunek całej załogi i kierownic-
twa zakładu. Praca z ludźmi i praca dla ludzi w zgodzie 
z najwyższymi zasadami moralnymi była Jego życiową 
dewizą. Z tego też powodu każdy, kto się z nim zetknął, 
wspomina Go z wielkim szacunkiem. 

Pomimo nawału pracy zawodowej, udzielał się w pra-
cy społecznej, zarówno w organizacjach zakładowych, jak 
też wsród lokalnej społeczności. Był często nagradzany 
i odznaczany, między innymi: Orderem Sztandary Pracy II 
klasy, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą 
Odznaką Naczelnej Organizacji Technicznej, Odznaką Ra-
cjonalizator i Zasłużony Racjonalizator Produkcji, Odznaką 
Zasłużony dla Wynalazczości i Racjonalizacji, Złotą Od-
znaką Zasłużony dla Górnictwa RP, Odznaką Zasłużony 
dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Odznaką Za-
służony dla Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku, Odznaką 
Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego i Zasłużony 
dla Województwa Przemyskiego, Odznaką Zasłużony 
Bieszczadom. Posiadał stopnień Dyrektora Górniczego 
III-go stopnia i został uhonorowany wpisem do Księgi 
Zasłużonych w Ministerstwie Górnictwa. 

Pan Jan Szumlański w górnictwie naftowym przepra-
cował 48 lat i 4 m-ce, wniósł wielki wkład w rozwój i mo-
dernizację przemysłu naftowego i gazowniczego w Pol-
sce. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Edward Domaradzki

Jan Szumlański 
wspomnienie pośmiertne
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Dominika Bernaś Jolanta Likus

Kalendarium Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG 
Szanownym Koleżankom i Kolegom życzymy zdrowia, 

pomyślności i radości w życiu osobistym i stowarzyszeniowym.

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy: 
10.12.2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG przy ulicy Łu-
kasiewicza w Krakowie, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Cza-
sopism, na którym omówiono dotychczasową pracę Redakcji WNiG i WN. 
Dyskutowano również nad utworzoną w WNiG rubryką „Promujemy wie-
dzę najlepszych”, w której publikowany jest cykl artykułów popularyzu-
jących osiągnięcia absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich 
z różnych ośrodków akademickich. 
16.12.2018 r. w siedzibie Zarządu Spółki PGNiG S.A. w Warszawie 
odbyło się XVI posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG, któremu prze-
wodniczył prezes zarządu Paweł Stańczak. Głównym przedmiotem obrad 
było: 1) zatwierdzenie planów pracy Zarządu Głównego, agend i Oddzia-
łów SITPNiG na rok 2020; 2) zatwierdzenie prowizorium budżetowego 
SITPNiG na rok 2020; 3) zatwierdzenie regulaminu pracy Ośrodka Szkole-
nia i Rzeczoznawstwa SITPNiG; 4) powołanie Komitetu Organizacyjnego 
Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG; 5) nadanie Odznak i Tytułów Hono-
rowych SITPNiG i NOT. 

70 urodziny
Albin Wojnar z Oddziału w Krakowie,
Maria Skwarska z Oddziału w Pile, 

Barbara Kuc z Oddziału w Warszawie II. 
80 urodziny

Ryszard Talarek z Oddziału w Krakowie, 
Rafał Gajewski z Oddziału w Krośnie, 

Maciej Bednarek z Oddziału w Warszawie II,
Honorata Pucyk z Oddziału w Zielonej Górze. 
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Tegoroczne  spotkanie  odbyło  się 
11  grudnia  w  Centrum  Szkolenia 
Gazownictwa  na  terenie  siedziby 
PGNiG S.A. w Warszawie, bowiem 
Muzeum  Gazownictwa  –  gdzie  tra-
dycyjnie  odbywały  się  dotychczaso-
we spotkania,  jest w generalnym re-
moncie i przebudowie. 

Na spotkanie, oprócz licznych członków Koła, 
przybyli Specjalni Goście: Wiceprezes Federacji 
NOT kol. Stefan Góralczyk, Sekretarz Generalny 
SITPNiG kol. Rafał Kudrewicz oraz Prezes Oddziału 
Warszawa II kol. Robert Rostkowski.

Spotkanie otworzył i prowadził Przewodni-
czący Koła Andrzej Macheła-Olszacki, który po 
przywitaniu Gości oraz członków Koła poprosił 
o uczczenie chwilą ciszy zmarłego 13 listopada 

XVI posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

Uroczyste, „Barbórkowo-Świąteczne” spotkanie 
Koła Seniora SITPNiG przy Oddziale Warszawa II

w wieku 94 lat Zygmunta Śliwińskiego – członka 
Stowarzyszenia od 1959 roku, Członka Honoro-
wego, Prezesa Oddziału Warszawa II w bardzo 
trudnym okresie lat 1981 – 1992, przez dwie 
kadencje członka Prezydium Zarządu Głównego, 
w latach 1992 – 2000 członka Rady Krajowej 
Federacji NOT z ramienia SITPNiG, długoletnie-
go członka Rady Programowej Czasopism SITP-
NiG, miłośnika przyrody i wielokrotnego prele-

16 grudnia 2019 r. w Warszawie 
w  siedzibie  PGNiG  w  Warszawie, 
przy  ul.  Kasprzaka  25  odbyło  się 
XVI posiedzenie Zarządu Głównego 
SITPNiG. 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył 
prezes Paweł Stańczak, uczestniczyli przedsta-
wiciele większości Oddziałów SITPNiG oraz 
przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, 
dyrektorka Biura Zarządu Głównego, dyrektorka 
Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG 
i główna księgowa SITPNiG. Podczas posiedze-
nia omówiono plan merytorycznego działania 
SITPNiG w roku 2020 i podjęto zatwierdzającą 
go uchwałę. Zatwierdzono również prowizo-
rium budżetowe SITPNiG na 2020 r. W związ-
ku z przypadającym w roku 2020 XLII Walnym 
Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym Dele-
gatów SITPNiG stosowną uchwałą powołano 
Komitet Organizacyjny WZD, którego zadaniem 

będzie wszechstronne przygotowanie Zjazdu. 
Ważnym zagadnieniem było zatwierdzenie re-
gulaminu Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa 
SITPNiG, dostosowanego do aktualnej sytuacji 
prawnej i organizacyjnej Stowarzyszenia. Po-

nadto Zarząd Główny zatwierdził uchwałami 
przyznanie Odznak Honorowych SITPNiG: 9 
Srebrnych Odznak Honorowych SITPNiG dla 
członków z Oddziałów w Poznaniu i Sanoku, 
15 Złotych Odznak Honorowych SITPNiG dla 
członków z Oddziałów w Poznaniu i Sanoku 
oraz 5 Diamentowych Odznak Honorowych dla 
członków z Oddziałów w Krakowie, Poznaniu 
i Sanoku. Zarząd Główny zaakceptował również 
wnioski o nadanie tytułu Zasłużonego Seniora 
NOT oraz 2 Srebrnych oraz 1 Złotej Odznaki Ho-
norowej NOT.

Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG na 
posiedzeniu, które odbyło się po zakończeniu 
posiedzenia ZG, w oparciu o pozytywną opinię 
Komisji ds. Odznak i Tytułów Honorowych, pod-
jęła uchwałę o nadaniu Honorowej Szpady Se-
niora SITPNiG kol. Andrzejowi Mikołajczakowi, 
prezesowi Oddziału SITPNiG w Poznaniu. 

Po posiedzeniu zarządu odbyło się krótkie 
spotkanie świąteczno-noworoczne.

Jolanta Likus

Fot. arch. SITPNiG

Fot. arch. SITPNiG
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Sekretarz Generalny SITPNiG wręcza dyplomy i odznaki Członka Honorowego SITPNiG Maciejowi Bednarkowi i Januszowi 
Jamrozikowi. Fot. archiwum Oddziału Warszawa II

genta na spotkaniach Koła Seniora.
Następnie Andrzej Macheła-Olszacki krót-

ko podsumował działalność Koła w kończącym 
się roku 2019, przypominając tematy prelekcji 
na spotkaniach ogólnych (m.in. bardzo ciekawy 
odczyt dr Hanny Krajewskiej z Polskiej Akademii 
Nauk p.t. „Polscy badacze Syberii”, czy też rela-
cja uczestników wyjazdu do Włoch p.t. „Wpływ 
zjawisk geologicznych na rozwój gospodarki 
i kultury na przykładzie Wybrzeża Amalfitańskie-
go”), a także wycieczki i spacery w Warszawie 
i okolicy (m.in. do Ogrodu Botanicznego PAN 
w Powsinie, do osady prasłowiańskiej w Par-
ku Bródnowskim, do Planetarium w Centrum 
Nauki „Kopernik”, czy też rejs statkiem do Se-
rocka). Wszystkie te imprezy cieszyły się dużym 
zainteresowaniem członków Koła, którzy licznie 
w nich uczestniczyli.

W dalszej części spotkania wyróżniającym 
się członkom Koła wręczono odznaczenia, 
przyznane im przez Zarząd Federacji NOT oraz 
Zarząd Główny SITPNiG. Przewodniczący Koła 
przedstawił sylwetki odznaczonych, a zapro-
szeni Goście udekorowali ich odznaczeniami. 
Odznaczono następujące Koleżanki i Kolegów: 
Jerzego Zagórskiego – Diamentową Odznaką 
Honorową NOT, Janusza Tokarzewskiego – ty-

Przewodniczący Koła otwiera spotkanie. Fot. archiwum Oddziału Warszawa II Wiceprezes Federacji NOT odznacza Jerzego Zagórskiego i Janusza  Tokarzewskiego 
Fot. archiwum Oddziału Warszawa II

tułem „Zasłużony Senior NOT”, Jolantę Obarę-
-Janochę – Diamentową Odznaką Honorową 
SITPNiG, Jadwigę Kisielewską, Krystynę Ko-
strzewę i Annę Podrazę – Złotą Odznaką Ho-
norową SITPNiG oraz Romana Modzelewskiego 
– tytułem „Zasłużony Senior SITPNiG”. Ponadto 
Sekretarz Generalny Rafał Kudrewicz wręczył 
Maciejowi Bednarkowi oraz Januszowi Jamrozi-
kowi dyplomy i odznaki Członków Honorowych 
SITPNiG, przyznane im w maju br. przez XLI 
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITP-
NiG. W imieniu odznaczonych za wyróżnienie 

ich podziękowali Jerzy Zagórski i Maciej Bed-
narek. Wiceprezes Federacji NOT Stefan Góral-
czyk przypomniał, że w Kole Seniora SITPNiG 
w Warszawie gości już kolejny raz, że jest za-
skoczony aktywnością Koła i licznym uczest-
nictwem Seniorów w spotkaniach i organizo-
wanych imprezach. Życzył, aby taka aktywność 
nadal się utrzymywała oraz złożył zebranym 
życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia. Podobne życzenia Zarządowi Koła 
oraz jego członkom złożyli Koledzy Rafał Kudre-
wicz i Robert Rostkowski.

Po tych wystąpieniach zebrani obejrzeli film 
„Łukasiewicz – nafciarz romantyk”. Jest to fabu-
laryzowany dokument, wyprodukowany przez 
Telewizję OBIEKTYW w ramach cyklu „Histo-
ryczny Pejzaż Podkarpacia” (producent Bogdan 
A.Miszczak, reżyser Maciej Wójcik, scenariusz 
Łukasz Walczak), przy wsparciu m.in. firm naszej 
branży oraz samorządów podkarpackich.

Na zakończenie spotkania, wobec zbliżają-
cych się świąt Bożego Narodzenia zebrani zło-
żyli sobie wzajemnie życzenia oraz połamali się 
tradycyjnym opłatkiem.

Andrzej Macheła-Olszacki
Przewodniczący Koła Seniora SITPNiG 

Oddziału Warszawa II
Gratulacje składają Sekretarz Generalny SITPNiG oraz Prezes Oddziału Warsawa II. Fot. archiwum Oddziału Warszawa II
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Wyjazd na konferencję naukowo-historyczną do Lwowa
W dniach 25-26 listopada 2019 r. 

odbyła  się  we  Lwowie  II  Między-
narodowa  Konferencja  Historyczna 
pod  hasłem  „Polski  przemysł  naf-
towy  i  gazowniczy  (do  1939  roku). 
Spuścizna archiwalna i biblioteczna. 
Nowe  wyzwania  polskiego  przemy-
słu gazowniczego”.

W wydarzeniu organizowanym przez Sto-
warzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 
Polską Spółkę Gazownictwa i Fundację PGNiG 
wzięła udział liczna reprezentacja SITPNiG. 

 Dom Pielgrzyma Archidiecezji Lwowskiej 
w Brzuchowicach był miejscem zakwaterowa-
nia, a autokar z uczestnikami dotarł na miejsce 
w przeddzień konferencji w późnych godzinach 

wieczornych. Następnego dnia, jeszcze przed 
rozpoczęciem konferencji, uczestnicy spotkania 
mieli okazję zwiedzić Lwów. Wizyta rozpoczęła 
się w chłodny i mglisty poranek przed Pałacem 
Arcybiskupów Łacińskich, gdzie przewodnik 
przedstawił zarys dziejów pięknego miasta 
położonego nad rzeką Pełtwią. Rozpoczął od 
pochodzenia nazwy miasta, która została nada-
na przez króla Rusi na cześć jego syna o imie-
niu Lew. Przewodnik wyjaśnił, jak przez wieki 
zmieniała się struktura ludności tego wielokul-
turowego i wielowyznaniowego miasta, aż do 
czasów współczesnych.

Następnie, poprzez dawne wały miejskie 
i urokliwe uliczki Starego Miasta udano się m.in. 
do Cerkwii Przemienienia Pańskiego, Katedry 
Ormiańskiej, a na koniec do Bazyliki Archika-
tedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, gdzie król Jan Kazimierz złożył swe 
słynne śluby. W trakcie zwiedzania tych miejsc, 

Uczestnicy konferencji z przewodnikiem przed Pałacem Arcybiskupów Łacińskich. Fot. K. Korona

Cerkiew Przemienienia  Pańskiego. Fot. K. Korona

Lwowska uliczka. Fot. K. KoronaKamienice na rynku we Lwowie. Fot. K. Korona
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przewodnik ciekawie opowiadał o różnicach po-
między poszczególnymi religiami oraz o tym, jak 
przedstawiciele różnych wyznań i narodowości 
wspólnie budowali sukces i potęgę miasta. 
Podczas zwiedzania Rynku, którego charakte-

rystycznym elementem są cztery fontanny znaj-
dujące się w jego narożnikach oraz przepiękne 
kamienice i okazały ratusz, przewidziana była 
także przerwa na kawę w jednej ze znajdują-
cych się tam najpopularniejszych lwowskich 

kawiarni. W trakcie spaceru nie zabrakło opo-
wieści o Ignacym Łukasiewiczu, którego wyna-
lazek – lampa naftowa – po raz pierwszy został 
w praktyce zastosowany podczas nocnej opera-
cji w jednym z lwowskich szpitali.

Katedra Ormiańska. Fot. K. KoronaBazylika Wniebowzięcia NMP. Fot. K. Korona

Przed budynkiem restauracji „Gazowa Lampa” Fot. K. Korona
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Po powrocie do Pałacu Arcybiskupów 
uczestnicy Konferencji zostali przywitani przez 
Jego Eminencję Arcybiskupa Metropolitę Lwow-
skiego Mieczysława Mokrzyckiego. Po wyśmie-
nitym obiedzie był jeszcze czas na zwiedzenie 
niewielkiego, ale posiadającego bardzo cenne 
eksponaty Muzeum Archidiecezjalnego, prze-
chowującego w swoich zbiorach liczne pamiątki 
związane z postacią Jana Pawła II oraz historią 
Archidiecezji.

W uroczystym otwarciu Konferencji wzięli 
udział Jego Eminencja Arcybiskup Mieczysław 
Mokrzycki, Prezes Zarządu PGNiG Piotr Woźniak, 
Prezes Zarządu SITPNiG Paweł Stańczak, Konsul 
RP we Lwowie Włodzimierz Sulgostowski oraz 
Jego Magnificencja Prof. Kazimierz Karolczak – 
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie, który wygłosił wykład wprowadzający. Po 
nim przyszedł czas na pierwszy panel wykładów 
pod hasłem „Nowe wyzwania polskiego prze-
mysłu gazowniczego”, w którym przedstawicie-
le GK PGNiG omawiali nowoczesne technologie, 
rozwój metod wydobycia gazu, a także działa-
nia i możliwości współpracy na Ukrainie, zarów-
no w kwestii obrotu błękitnym paliwem jak i po-

szukiwań i wydobycia. Panel zakończył wykład 
Stanisława Niedbalca Prezesa Exalo Drilling.

Po przerwie odbył się drugi panel, pod ha-
słem „Archiwalia oraz prasa”, który rozpoczął 
wykład wygłoszony przez Prezesa PSG Maria-
na Żołyniaka, dotyczący Wirtualnego Muzeum 
Gazownictwa. Kolejne wykłady dotyczące ar-

chiwaliów i dawnych czasopism branżowych 
prowadzone były przez przedstawicieli Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie, Politechniki 
Lwowskiej i Lwowskiego Uniwersytetu Narodo-
wego im. Iwana Franki.

Po zakończeniu wykładów, dyskusji oraz 
kolacji, część uczestników udała się jeszcze 

Uczestnicy konferencji. Fot. K. Korona

Przywitanie uczestników konferencji przez Arcybiskupa Metropolitę Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego. Fot. K. Korona

Piotr Woźniak - prezes PGNiG. Fot. K. Korona Kazimierz Karolczak - rektor Uniwersytetu Pedagogicznego. Fot. K. Korona
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raz na Stare Miasto, aby zachwycić się wie-
czornym klimatem lwowskiej starówki, który 
sprawia, że Lwów odwiedzają coraz liczniejsze 
rzesze turystów.

Na kolejny dzień Konferencji, która prze-
niosła się do Centrum konferencyjnego Domu 
Pielgrzyma w Brzuchowicach, złożyły się dwa 
panele tematyczne: „Archiwalia oraz źródła 
statystyczne”, a także „Archiwalia oraz memu-
arystyka”. W tej części dorobek naukowy doty-
czący historii przemysłu naftowo-gazowniczego 
zaprezentowali przedstawiciele Uniwersytetów: 
Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Pedagogicz-
nego w Krakowie, Masaryka w Brnie, Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, a także Instytutu 
Ukrainoznawstwa NAN Ukrainy, Centralnego 
Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy 
we Lwowie i Muzeum Przemysłu Naftowego 

Paweł Stańczak - prezes SITPNiG. Fot. K. Korona Marian Żołyniak - prezes Polskiej Spółki Gazownictwa. Fot. K. Korona

Fot. K. Korona

Uczestnicy konferencji. Fot. K. Korona
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i Gazowniczego w Bóbrce. Ostatnim akcentem 
Konferencji była dyskusja, podczas której za-
równo historycy jak i osoby z przemysłu mogły 
wyrazić swoje spostrzeżenia, wypowiedzieć 

się na wiele aktualnych tematów, czy wreszcie 
podzielić się propozycjami i pomysłami na przy-
szłość w dziedzinie badania historii przemysłu 
nafty i gazu w Galicji.

Po podsumowaniu Konferencji nadszedł 
czas na odwiedziny Lwowskiej Gazowni Miej-
skiej przy ul. Złotej i mieszczącego się przy niej 
Muzeum Gazownictwa, które posiada bogate 
zbiory starych gazowych urządzeń gospodar-
stwa domowego takich jak piecyki, kuchenki, że-
lazka, a także urządzenia pomiarowe czy lampy 
gazowe. Sporo jest tam także archiwalnych do-
kumentów, książek oraz plakatów promujących 
używanie w domach gazu. Uczestnicy wycieczki 
mieli okazję zwiedzić warsztat montażu stacji 
gazowych, a niektórzy z nich odwiedzić także 
kolegów po fachu, zajmujących się na co dzień 
m.in. symulacjami sieci gazowej na terenie całe-
go obwodu lwowskiego.

Ostatni wieczór przeznaczony został na 
spacer po mieście, połączony z zaopatrzeniem 
się w regionalne smakołyki. Kolejnego dnia 
po śniadaniu autokar z uczestnikami wyjechał 
w kierunku granicy, na której odbyła się wnikli-
wa kontrola. Postój nie popsuł dobrego nastroju 
i pozytywnych wrażeń z tego dość intensywne-
go wyjazdu.

Piotr Narloch, Kacper Łojek
SITPNiG Oddział w KrakowieLwów nocą. Fot. K. Korona

Konrad Meus z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Fot. K. Korona

Prezentacja Barbary Olejarz i Michała Góreckiego z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Fot. K. Korona

Petr Kaleta z Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Fot. K.Korona
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Z wizytą w „RGC Production” 
i Muzeum Gazownictwa we Lwowie
Podczas II Międzynarodowej Kon-

ferencji Historycznej  „Polski  przemysł 
naftowy i gazowniczy (do 1939 roku)” 
odbyła  się  również  wycieczka  do 
Lwowskiej Gazowni Miejskiej. 

Zwiedziliśmy znajdujący się na jej terenie 
Zakład Urządzeń Gazowych „RGC Production” 
oraz Muzeum Gazownictwa. Zostało ono 
otwarte z okazji jubileuszu 120-lecia zakładu 
przy ulicy Złotej na Kleparowie. 

Najpierw udaliśmy się na hale produkcyjne, 
gdzie druga zmiana, zajmująca się montażem 
stacji gazowych właśnie rozpoczynała pracę. 
Mieliśmy więc doskonałą okazję by przyjrzeć 
się niektórym etapom procesu produkcji, ob-
serwować urządzenia i osoby je obsługujące.

Po zwiedzeniu zakładu zostaliśmy za-
proszeni do piwnic budynku, gdzie znajduje 

się Muzeum Gazownictwa. Mieści się ono 
w niewielkiej sali, zawiera jednak bogate 
zbiory eksponatów, m.in. urządzenia gazo-
we domowego użytku takie jak: kuchenki, 
żelazka, piecyki. Na ścianach znajdują się 
archiwalne dokumenty dotyczące zakładu 

gazowego a w szklanych podświetlonych 
gablotach polskie reklamy z lat 20 ubiegłe-
go wieku, namawiające społeczeństwo do 
korzystania z urządzeń gazowych. Ponadto 
w zbiorach muzeum jest szereg liczników 
gazowych i lamp. Dowiadujemy się o jednym 
z ostatnio pozyskanych przedmiotów, są to 
fragmenty rurociągu pochodzącego z 1927 r. 
Ciekawostką jest, że wszystkie eksponaty 
zostały zebrane i odrestaurowane przez pra-
cowników zakładu. 

Wycieczka do lwowskiej gazowni była 
niezwykle interesująca i zapewne wielu 
uczestnikom konferencji zapadnie na długo 
w pamięci.

 
Redakcja WNiG

RGC Production, zwiedzanie zakładu. Fot. K. Korona

RGC Production. Fot. K. Korona Fragmenty rurociągu z 1927 r. Fot. K. Korona

Muzeum Gazownictwa. Fot. K. Korona
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Archiwum  Fundacji  Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go im. Ignacego Łukasiewicza w Bó-
brce posiada cenne i ciekawe zbiory, 
które  stanowią  bardzo  dobre  źródło 
historyczne  do  badań  nad  historią 
polskiego  i  światowego  przemysłu 
naftowego.  Archiwalia  znajdujące 
się w Muzeum w Bóbrce podzielone 
są na kilka grup, które dzielą się na 
bardziej  szczegółowe  zespoły  archi-
walne.

Do pierwszej grupy należą fotografie, które 
podzielone są na dwa zespoły. Pierwszy zespół 
archiwalny stanowią zdjęcia wykonane na tere-
nie Zachodniego Zagłębia Naftowego, stanowią 
one mniejszą część omawianej grupy zbiorów. 
Fotografie pochodzące ze Wschodniego Za-
głębia Naftowego zgromadzone są w drugim 
zespole archiwalnym. Jest to zespół, w którym 
znajduje się znaczna część omawianej grupy. 
Fotografie pokazują przemysł naftowy w ko-
palniach Borysławiu, Schodnicy, Słobodzie Run-
gurskiej. Ciekawym zbiorem są fotografie wyko-
nane przez Wilhelma Russa nestora fotografii 
polskiej, właściciela zakładów fotograficznych 
w Drohobyczu, Borysławiu i Truskawcu.

Duża część zdjęć zgromadzona jest w po-
staci albumów. Dotyczą one firm naftowych 
takich jak FANTO, APOLLO, czy rafineria Stawiar-
skich. W zespole znajdują się również albumy 
okolicznościowe i jubileuszowe np. pamiątkowy 
album od pracowników dla Wiktora Hłasko. In-
żynier Wiktor Hłasko był pełnomocnikiem Grupy 
Francuskich Towarzystw Naftowych, Przemysło-
wych i Handlowych – Małopolska, jak również 

Zbiory Archiwum Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

dyrektorem firmy naftowej VERDATOK w Polan-
ce koło Krosna, gdzie też partycypował w ufun-
dowaniu miejscowego kościoła i firmy NAFTA 
POLSKA. 

Ciekawymi eksponatami są albumy doty-
czące ważnych wydarzeń związanych z polskim 
przemysłem naftowym. Jednym z cenniejszych 
eksponatów jest album, który zawiera foto-
grafie z Budowy Gazociągu Centralnego. Pod-

Zdjęcia. Archiwum Fundacji Bóbrka 

Albumy. Archiwum Fundacji Bóbrka 
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stawowym celem budowy gazociągu central-
nego było doprowadzenie gazu ziemnego do 
zakładów przemysłowych znajdujących się na 
terenie Centralnego Ośrodka Przemysłowego. 
Gaz ziemny miał być stosowany, jako paliwo 
energetyczne, między innymi: do opalania pie-
ców hutniczych, obróbki termicznej metali, wy-
pału materiałów budowlanych oraz do zasilania 
kotłów parowych. Wykonanie tej gigantycznej 
inwestycji powierzono Państwowej Fabryce 
Olejów Mineralnych, która zorganizowała do 
tego zadania oddział filialny POLMIN Budowa 
Gazociągu Centralnego z siedzibą w Sandomie-
rzu. W 1937 r. za 10 milionów złotych ułożono 
gazociąg główny o długości 176 kilometrów. 
Swój bieg przez tereny dzisiejszej południowo-
-wschodniej Polski zaczynał w Roztokach i pro-
wadził przez Frysztak, Sędziszów, Kolbuszową, 
Komorów, Majdan, Tarnobrzeg, Sandomierz, 

Ćmielów, Ostrowiec i docierał do Lubieni.
Kolejną grupę archiwaliów stanowią karty 

pocztowe, mapy i plany kopalń oraz bardzo 
ciekawe profile geologiczne poszczególnych 
otworów na kopalniach Zachodniego Zagłębia 
Naftowego. Jednym z cenniejszych planów ko-
palni jest plan kopalni ropy naftowej w Bóbrce 
wykonany w 1879 roku przez Adolfa Jabłoń-
skiego, współpracownika Ignacego Łukasiewi-
cza i dyrektora kopalni w Bóbrce. 

W zbiorach naszego archiwum znajdują się 
również katalogi firm naftowych. Jednym z najcie-
kawszych i doskonale wydanych jest katalog Ga-
licyjskiego Karpackiego Naftowego Towarzystwa. 
Zawiera on doskonałe rysunki narzędzi wykorzysty-
wanych w przemyśle naftowym, schematy i opisy 
maszyn parowych oraz całych urządzeń wiertni-
czych. Stanowi bardzo dobre źródło historyczne do 
badań nad rozwojem techniki wiertniczej.

Kolejną grupę stanowią jedne z najciekaw-
szych archiwaliów pod względem wizualnym – 
akcje spółek naftowych z XX lecia międzywojen-
nego. W zbiorach naszego muzeum znajduje się 
blisko 100 egzemplarzy takich akcji. Do ostatniej 
grupy należą szczątkowe zespoły dokumentacji 
urzędowej i pracowniczej firm naftowych działa-
jących przed II wojną światową.

Mimo szczupłości zbiorów Archiwum Funda-
cji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce stanowi 
uzupełnienie zbiorów znajdujących się w archi-
wach państwowych oraz dobrą bazę źródeł hi-
storycznych do badań nad szeroko pojętą historią 
polskiego i światowego przemysłu naftowego.

Michał Górecki
Dział Historyczny, MPNiG w Bóbrce 

Akcje. Archiwum Fundacji Bóbrka 

Plan kopalni ropy w Bóbrce wykonany przez A. Jabłońskiego. Archiwum Fundacji Bóbrka
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Upamiętniając  odwieczny górni-
czy  zwyczaj,  w  pierwszych  dniach 
grudnia, spółka PGNiG Technologie 
S.A.  świętowała  tradycyjną Barbór-
kę.  Tegoroczne  obchody  rozpoczęte 
uroczystą  Mszą  Świętą  w  Bazylice 
Mniejszej  FARA w Krośnie,  odbyły 
się w dniu 3 grudnia.

Uroczystości Barbórkowe zgromadziły sze-
rokie grono górnicze, w tym przedstawicieli in-
nych krośnieńskich spółek działających w branży 
górniczej, które miało możliwość współuczest-
niczenia podczas Mszy Świętej w podniosłym 
wydarzeniu poświęcenia sztandarów PGNiG 
Technologie S.A. oraz Polskiej Spółki Gazow-
nictwa sp. z o.o. Oddział Inwestycyjno – Re-
montowy w Krośnie. Następnie miał miejsce 

Uroczystości Barbórkowe 2019 w PGNiG Technologie S.A.
wspólny przemarsz uczestników wraz z Górni-
czą Orkiestrą Dętą pod pomnik Ignacego Łuka-
siewicza i złożenie pod nim wiązanek kwiatów 
przez przedstawicieli władz wojewódzkich i lo-
kalnych, Zarząd i Dyrekcję spółki PGNiG Tech-
nologie S.A., jak również przez przedstawicieli 
instytucji związanych z przemysłem naftowym 
i organizacje związkowe. 

Z okazji Barbórki, w trakcie uroczystej aka-
demii, która odbyła się na terenie związanego 
z rozwojem przemysłu naftowego Pałacu Po-
lanka, wręczone zostały państwowe i branżo-
we odznaczenia oraz nadane zostały stopnie 
górnicze pracownikom spółki. Podsumowaniem 
obchodów był tradycyjny górniczy obiad oraz 
wspólne spotkanie przy kuflu piwa.

Marzena Nawrocka
Przemarsz uczestników wraz z górniczą orkiestrą dętą. Fot. arch. PGNiG Technologie

Zarząd PGNiG Technologie wraz z odznaczonymi Pracownikami. Fot. arch. PGNiG Technologie

Poświęcenie sztandaru PGNIG Technologie.Fot. arch. PGNiG Technologie Złożenie kwiatów przez Zarząd Spółki pod pomnikiem I. Łukasiewicza.
Fot. arch. PGNiG Technologie
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Uroczyste  obchody  Barbórki 
w Zielonej Górze  odbyły  się w pią-
tek  29  listopada.  Górnicze  święto 
rozpoczęto od złożenia kwiatów pod 
pomnikiem  Ignacego  Łukasiewicza. 
Oprócz  orkiestry  i  górniczej  braci 
przed pomnikiem tłumnie zebrali się 
mieszkańcy  miasta  i  przedszkolaki 
z kilku zielonogórskich placówek. 

Barbórka 2019 
w Zielonej Górze

Przed siedzibą Oddziału rano rozbrzmiał hymn górniczy.. Fot. Archiwum Oddziału

Obchodom towarzyszyła Grodziska Orkiestra Dęta. Fot. Archiwum Oddziału

Barwny pochód górników z orkiestrą to już zielonogórska tradycja. Fot. Archiwum Oddziału

Mszę św. celebrował Biskup Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusz Lityński
Fot. Archiwum Oddziału
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Po złożeniu kwiatów przemaszerowano do 
kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela. Wyjąt-
kowe nabożeństwo poprowadził biskup diece-
zji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusz Lityński, 
a podczas kazania wiele ciepłych słów skierował 
do uczestników Mszy Św. Ks. Prał. Józef Niżnik 
kapelan PGNiG z Podkarpacia.

Z kościoła orkiestra z Grodziska Wielkopol-

skiego poprowadziła zebranych przez zielono-
górski deptak do Teatru Lubuskiego na Akade-
mię Barbórkową, gdzie wręczono odznaczenia, 
odznaki honorowe dla ratowników górniczych 
i stopnie górnicze oraz uhonorowano jubilatów. 
Przekazano m. in. odznaczenia przyznane przez 
Ministra Energii: „Zasłużony dla Przemysłu Naf-
towego i Gazowniczego” oraz przyznane przez 

Prezesa PGNiG SA: „Zasłużony dla Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa”.

Dorota Mundry
Michał Burkowski

Dział Komunikacji i PR
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

W imieniu Zarządu PGNiG SA głos zabrała wiceprezes Magdalena Zegarska
Fot. Archiwum Oddziału

Do górniczych dołączył poczet sztandarowy miasta Zielona Góra. Fot. Archiwum Oddziału

Teatr Lubuski zgromadził ponad 300 gości uroczystości. Fot. Archiwum Oddziału

Dyrektor Oddziału w Zielonej Górze Krzysztof Krupiński mówił o stabilności i rozwoju przez 
ostatnie lata. Fot. Archiwum Oddziału

Pracownicy otrzymali  m.in. nadane przez Ministra odznaczenie „Zasłużony dla Przemysłu Naf-
towego i Gazowniczego”. Fot. Archiwum Oddziału



Projekt Otwarte Działania 
Twórcze realizowany był przez Ze-
spół Szkół Specjalnych nr 1 dzięki 
wsparciu finansowemu Oddziału 
w Zielonej Górze. W tym roku, po raz 
kolejny współpracowaliśmy z ucznia-
mi Szkoły Podstawowej nr 2. 

Głównymi bohaterami spotkań w ramach 
Otwartych Działań Twórczych są uczniowie 
zielonogórskich szkół, którzy od wielu lat wspól-
nie bawią się, uczą i tworzą. Działając razem 
niosą przesłanie o ważnej w życiu każdego 
człowieka roli empatii, uczą postaw tolerancji. 
Starają się przygotować środowisko na przyjęcie 
osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

w dużym formacie. Ważne jest to, co dzie-
je się podczas tworzenia; wspólna zabawa, 
nawiązywanie relacji, wspólne pokonywa-
nie barier. Dzieci poznają swoje możliwości 
w sytuacjach, w których młodzież z niepeł-
nosprawnościami napotyka trudności. Uczą 
się je pokonywać. 

Temat przewodni tegorocznych Otwar-
tych Działań Twórczych to – „Polska – kraj 
nad Wisłą”. Podczas warsztatów malowano 
smoki poznane w polskich baśniach, poda-
niach i legendach. Przede wszystkim jednak 
dzieci zgłębiły wiedzę na temat różnych 

XV Edycja Otwartych Działań Twórczych!

miast i regionów naszego pięknego kraju. Na 
ostatnim spotkaniu stworzono dzieła, które 
porwały wyobraźnię młodych artystów, ma-
lowane bielą i czerwienią, barwami narodo-
wymi.

Podczas happeningu na Placu Bohaterów 
(który odbył się 5 czerwca) spotkaliśmy się 
jak co roku z przedstawicielami zielonogór-
skich placówek oświatowych, stowarzyszeń 
i fundacji. Zabawa, muzyka, taniec, malo-
wanie – wielkie święto Kraju nad Wisłą, do 
którego przyłączyli się również mieszkańcy 
Zielonej Góry z dziećmi.

Po ciężkiej pracy czekała zasłużona na-
groda. Uczestnicy projektu wybrali się na 
wycieczkę do Muzeum Wojskowego w Drzo-
nowie, gdzie mieli możliwość poznać historię 
oręża polskiego, przyjrzeć się z bliska maszy-
nom bojowym. Niektórzy odważyli się nawet 
zasiąść za sterami samolotu.

Ekspozycja w siedzibie zielonogórskiego 
Oddziału PGNiG była zwieńczeniem spotkań 
w ramach Otwartych Działań Twórczych. 
Projekt świetnie wpisuje się w działalność 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazow-
nictwa w sferze zaangażowania społecznego 
i odpowiedzialnego biznesu.

Jolanta Pietras, 
Michał Burkowski

Dział Komunikacji i PR
PGNiG SA w Warszawie Oddział 

w Zielonej Górze

Projekt składa się z pięciu etapów. Trzy 
pierwsze to integracyjne spotkania plastycz-
ne, w trakcie których tworzone są prace 

Uroczyste otwarcie wystawy to dla dzieci niepełnosprawnych wielkie wydarzenie. Fot. Michał Burkowski

W tym roku projektowi towarzyszyły barwy biało-czerwone
Fot. Michał Burkowski

Wielkoformatowe prace przypominały o znanych z dzieciństwa baśniach i legendach. Fot. Michał Burkowski




