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Szanowni Czytelnicy
W  poprzednim  wydaniu  „Wiadomości...” 

pisałem o  tym,  że  przyjęta  przez  Sejm ustawa 
o podatku węglowodorowym trafiła do Senatu, 
mając nadzieję, że senatorowie RP pochylą się 
nad nią z oddaniem i zrozumieniem dla biznesu. 
Okazało się jednak, że Senat przyjął tę specusta-
wę, nie wprowadzając do niej żadnych popra-
wek. Można powiedzieć, że  przyjął ją w trybie 
natychmiastowym. 
Jeszcze bardziej się zdziwiłem jak dotarła do 

mnie informacja, że 26 sierpnia prezydent Bro-
nisław Komorowski podpisał ustawę, niespełna 
dwa  tygodnie  od  decyzji  Senatu. Wejdzie  ona 
w życie 1  stycznia 2016  roku. Podatki według 
nowych stawek będą pobierane od 2020 roku. 
Celem ustawy jest zagwarantowanie odpowied-
niego  udziału  Skarbu  Państwa  w  dochodach 
z eksploatacji złóż – tak brzmi oficjalny komuni-
kat. Pobierana przez państwo renta surowcowa 
będzie wynosiła 38,32 proc.  Będzie pobierana 
od przedsiębiorców eksploatujących węglowo-
dory. Oprócz podatku od wydobycia węglowo-
dorów przedsiębiorcy będą płacić podatek CIT, 
opłaty  eksploatacyjne  oraz  podatek  od  nieru-
chomości. Trzeba teraz pokusić się i wyliczyć ile 
dodatkowo  będzie  kosztowała  tona  ropy,  czy 
1 m3 gazu ziemnego, tak z konwencjonalnych, 
jak  i  niekonwencjonalnych  złóż  i  czy  rzeczywi-
ście  przedsiębiorcy  będzie  się  opłacało  inwe-
stować w tzw. gaz łupkowy. Należy zdać sobie 
sprawę z ogromnych nakładów,  jakie  inwestor 
musi ponieść na poszukiwania węglowodorów, 
późniejsze  koszty  związane  z  zagospodarowa-
niem złoża i koszty eksploatacji. Nie mówiąc już 
o samej biurokracji i wynikającej z niej strat dla 
przedsiębiorców, którzy podjęli  się  inwestowa-
nia w ten biznes. 
Chociaż  w  tej  kwestii  zapaliło  się  zielone 

światło, bo, jak powszechnie wiadomo, do kon-
sultacji trafił właśnie projekt specustawy węglo-
wodorowej.  Ma  ona  uprościć  procedury,  czyli 
przedsiębiorca będzie mógł otrzymać wszystkie 

pozwolenia  na  rozpoczęcie  prac  wiertniczych, 
w czasie nie dłuższym niż dwa miesiące. Jak się 
to uda, umożliwi  to szybsze  rozpoczęcie  i pro-
wadzenie  prac  poszukiwawczych.  Czy  tak  się 
stanie i czy regulacje, jakie zostaną wprowadzo-
ne, będą na przykład tak przyjazne jak w USA, 
czy Kanadzie – to zobaczymy. 
Możliwe, że Sejm równie szybko się uwinie 

z  tą ustawą, podobnie  jak  z poprzednimi, aby 
pokazać  przyjazność  państwa  w  stosunku  do 
biznesu.
Teraz  kilka  słów  o  wydarzeniach  związa-

nych  z  pracami  poszukiwawczymi  w  zakresie 
węglowodorów  niekonwencjonalnych.  Dobrze 
wygląda pozycja firmy FX Energy, która łącznie 
z PGNiG rozpoczęła wydobycie gazu ziemnego 
z otworu Lisewo-2 na koncesji Płoty (Wielkopol-
ska)  oraz  prowadzi  i  wkrótce  zamierza  rozpo-
cząć kolejne wiercenia.
Jednak  to  chyba  jedyna  dobra  informacja 

z  rynku poszukiwań, bo  jak widzimy z komuni-
katów  prasowych firma 3LegsResorcuses po wy-
nikach    testów w otworze Lublewo LEP-1ST1H, 
które  uznała  za  niezadawalające,  ma  zamiar 
zrezygnować z dotychczasowych udziałów (30%) 
w 3 bałtyckich koncesjach na rzecz ConocoPhillips 
(obecnie posiadała 70% udziałów). Decyzja taka 
została podjęta po przeprowadzeniu na szeroką 
skalę zabiegu szczelinowania (25 etapowe szcze-
linowanie  hydrauliczne  w  otworze  poziomym, 
na odcinku 1500 metrów).  Zabieg miał miejsce 
w najbardziej obiecującym, ordowiskim poziome 
łupkowym  tzw.  formacji  iłowców  z  Sasina.  Po 
zabiegu  szczelinowania w  trakcie miesięcznego 
testu z otworu uzyskano średnie dzienne wydo-
bycie gazu na poziomie 11,2 tys. m3. Dobrze, że 
decyzja  3Legs  Resources  nie  wpłynie  na  plany 
ConocoPhillips  przeprowadzenia  pełnego  testu 
w tym odwiercie. Równie niepokojące informacje 
płyną z firmy BNK Petroleum, która po wynikach 
testu  w  odwiercie  Gapowo  B-1A  postanowiła 
zakończyć  prace  poszukiwawcze  na  pomorskiej 
koncesji  Starogard.  W  oficjalnym  komunikacie 
możemy przeczytać, że  ilość gazu ziemnego nie 
daje szans na ekonomiczne wydobycie. 
Wcześniej  również spółka San Leon wyco-

fała się z dziewięciu polskich koncesji, zarówno 
z tych, na obszarze których można odkryć wę-
glowodory  konwencjonalne  (głównie  Karpaty) 
jak i niekonwencjonalne.  Mimo to słyszymy, że 
planuje w tym roku prowadzić prace wiertnicze  
na pozostawionych koncesjach w Karpatach, jak 
i Basenach: Permskim i Bałtyckim oraz dalsze za-
biegi w otworach. Czekamy na rezultaty.

Jeszcze jedna ważna sprawa, zbliża się zima 
a  stosunki  UE  –  Rosja  nie  wyglądają  dobrze. 
Spada  ilość  gazu  dostarczanego  do  Europy, 
ale spadają również zyski rosyjskiego koncernu 
Gazprom. Spada również wydobycie gazu reali-
zowane przez koncern. Wszyscy zastanawiamy 
jaki obrót spraw przyniosą kolejne dni, czy uda 
się  obniżyć  cenę  gazu  dla  Polski,  czy  Ukrainie 
uda się uniezależnić od wpływów Rosji i stać się 
wolnym krajem?
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Możliwości wzbogacania zaazotowanych 
gazów ziemnych w oparciu o modułowe 
instalacje membranowe

Andrzej Janocha

The possibility of enrichment of 
nitrogen-rich natural gases based 
on a modular membrane systems

Abstract
Natural gas field  contain  varying amounts 

of combustible ingredients, especially nitrogen, 
which significantly affects its energy and econo-
mic  management.  Sometimes  a  small  adjust-
ment of  the gas  composition  consisting  in  the 
lowering  the  nitrogen  content  in  natural  gas 
may be a deciding factor  in  its optimal use.  In 
this paper present to try to correct the composi-
tion of natural gas in the two membranes.

Streszczenie
Złoża  gazu  ziemnego  zawierają  zróżnico-

wane ilości składników niepalnych, szczególnie 
azotu, który znacząco wpływa na jego wartość 
energetyczną  i  ekonomiczne  zagospodarowa-
nie. Niekiedy niewielka korekta składu gazu po-
legająca na obniżeniu zawartości azotu w gazie 
ziemnym  może  być  decydującym  czynnikiem 
wpływającym  na  jego  optymalne  wykorzysta-
nie. W niniejszym artykule   przedstawione  zo-
staną próby  korekty  składu gazu  ziemnego na 
dwóch membranach. 

Wprowadzenie
Wymagania  dotyczące  jakości  gazu 

ziemnego  dostarczanego  odbiorcom  z  sieci 
dystrybucyjnej  określa  w  Polsce  norma  PN-C-
04753:2011. W zależności od wartości górnej 
liczby Wobbego (wartość kaloryczna odniesiona 
do  jednostki  objętości)  gaz  ziemny  handlowy 
dzieli się na grupy E, Lw i Ls. Na zakwalifikowa-
nie gazu ziemnego do danej grupy największy 
wpływ ma zawartość azotu. Gaz ziemny z części 

złóż w Polsce nie mieści się w wymaganym za-
kresie żadnej z grup, a w skrajnych przypadkach 
wysokozaazotowanych  gazów  ziemnych  są 
one  niepalne  i  nie mogą  być wykorzystywane 
do  celów  energetycznych.  Mieszanie  strumie-
ni  gazów  z  różnych  źródeł,  celem  uzyskania 
odpowiednich  parametrów,  nie  zawsze  jest 
możliwe w konkretnych warunkach geograficz-
nych.  Zagadnienie  wymienności  paliw  gazo-
wych  [8] w  sieciach  lokalnych  podlega  ocenie 
i odpowiedniej kontroli  [2] w celu zachowania 
standardów emisyjnych jak i rozliczeń. Podwyż-
szenie  kaloryczności  gazu  poprzez  obniżenie 
zawartości  w  nim  azotu  jest  więc  zadaniem, 
którego rozwiązanie pozwoli bądź na doprowa-
dzenie  go  do wymagań  gazu  dystrybucyjnego 
lub do uzyskania palności i wykorzystywania do 
produkcji energii cieplnej lub elektrycznej.
Jednym  z  możliwych  rozwiązań  korekty 

zawartości azotu w gazie ziemnym jest zasto-
sowanie  technologii membranowej, gdzie siłą 
napędową  jest  różnica  ciśnień  na  „przegro-
dzie”  membranowej.  Kluczowym  zadaniem 
dla  tej  technologii  jest  dobór  odpowiedniego 
materiału membran i zaprojektowania sposobu 
prowadzenia strumieni. Do wytwarzania mem-
bran  do  rozdzielania  gazów wykorzystuje  się 

głównie materiały  polimerowe. W  klasyfikacji 
tych materiałów ważną rolę odgrywa wartość 
temperatury zeszklenia Tg. Polimery o tempera-
turze zeszklenia poniżej temperatury pokojowej 
nazywane są „elastycznymi” lub „gumowymi” 
(ruberry),  a  te  których  temperatura  zeszklenia 
jest  wyższa  od  temperatury  pokojowej  na-
zywane  są  „szklistymi”  (glassy)  [6].  Polimery 
elastyczne i szkliste różnią się właściwościami 
transportu  gazów.  Klasyczne  polimery  jako 
separacyjne materiały  aktywne membran  po-
siadają  w  większości  wartości  selektywności 
rozdziału  αCH4/N2  powyżej  1,  co  oznacza,  że 
przepuszczają metan w wyższym  stopniu  niż 
azot  (membrany  metano-przepuszczalne  me-
thane-permeable membrane). Wśród niewielu 
membran  azoto-przepuszczalnych  (nitrogen-
-permeable  membrane)  najbardziej  znane  są 
polimery z grupami  imidowymi  lub amidowy-
mi. Dla obu rodzajów polimerów współczynni-
ki selektywności metanu i azotu są niskie, choć 
membrany z polimerów szklistych wykazują na 
ogół wyższe współczynniki  selektywności niż 
membrany z polimerów elastycznych. Obecnie 
w  wielu  ośrodkach  badawczych  prowadzone 
są  badania  nad  membranami,  zbudowanymi 
z  polimerów  złożonych  (kopolimerów),  z  któ-
rych  część  posiadałyby  wysokie  współczyn-
niki  selektywności  układu metan-azot.  Innym 
rozwiązaniem  dla  uzyskania  znacznej  korekty 
ilości  azotu  w  gazie  ziemnym  może  być  od-
powiednio  zaprojektowany  układ  kaskadowy 
z  zawracaniem  części  permeatu  na  wlot  do 
instalacji.  Istotnym  parametrem  obok  selek-
tywności,  charakteryzującym  membrany  jest 
przepuszczalność (permeability). W niektórych 
przypadkach  procesów membranowych  istot-
niejsze od wysokiej selektywności jest wysoka 

Polimer Przepuszczalność N2
[Barrer]*)

Selektywność 
αCH4/N2

Silikon PDMS 280 3,3
Poliimid 6FDA-PDA 3,1 0,45

Tabela 1. Przepuszczalności azotu i współczynniki selektywności metan – azot dla membran: 
silikonowej i poliimidowej [1,5]

*) 1 Barrer = 10-10cm3(STP)cm/cm2s cmHg

Rys. 1. Przykładowe wyniki separacji N2/CH4 na membranie z kapilar PDMS
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przepuszczalność membran, którymi charakte-
ryzują  się  polimery  elastyczne  (gumowe).  Po-
limerami o wysokiej przepuszczalności gazów 
są silikony  (PDMS). W tabeli 1 przedstawiono 
porównanie  wartości  współczynników  prze-
puszczalności azotu dla membrany silikonowej 
i poliimidowej oraz współczynniki selektywno-
ści metan – azot [5]
Badania  rozdziału  metan-azot  na  różnych 

membranach były prowadzone w latach_1988- 
1990  przez  Instytut  Nafty  i  Gazu  [3].  Badania 
prowadzono  m.in.  na  membranach  silikono-
wych  w  układzie  dwustopniowym  zgodnie  ze 
schematem  przedstawionym  na  rys.1.  Składy 
strumieni podano w tabeli 2. 
Efekty wzbogacenia  gazu w  składniki wę-

glowodorowe  były  obiecujące,  ale  stosowane 
kapilary  0,8x0,2 mm  z  jednorodnej  gumy  sili-
konowej PDMS nie były olejoodporne i w kon-
takcie  z  wysokogazolinowym  gazem  ziemnym 
ulegały po kilkunastu godzinach defektom. 
Zastosowanie  polimeru  silikonowego  do 

rozdziału azotu i metanu może być zrealizowa-
ne także w formie immobilizowanej membrany 
ciekłej,  stąd  podjęto  badania,  które  opisano 
w niniejszym artykule. 

Opis stanowiska
Stanowisko  badawcze  umożliwia  badania 

rozdzielania gazu na modułach membranowych.  
W niniejszym artykule opisano badania dwóch 
membran: silikonowej SLM i poliimidowej. 
Moduł  membranowy  stanowił  główną 

część  instalacji  pomiarowej  wyposażonej 
w zawory regulujące przepływy strumieni i ci-
śnienia oraz przepływomierze. Gaz do modułu 
wpływał  do  przestrzeni  pomiędzy  membrany 
kapilarne. Wlot nadawy umiejscowiony był po 
stronie  odbioru  permeatu.  Próbki  gazu  z  po-
szczególnych  strumieni  (nadawy,  permeatu 
i retentatu) pobierane były do szklanych pipet, 
a następnie poddane analizie składu na chro-
matografie  gazowym.  Nadawę  stanowił  gaz 
ziemny zaazotowany, podawany z butli wyso-
kociśnieniowej  poprzez  reduktor  do  instalacji 
pomiarowej. 

W membranie typu SLM (immobilizowa-
na membrana ciekła) warstwę  podporową 
stanowiła polipropylenowa kapilara mikroporo-
wata, o średnicy zewnętrznej 2,6 mm (średnica 
wewnętrzna 1,8 mm, o  średniej wielkości po-
rów 0,3 µm). Natomiast fazę ciekłą membrany 
immobilizowanej  stanowił  czysty olej  silikono-
wy. Średnia grubość warstwy ciekłej wyniosła 

N2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16
Wlot [%] 54,5 31,87 7,67 3,42 1,351 0,592 0,361 0,236
Permeat [%] 35,3 39,7 13,78 7,66 2,01 0,981 0,337 0,212

Tabela 2. Zestawienie składu gazu ziemnego (wlot) i permeatu po II stopniu na membranach silikonowych

0,4 mm. Powierzchnia czynna membran w ba-
danym  module  membranowym  wynosiła  520 
cm2. Moduł  z  membranami  SLM wytworzono 
w Politechnice Warszawskiej.

Moduł badawczy z kapilarnymi membra-
nami poliimidowymi  (Fot.1.)  zakupiono w  ja-
pońskiej  firmie UBE;  producent  nie  podał wy-
miarów  geometrycznych  zamieszczonych  tam 
kapilar. Kapilara ta jest zbudowana z polimeru 
o  asymetrycznej  strukturze  o  różnej  gęstości 
wzdłuż przekroju. Grubsza porowata warstwa 
od  wewnątrz  stanowiąca  wsparcie  konstruk-
cyjne  (support)  kapilary,  które  stopniowo  ule-
ga  zagęszczeniu,  aż  do  zewnętrznej  powłoki, 
o  dużej  gęstości  będącej  cienką  nieporowatą 
warstwą.  Kapilara  (hollow  fiber  membrane) 
wytwarzana jest w jednoetapowym etapie pro-
cesie polimeralizacji  i wykonana jest w całości 
z tego samego materiału (poliimid). 

Fot. 1. Moduły z membranami poliimidowymi

Nadawa Retentat Permeat
Składnik %obj.

Mmetan 46,331 44,337 47,452
Etan 0,282 0,235 0,309
Propan 0,024 0,019 0,026
Butan 0,013 0,010 0,014
Pentan 0,006 0,012 0,003
Heksan 0,003 0,004 0,002
Dwutlenek węgla 0,131 0,082 0,159
Azot 52,460 54,488 51,320
Hel 0,751 0,814 0,715

Tabela 3. Składy strumieni gazu nadawy, retentatu i permeatu

Wyniki badań
Zmiana  składu  strumienia  gazu  wlotowe-

go wzdłuż drogi przepływu i wynikający z tego 
skład permeatu zależy dla danej membrany od 
szybkości przepływu w części wysokociśnienio-
wej modułu permeacyjnego. 
Test  na membranie  immobilizowenej  sili-

konem prowadzono w temperaturze 21oC przy 
ciśnieniu nadawy 1 bar, i przy przepływie per-
meatu 83,2 cm3/min, co stanowiło 64% gazu 
wlotowego.  Składy  gazu  w  poszczególnych 
strumieniach  w  tym  teście  przedstawiono 
w tabeli 3.
Membrana  z  tego  slikonu  jako  warstwy 

separacyjnej  posiada  dużą  przepuszczal-
ność, ale jej selektywność jest niska. Permeat 
wzbogacony jest nieznacznie w węglowodory 
(membrana  metano-przepuszczalna),  co  zilu-
strowano na rys.
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Membrana  z  immobilizowaną  ciekłą  war-
stwą oleju  silikonowego  jest mniej  selektywna 
od membran z silikonu usieciowanego PDMS.
Test  na  membranie  poliimidowej  prowa-

dzono  w  temperaturze  21oC  przy  ciśnieniu 
nadawy 1,7 bar, przy przepływie permeatu 45 
cm3/min, co stanowiło 32 % gazu wlotowego. 
Składy  gazu  w  poszczególnych  strumieniach 
w tym teście przedstawiono w tabeli 4.
Jak  wynika  z  przeprowadzonych  testów 

na  obu  membranach  uzyskiwane  są  zmiany 
proporcji  składników  niepalnych  do węglowo-
dorów.  Na  membranie  z  silikonową  warstwą 
rozdzielającą  zawartość  węglowodorów  w  re-
tentacie  zmniejszyła  się,  a  na  membranie  po-
liimidowej  zwiększyła  się. W obu przypadkach 
zmniejszeniu  uległa  zawartość  ditlenku  węgla 
w retentacie co przedstawiono na rys.4.
Na rys.5. przedstawiono zmiany ilości helu 

w poszczególnych strumieniach instalacji mem-
branowej.
O  ile na membranie  immobilizowanej ole-

jem silikonowym zmiany zawartości helu w po-
szczególnych strumieniach są niewielkie,  to na 
membranie  poliimidowej  są  bardzo  znaczące 
(większość helu przechodzi do permeatu). 

Wnioski
Przeprowadzone testy przy użyciu membra-

ny immobilizowanej olejem silikonowym i mem-
brany  poliimidowej wskazują,  że możliwe  jest 
prowadzenie  korekty  składu  gazu  ziemnego. 
Na  membranie  z  silikonową warstwą  rozdzie-
lającą  zawartość  węglowodorów  w  retentacie 
zmniejszyła  się,  a  na membranie  poliimidowej 
zwiększyła się. Jeśli dla systemu gazowniczego 
wymagane  jest  zwiększenie wartości  kalorycz-
nej  gazu,  to  wysokociśnieniowym  strumieniu 
retentatu  można  to  osiągnąć  na  membranach 
poliimidowych bez konieczności jego sprężania. 
Strumień  niskociśnieniowego  permeatu  może 
być wykorzystywany pozasystemowo. W przy-
padku  gdy  gaz  zawiera  hel,  tak  jak  w  opisa-
nych badaniach,  to w strumieniu permeatu na 
membranach  poliimidowych,  uzyskiwany  jest 
kilkukrotnie wzbogacony w  ten cenny składnik 
strumień, który może być kierowany na instala-
cję  kriogeniczną. Membrany  z  silikonową war-
stwą rozdzielającą nie wykazują takiego efektu. 
W przyszłych badaniach wskazane byłoby pro-
wadzenie procesu pod zwiększonym ciśnieniem 
oczyszczanego medium przed membraną.
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OFERTA BADAWCZA:

•	 ocena	 wybranych,	 fizyko-chemicz-
nych	 właściwości	 użytkowych	 paliw	
i  środków	 smarowych	 (oddziaływanie	
na	metale	 i  elastomery,	 odporność	 na	
działanie	wody,	 odporność	 na	 utlenia-
nie,		skłonność	do	pienienia,	stabilność	
podczas	przechowywania)	

•	 ocena	 właściwości	 smarnych	 olejów	
napędowych	 (HFRR)	 oraz	 środków	
smarowych	 i  cieczy	 hydraulicznych	
(aparat	4-kulowy,	Timken,	FZG,	pom-
pa	Vickersa)

•	 ocena	 kompatybilności	 dodatków	 do	
paliw	i olejów	smarowych

•	 ocena	 właściwości	 użytkowych	 paliw	
silnikowych	w	testach	stanowiskowych	
(LO,	LC,	Mercedes	M102	i	M111,	Peu-
geot	XUD9	i	DW10)	i	w	badaniach	eks-
ploatacyjnych

•	 oznaczanie	 stabilności	 oksydacyjnej	
biopaliw	(Rancimat,	PetroOXY)

•	 oznaczanie	zanieczyszczeń	paliw	i środ-
ków	smarowych

•	 monitoring	olejów	 smarowych	w eks-
ploatacji	(RULER,	MPC,	PQ-Index)

•	 oznaczenia	 właściwości	 reologicznych	
olejów	w  szerokim	zakresie	 tempera-
tur	(CCS,	HTHS,	MRV,	Brookfield)

•	 ocena	 stopnia	 degradacji	 olejów	 sma-
rowych	 w  badaniach	 stanowiskowych	
i podczas	eksploatacji	u użytkownika

•	 badania	 pasywnej	 regeneracji	 filtrów	
cząstek	stałych	na	stanowiskach	z silni-
kiem	Ford	Duratorq	i MAN	
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Distribution of petrophysical 
parameters in diverse types  
of pore space in the Main  
Dolomite marginal zone of  
the Wielkopolska platform

Abstract
Microfacial  analysis  along  with  detailed 

sedimentological  analysis  enabled  authors 
to  describe  different  sub-facies  in  the  studied 
area  and  to  distinguish  depositional  environ-
ments of the Main Dolomite. Both quantitative 
and  qualitative  petrophysical  parameters  differ 
within sub-facies  of the Main Dolomite. More-
over reservoir rocks of main dolomite have low 
and  very  low porosity.  The  fracture  porosity  is 
dominant,  intergranular/fracture  porosity  (dual 
porosity) has lower meaning, intergranular type 
is rare. Complexity of the reservoir space of the 
Main  Dolomite  creates  optimal  conditions  for 

its  pore  space  volume  and  possible migration 
and  accumulation  processes  of  hydrocarbons, 
thereby they exhibit very promising perspectives 
for petroleum prospection.

Streszczenie
Analiza  mikrofacjalna  wraz  ze  szczegó-

łową  analizą  sedymentologiczną  umożliwiły 
wydzielenie  na  omawianym  obszarze  śro-
dowisk  depozycyjnych  dolomitu  głównego,  
oraz określenie odrębnych subfacji. W ich obrę-
bie utwory dolomitu głównego charakteryzują 
się  zróżnicowanymi  ilościowymi  i  jakościowy-
mi  parametrami  petrofizycznymi.  Dominują 
tu  skały  zbiornikowe o  niskiej  i  bardzo  niskiej 
pojemności, typu głównie szczelinowego, pod-
rzędnie szczelinowo – porowego i sporadycznie 
porowego.  Złożoność  przestrzeni  zbiornikowej 
dolomitu głównego stwarza warunki optymal-
ne dla jego pojemności oraz możliwej migracji 
i akumulacji płynów złożowych, a tym samym 
stwarza  obiecujące  perspektywy w  prospekcji 
naftowej. 

Połączenie  analizy mikrofacjalnej  ze  szcze-
gółową  analizą  sedymentologiczną  pozwoliło 
na  precyzyjną  interpretację  środowisk  depozy-
cyjnych w obrębie analizowanej  części basenu 
dolomitu głównego na obszarze brzeżnej strefy 
platformy  wielkopolskiej  pomiędzy  Gorzowem 
a Pniewami (fig.1). 
Badaniami  objęto  profile  z  różnych  stref 

paleogeograficznych  –  od  strefy  pogranicza 
stoku  z  zatokową  równią  basenową,  aż  do 
strefy  szeroko  pojętej  platformy węglanowej 
(bariera  i  równia  platformowa).  Pozwoliło 
to  na  wydzielenie  zgeneralizowanych  stref 
paleogeograficznych:  podnóża  platform  wę-
glanowych,  bariery  węglanowej  i  platformy 
węglanowej  (Słowakiewicz,  Mikołajewski, 
2009) (fig. 1).
Z punktu widzenia  eksploracji  złóż węglo-

wodorów, interesująca jest analiza i charaktery-
styka parametrów petrofizycznych wydzielonych 
typów  przestrzeni  porowej  poziomu  dolomitu 
głównego, jako potencjalnej skały zbiornikowej 
dla węglowodorów. 

Roman Semyrka Grażyna Semyrka Paweł Wandycz

Rozkład parametrów petrofizycznych w zróżnicowanych typach przestrzeni 
porowej dolomitu głównego brzeżnej strefy platformy wielkopolskiej

Fig.1. Mapa paleogeograficzna dolomitu głównego wschodniej części platformy Gorzowa oraz północnej części platformy wielkopolskiej z lokalizacją analizowanych wierceń (Wagner, 2004, 
zmodyfikowana)
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•	 badania	 pasywnej	 regeneracji	 filtrów	
cząstek	stałych	na	stanowiskach	z silni-
kiem	Ford	Duratorq	i MAN	

ZAKŁAD	OCENY	WŁAŚCIWOŚCI	EKSPLOATACYJNYCH
INSTYTUT	NAFTY	I	GAZU	–	Państwowy	Instytut	Badawczy

ZAKŁAD	 
OCENY	WŁAŚCIWOŚCI	EKSPLOATACYJNYCH

Kierownik	Zakładu:	
Stanisław	Oleksiak
tel.:	12	617	75	81

e-mail:	stanislaw.oleksiak@inig.pl

Zastępca	Kierownika	Zakładu:
Zbigniew	Stępień
tel.:	12	67	75	78

e-mail:	zbigniew.stepien@inig.pl

Instytut	Nafty	i	Gazu	–	Państwowy	Instytut	Badawczy
Pion	Technologii	Nafty
ul.	Łukasiewicza	1
31-429	Kraków
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Ocena  jakości  skał  zbiornikowych  musi 
mieć  charakter  złożony,  co  znaczy,  że  należy 
wziąć pod uwagę wiele parametrów, z których 
najważniejsze to pojemność skał dla akumulacji 
węglowodorów  oraz  stopień możliwości  prze-
pływu mediów złożowych w tych skałach.
Zastosowana  w  tych  badaniach  ilościowa 

analiza  krzywej  ciśnień  kapilarnych  umożliwia 
określenie przedziałów średnic krytycznych tych 
pustek, których udział ma znaczenie dominują-
ce dla pojemności zbiornikowej badanej próbki 
oraz  przede  wszystkim  rozróżnianie  ich  typu 
genetycznego w relacji: pory  intergranularne – 
mikroszczeliny. 
Na tej podstawie wyróżnić można trzy typy 

genetyczne  skał  zbiornikowych:  porowy (I), 
szczelinowy (II), porowo – szczelinowy (III), 
które występują w  obrębie  utworów  dolomitu 
głównego.  Na  figurach  przedstawione  zostały 
reprezentatywne  typy  przestrzeni  zbiornikowej 
w poszczególnych subfacjach (fig. 2,3,4). 

Porowy  typ  przestrzeni  zbiornikowej  cha-
rakteryzuje się podwyższoną pojemnością zbior-
nikową, jednak możliwości migracji i akumulacji 
mediów złożowych są w nim ograniczone. 
Natomiast  szczelinowy typ przestrzeni 

zbiornikowej,  gdzie  przepływ  mediów  złożo-
wych  jest  ułatwiony,  charakteryzuje  się  niską 
pojemnością zbiornikową. 
Zatem, możliwe  jest występowanie w ob-

rębie  dolomitu  głównego  przestrzeni  złożonej 
z  tych  dwóch  typów,  co  może  powodować 
że  przestrzeń  zbiornikowa  przyjmie  wartości 
optymalne,  pośrednie  pomiędzy  migracyjno  – 
akumulacyjnymi  i  pojemnościowymi  (Semyrka 
et al., 2008; Semyrka, 2013 a; Semyrka et al., 
2013 b, Such, 2002). 
W wymiarze  ilościowym porowatość rozu-

miana  jest  jako wskaźnik  pojemności  efektyw-
nej skały zbiornikowej i pozwala na kwalifikację 
w klasach  (Burzewski et al., 2001, Semyrka et 
al., 2008):
• bardzo niskiej pojemności,  gdy  poro-
watość  efektywna  skał  wynosi  poniżej 
3.5 %, a w przypadku zbiorników szcze-
linowych nawet poniżej 1,5 %;

• niskiej pojemności,  gdy  porowatość 
efektywna skał zawiera się w przedziale 
od 3.5 do 10% ;

•  średniej pojemności,  gdy  porowatość 
efektywna skał zawiera się w przedziale 
od 10 do 15% ;

• wysokiej pojemności,  gdy  porowatość 
efektywna skał zawiera się w przedziale 
od 15 do 20% ;

• bardzo wysokiej pojemności, gdy poro-
watość efektywna skał przekracza 20 %. 

W odniesieniu do utworów dolomitu głów-
nego, na omawianym obszarze  jego występo-

wania, badaniami laboratoryjnymi stwierdzono 
występowanie  trzech  wymienionych  powyżej 
typów przestrzeni zbiornikowej: porowy, szcze-
linowy i porowo – szczelinowy o zdeklarowanej 
klasie pojemności.
Wykonane badania na 22 próbach rdzenio-

wych dolomitu głównego wykazały jego poro-
wy charakter przestrzeni zbiornikowej. Wyka-
zane w  jej  obrębie  parametry  petrofizyczne  są 
następujące (tab. 1, fig. 2):
• porowatość efektywna  od  minimalnej 

ke min = 1.82 % po maksymalną ke max. = 
20.92 %,  średnio  ke  śr =  9.06 %,  przy 
medianie  Me  =  8.14  %.  Odchylenie 
standardowe σ  =  4.76.  Rozkład  po-
jemnościowy  przestrzeni  zbiornikowej 
jest  w  miarę  zrównoważony  od  41  % 
w klasie niskiej, 27 % w wysokiej, 23 % 
w bardzo niskiej, po 5 % w klasach wy-
sokiej i bardzo wysokiej; 

• gęstość objętościowa  od  minimalnej 
ρo min  =  1.55  g/cm

3,  po  maksymalną 
ρo max.  = 2.75 g/cm

3, średnio ρo śr. =2.47 

g/cm3 przy medianie Me = 2.51  g/cm3 
i  odchyleniu  standardowym σ =  0.25. 
Podobnie  jak w przypadku porowatości 
efektywnej,  rozkład  gęstości  objęto-
ściowej  jest  równie  zrównoważony,  od 
36 % w zakresie wielkości 2.6  - 2 8 g/
cm3, 32 % dla 2.4 – 2.6 g/cm3, 27 % dla 
2.2  - 2.4 g/cm3, po minimalne 5 % dla 
przedziału 1.4 - 1.6 g/cm3;

• gęstość szkieletowa  od  minimalnej 
ρo min =  1.89  g/cm

3,  po  maksymalną 
ρo max.  =  2.86  g/cm

3,  średnio  ρo śr. = 
2.71  g/cm3,  przy medianie Me = 2.79 
g/cm3  i  odchyleniu  standardowym σ = 
0.22; Parametr gęstości szkieletowej do-
minuje 50 % udziałem w zakresie wiel-
kości 2.6 – 2.8 g/cm3, przy 32 % i 27 % 
dla  2.4  –  2.6  g/cm3  i  2.2  -  2.4  g/cm3. 
Gęstość szkieletowa od 1.8 do 2.0 g/cm3 

to zaledwie 5 % całej populacji prób;
•  średnia kapilara  od  minimalnej  Φmin 
=  0.02  µm  po  maksymalną  Φmax.  = 
13.74  µm  średnio  Φśr  =  1.11u,  przy 

Fig. 2. Wyniki badań porozymetrycznych dolomitu głównego w profilu wiercenia Leszczyny-1, głębokość – 3239.95 m
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medianie  Me  =  0.39  µm.  Odchylenie 
standardowe σ = 2.82. Wielkość śred-
niej  kapilary  dla  tego  typu  przestrzeni 
porowej  wyraźnie  zdominowana  jest 
przez  95  %  udział  średnic  por  poniżej 
2 µm i tylko 5 % w przedziale10 - 20 µm 
i 2 % w 30 – 40 µm;

• powierzchnia właściwa  od minimalnej 
Smin = 0,01 m

2/g, po maksymalną Smax = 
4.34 m2/g, średnio Sśr = 0.87 m

2/g, przy 
medianie Me = 0.52 i odchyleniu stan-
dardowym σ = 1.07. W odniesieniu do 
powierzchni właściwej uwagę zwraca jej 
50 % udział dla wartości poniżej , średni 
32 % dla 0.5 – 1.0, 9 % dla 2.0 – 2.5 
i po 5 % dla 3 – 3.5 oraz 4.0 – 4.5. 

Typ szczelinowy przestrzeni zbiorniko-
wej,  wykazuje  16  przebadanych  prób,  które 
cechują się następującymi wartościami parame-
trów petrofizycznych (tab. 1, fig.3):
• porowatością efektywną od ke min = 
0.32 % po ke max. = 2.86 %, kśr = 1.16 
%, przy Me = 0.95 % i σ = 0.72. Roz-
kład  przestrzeni  zbiornikowej  dla  tego 
typu przestrzeni  porowej  (II)  jest  jedno-
znaczny.  100  %  szczelin  reprezentuje 
bardzo niską klasę pojemnościową; 

• gęstością objętościową od ρo min = 
2.48 g/cm3, ρo max. = 2.95 g/cm

3, ρo śr.  = 
2.76  g/cm3,  przy medianie Me = 2.78 
i σ = 0.11. Rozkład gęstości objętościo-
wej  jest  bardziej  zrównoważony, od 49 
% w zakresie wielkości 2.6 - 2 8 g/cm3, 
38 % dla 2.8 – 3.0 g/cm3 i 13 % dla 2.4 
– 26 g/cm3;

N Średnia Mediana Min Max Odch. Stand

I -
 ty
p 
po
ro
w
y

Gęstość szkieletowa [g/cm3] 22 2,71 2,79 1,82 2,86 0,22

Gęstość objętościowa [g/cm3] 22 2,47 2,51 1,55 2,75 0,25

Porowatość efektywna [%] 22 9,06 8,14 1,36 20,92 4,76

Średnia kapilara [µm] 22 1,11 0,39 0,02 13,74 2,82

Powierzchnia właściwa [m2/g] 22 0,87 0,52 0,01 4,34 1,07

II 
- t
yp
 sz
cz
eli
no
w
y Gęstość szkieletowa [g/cm3] 16 2,79 2,82 2,52 2,96 0,11

Gęstość objętościowa [g/cm3] 16 2,76 2,78 2,48 2,95 0,11

Porowatość efektywna [%] 16 1,16 0,95 0,32 2,86 0,72

Średnia kapilara [µm] 16 1,62 0,14 0,04 15,74 3,88

Powierzchnia właściwa [m2/g] 16 0,20 0,09 0,00 0,95 0,25

III
 - 
typ
 sz
cz
eli
no
w
o-

po
ro

w
y

Gęstość szkieletowa [g/cm3] 47 2,77 2,78 2,22 3,06 0,16

Gęstość objętościowa [g/cm3] 47 2,69 2,71 2,02 3,00 0,18

Porowatość efektywna [%] 47 2,63 1,58 0,30 12,03 2,52

Średnia kapilara [µm] 47 0,91 0,09 0,01 31,58 4,55

Powierzchnia właściwa [m2/g] 47 0,46 0,38 0,00 1,76 0,40

Tab. 1. Statystki opisowe parametrów petrofizycznych dolomitu głównego w poszczególnych typach przestrzeni porowej: I typ porowy, II typ 
szczelinowy, III typ złożony szczelinowo – porowy

Fig. 3.  Wyniki badań porozymetrycznych dolomitu głównego w profilu wiercenia  Grotów-5, głębokość – 3338.10 m
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• gęstością szkieletową od ρo min = 2.52 
g/cm3,  po  ρo max.  =2.96  g/cm

3,  ρo śr.= 
2.79  g/cm3,  przy  medianie  Me  =2.82 
i  odchyleniu  standardowym σ =  0.11. 
Parametr gęstości szkieletowej dominuje 
56 % udziałem w zakresie wielkości 2.80 
– 3.00 g/cm3, przy 38 % dla 2.6 - 2.8 g/
cm3 i tylko 6 % dla 2.4 – 2.6 g/cm3;

•  średnią kapilarą od Φmin = 0.04 µm po 
Φmax. = 15.74 µm średnio Φśr = 1.62 
µm,  przy Me = 0.14 µm  i σ = 3.88. 
Wielkość średniej kapilary dla tego typu 
przestrzeni  porowej  wyraźnie  zdomino-
wana jest przez 88 % udział średnic por 
pomiędzy 2 µm i 7 µm i po 6 % dla prze-
działów 10 - 20 µm i powyżej 100 µm; 

• powierzchnią właściwą od  Smin = 0,00 
m2/g, po Smax = 0.95 m

2/g,  Sśr = 0.20 
m2/g, przy medianie Me = 0.09 m2/g i σ 
= 0.25. W odniesieniu do powierzchni 
właściwej uwagę zwraca jej 81 % udział 
dla wartości  poniżej  0.5  ,  średni  13 %  
dla 0.5 – 1.0 i tylko 6 %  ok. 0.00.

Porowo – szczelinowy typ przestrzeni 
zbiornikowej zarejestrowano  w  47  badanych 

próbach dolomitu głównego. Ich parametry pe-
trofizyczne są charakteryzowane przez wielkości 
(tab. 1, fig. 4):
• porowatości efektywnej od ke min = 
0.30  %,  po  ke  max.  =  12.03  %,  ke  śr = 
2.63 %, przy Me = 1.58 % i σ = 2.52. 
W rozkładzie pojemnościowym przestrzeni 
zbiornikowej  tego  typu  przestrzeni  poro-
wej zdecydowanie dominuje 83 % udział 
porów w klasie bardzo niskiej. Średni 15 
% udział to klasa niskiej pojemności i zale-
dwie 2 % w średniej pojemności;

• gęstości objętościowej od ρo min = 2.02 
g/cm3, po ρo max.  = 3.00 g/cm

3, ρo śr.  = 
2.69  g/cm3,  przy medianie Me = 2.71 
i σ = 0.18. Podobnie, jak w przypadku 
porowatości  efektywnej,  w  rozkładzie 
gęstości  objętościowej dominują warto-
ści z przedziału 2.6 - 2.8 g/cm3 (53 %), 
przy 21 % udziałach dla 2.4 - 2.6 g/cm3 

i 2.8 – 3.0 g/cm3, oraz tylko 2 % udzia-
łach dla 2.0 - 2.2 g/cm3 i 2.2 -2.4 g/cm3. 
5 % udziałem wartości gęstości objęto-
ściowej zaznacza się zakres wielkości od 
1.4 do 1.6 g/cm3;

• gęstości szkieletowej od ρo min = 2.22, 
po ρo max.=  3.06,  ρo śr.  =  2.77,  przy 
medianie Me =2.78  i  odchyleniu  stan-
dardowym σ = 0.16. Bardzo podobnie 
rozkłada się parametr gęstości szkieleto-
we, gdzie dominuje 55 % udział wartości 
w zakresie wielkości 2.6 – 2.8, przy 28 
dla 2.8 - 3.0, 6 % > 3 i 5 % dla 1.8 – 
2.0 g/cm3;

•  średniej kapilary od Φmin = 0.01 µm po 
Φmax. = 31.58 µm średnio Φśr = 0.91 
µm,  przy Me = 0.09 µm  i σ = 2.52. 
Wielkość średniej kapilary dla tego typu 
przestrzeni  porowej  wyraźnie  zdomino-
wany jest przez 98 % udział średnic por 
pomiędzy 7 a 10 µm, nieznaczny 5% dla 
przedziału  10  –  20 µm  i  znikomy  2 % 
w zakresie 30 – 40 µm; 

• powierzchni właściwej od Smin = 0,00 
m2/g, po maksymalną Smax = 1.76 m

2/g, 
Sśr =  0.46 m

2/g,  przy medianie Me = 
0.38 m2/g i σ = 0.40. W odniesieniu do 
powierzchni  właściwej  uwagę  zwraca 
jej 64 % udział dla wartości poniżej 0.5, 
średni 30 % dla 0.5 – 1.0, 4 % dla 1.0 – 
1.5, oraz 2 % 1.5 – 2.0. 

Z  powyższego  zestawienia  widać,  że  po-
szczególne  parametry  petrofizyczne  wykazują 
zgodność  lub odstępstwa, wynikające  ze wza-
jemnych zależności (Semyrka, 2008, 2013a, b):
•  średnia porowatość efektywna wyka-
zuje  największą wartość  ke = 9.06 % 
w I  typie przestrzeni porowej, najniższą 
zaś w typie szczelinowym ke = 1.16 %, 
pośrednią w typie  III szczelinowo – po-
rowym ke = 2.63 %.  Ta  zależność  jest 
zgodna  z  przyjętymi  prawidłowościami 
w  zakresie  zdefiniowanej  pojemności 
skał  gęstość objętościowa i gęstość 
szkieletowa w wymiarze swoich warto-
ści średnich, odpowiednio 2.47 i 2.71 g/
cm3 dla typu I; 2.76 i 2.79 g/cm3 dla typu 
II,  oraz  2.69  i  2.77  g/cm3  dla  typu  III, 
wskazują na stopień zwięzłości utworów 
dolomitu  głównego,  a  różnice  w  war-
tościach  tych  parametrów,  na  wielkość 
porowatości efektywnej; 

•  średnia kapilara,  najwyższa  w  typie 
II  – Φ =  1.62  µm,  pośrednia w  typie 
I – Φ = 1.11 µm i najniższa w typie III 
– Φ = 0.91 µm, wyraźnie wskazują na 
możliwą migrację w  jej obrębie płynów 
złożowych, zarówno płynnych,  jak  i ga-
zowych;

• powierzchnia właściwa,  jako  miara 
oporu  przepływającego medium  złożo-
wego  w  skale  zbiornikowej,  wykazuje 
swoje najmniejsze wartości w typie II - S 
= 0.20 m2/g, pośrednie w typie III – S = 

Fig. 4. Wyniki badań porozymetrycznych dolomitu głównego w profilu wiercenia Sieraków-1, głębokość – 3195.50 m
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0.46 m2/g i największe w typie I – S = 
0.87 m2/g, co najlepiej świadczy o moż-
liwościach  migracyjnych  i  akumulacyj-
nych poszczególnych  typów przestrzeni 
porowej.

W  świetle  przedstawionych  danych  skały 
o  najlepszych  własnościach  pojemnościowych 
to  skały  o  porowym  typie  przestrzeni  zbiorni-
kowej,  gdzie  obserwuje  się  średnią  porowa-
tość  efektywną  na  poziomie  9.06 %,  co  i  tak 
kwalifikuje  je do klasy  skał niskiej  pojemności, 
a dolomit główny o rozwiniętym szczelinowym 
i  szczelinowo  –  porowym,  typie  przestrzeni 
zbiornikowej,  o  porowatości  efektywnej  odpo-
wiednio 1.16  i 2.63 % do klasy bardzo niskiej 
pojemności (tab.1).
Jak wynika z analizy wyników badań poroz-

ymetrycznych w wydzielonych strefach paleoge-
ograficznych rozkład i kwalifikacja pojemnościo-
wa przestrzeni porowej wykazuje że:
• w  klasie  bardzo niskiej pojemności 
zbiornikowej znajduje się: 64 % prób ze 
strefy podnóża platformy węglanowej; 
75  %  prób  z  obszaru bariery  i  86  % 
równi platformowej,

• w  klasie  niskiej pojemności  zbiorniko-
wej  znajduje  się:  23 %  prób  z podnó-
ża platformy węglanowej,  20 %  prób 
z obszaru  bariery i 20 % z równi plat-
formowej,

• w klasie średniej pojemności zbiorniko-
wej  znajduje  się: 11% prób  z podnóża 
platformy węglanowej, 5 % prób z ob-
szaru bariery,

• w klasie wysokiej pojemności zaznacza się 
5 % udział prób z równi platformowej,

• w  klasie bardzo wysokiej pojemności 
–  2  %  udział  prób  ze  strefy podnóża 
platform. 

W obrębie wydzielonych stref paleogeogra-
ficznych  występują  zmienne  ilości  poszczegól-
nych typów przestrzeni porowej:
•  sumarycznie, w obrębie wszystkich stref 
dominuje III porowo – szczelinowy typ 
przestrzeni porowej (55 %).  Zbliżone 
wielkości  odnoszą  się  do  typu I – po-
rowego (26 %) i II – szczelinowego 
(19%);

• w strefie podnóża platformy 64 % całej 
populacji  prób  zajmuje III - porowo-
-szczelinowy typ przestrzeni porowej, 
typ I - porowy, to znaczący 34 % udział 
prób i zaledwie 2 % w typie II – szcze-
linowym;

• w strefie barierowej dominuje III – po-
rowo – szczelinowy typ przestrzeni 
zbiornikowej (60 %),  przy  podwyższo-
nym udziale typu II – szczelinowego 
(30 %)  i  nieznacznego  10 % udziału 

typu I – porowego, 
• w strefie równi platformowej obserwu-
je się zrównoważony udział poszczegól-
nych typów przestrzeni porowej od 43 % 
dla II – szczelinowego, poprzez 33 % 
dla III porowo-szczelinowgo i 24 % dla 
typu I – porowego. 

Analizując  wyniki  badań  porozymetrycz-
nych dolomitu  głównego należy  zwrócić  uwagę 
na  wielkość  odchylenia  standardowego,  które 
w przypadku I typu przestrzeni porowej jest pod-
wyższone, co może świadczyć, że wysokie średnie 
wartości porowatości efektywnej będą zawyżone 
w stosunku do faktycznej pojemności efektywnej 
dolomitu  głównego  (tab.1).  Wynikać  to  może 
z dużego udziału przestrzeni porowej subkapilar-
nej,  składającej  się  na  ten  typ  przestrzeni  zbior-
nikowej,  a  nie  będącej  efektywną  przestrzenią 
migracji i akumulacji węglowodorów.
Potwierdza  to  podwyższona  wartość  po-

wierzchni właściwej (S = 0.87 m2/g) w tym ty-
pie przestrzeni zbiornikowej. Zatem możliwości 
ruchu płynów złożowych są ograniczone.
Najmniejszy opór przepływu mediów złożo-

wych,  a  tym  samym najlepsze warunki migra-
cyjno  –  akumulacyjne  dla  mediów  złożowych 
obserwuje  się  w  skałach  o  typie  przestrzeni 
porowo – szczelinowej, gdzie  jej powierzchnia 
właściwa  wynosi  średnio  S  =  0.20  m2/g,  co 
jednak wpływa na ograniczoną pojemność tych 
skał, wyrażoną bardzo niską porowatością efek-
tywną ke = 1.16 % (tab.1).
Duża  heterogeniczność  przestrzeni  poro-

wej  utworów  dolomitu  głównego  manifestuje 
się występowaniem złożonego typu przestrzeni 
zbiornikowej  (porowo –  szczelinowego),  gdzie 
stwierdza  się warunki  optymalne  dla  jego  po-
jemności  oraz  możliwej  migracji  i  akumulacji 
płynów złożowych.
Prezentowane wyniki badań są  rezultatem 

prac  w  ramach  projektu  badawczego  finan-
sowanego  przez  Narodowe  Centrum  Nauki, 
nt.  „Znaczenie  procesu  stylolityzacji  dla  ropo-
gazonośności  utworów  węglanowych  dolo-
mitu  głównego”,  nr  umowy  ODW  –  0601/B/
P01/2011/40  (AGH  nr  18.  18.  140.  083)  re-
alizowanego  pod  kierunkiem  dr  inż.  Grażyny 
Semyrki.
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Bezpieczeństwo eksploatacji sieci przesyłowej
GAZ-SYSTEM  S.A.  jest  wyznaczony  przez 

prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki  na  ope-
ratora  systemu  przesyłowego  gazu  ziemnego 
i jest prawnie zobowiązany do utrzymania sieci 
przesyłowej  w  należytym  stanie  technicznym 
i  zapewnienia  bezpiecznego  przesyłu  gazu 
ziemnego przy zachowaniu przepisów i ochrony 
środowiska.
Spółka GAZ-SYSTEM zobowiązana jest – na 

podstawie  ustaw:  Prawo  Budowlane,  Prawo 
Energetyczne  oraz  rozporządzeń  w  sprawie: 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  od-
powiadać sieci gazowe  i  ich usytuowanie oraz 
szczegółowych warunków funkcjonowania sys-
temu gazowego – do bezpiecznej  eksploatacji 
użytkowanej sieci przesyłowej.

Praktyka zarządzania 
bezpieczeństwem eksploatacji 
systemu przesyłowego
Z uwagi na to, że wymienione wyżej prze-

pisy nie określają w sposób bezpośredni jak ma 
być  realizowane  w  praktyce  bezpieczeństwo 
użytkowania sieci przesyłowej i co szczegółowo 
wchodzi  w  zakres  czynności  eksploatacyjnych, 
w celu prawidłowej eksploatacji sieci przesyło-
wej  spółka  GAZ-SYSTEM wypracowała  i  stwo-
rzyła między innymi:
•  SESP – System Eksploatacji Sieci Przesy-
łowej (procedury i instrukcje);

•  całodobowy  monitoring  sieci  przesyło-
wej;

• diagnostykę sieci przesyłowej, obejmują-
cą inspekcję gazociągów tłokami i ochro-
nę katodową.

SESP  jest  to  zbiór  wzajemnie  powiązanych 
dokumentów  szczegółowo  opisujących  meto-
dy  postępowania  przy  wykonywaniu  czynności 
eksploatacyjnych dla poszczególnych elementów 
sieci  przesyłowej.  Celem  SESP  jest wprowadze-
nie we wszystkich oddziałach GAZ-SYSTEM S.A. 
jednolitych zasad prowadzenia  i dokumentowa-
nia  czynności  eksploatacyjnych  realizowanych 
na  sieci  przesyłowej.  Zasady  te  uwzględniają 
obowiązujące  przepisy, wymagania  oraz  normy 
tak, aby proces eksploatacji sieci przesyłowej był 
prowadzony  w  sposób  technicznie  poprawny 
i uporządkowany. Istotnym ogniwem w skutecz-
nym zabezpieczeniu dostaw i przesyłu gazu jest 
sprawne i bezpieczne funkcjonowanie służb dys-
pozytorskich. 
Zasadnicze  zadania  Dyspozycji  Gazu  to 

operatywne,  całodobowe  kierowanie  i  ste-
rowanie  strumieniem  gazu  dostosowane  do 
zmieniających  się  potrzeb  odbiorców  oraz 

nadzór  operatorski  wraz  z  ciągłą  obserwacją 
rzeczywistych  parametrów  ruchu  sieciowego, 
w tym wymaganych stanów ilościowych i jako-
ściowych. W przypadku wystąpienia awarii lub 
stanów ruchu zakłóconego, służby dyspozytor-
skie są uprawnione do koordynowania działal-
ności  pogotowia  gazowego  w  czasie  stanów 
awaryjnych.
Spółka  GAZ-SYSTEM  stosuje  następujące 

środki mające na celu zapewnienie bezpieczne-
go przesyłu gazu ziemnego:
•  realizuje  proces  eksploatacyjny  zgodnie 
z przepisami, procedurami i instrukcjami,

• wykonuje  oceny  stanu  technicznego 
i możliwych zagrożeń infrastruktury prze-
syłowej,

• wykonuje ekspertyzy  techniczne  i bada-
nia, które informują o integralności infra-
struktury gazowej,

• wykonuje  modernizacje  i  remonty  sieci 
oraz obiektów przesyłowych,

•  użytkuje  i  rozwija  narzędzia  IT  wspiera-
jące  zarządzanie  systemem przesyłowym 
(System  Kolekcji  Danych  Pomiarowych, 
System Paszportyzacji, fotogrametria, mo-
nitoring urządzeń ochrony katodowej).

Nowoczesne  techniki  stosowane  przez  
GAZ-SYSTEM  S.A.  takie  jak:  próby  stresowe, 
wewnętrzne  inspekcje  inteligentnymi  tłokami, 
ochrona  katodowa,  powodują  nie  tylko  po-
prawę bezpieczeństwa, ale  i wydłużenie  czasu 
eksploatacji  poprzez  zminimalizowanie  nie-
których  zagrożeń  pochodzących  od  czynników 
zewnętrznych. 

Zadania służb technicznych
Zapewnienie  szczelności  sieci  przesyłowej 

w całym okresie eksploatacji jest podstawowym 
i  decydującym  czynnikiem  o  bezpieczeństwie 
publicznym  i bezpieczeństwie dostaw gazu do 
odbiorców. 
Bezpieczeństwo eksploatacji sieci przesyło-

wej opiera się na wiedzy o stanie technicznym 
poszczególnych  elementów  systemu  przesyło-
wego. Służby  techniczne pozyskują  ją na pod-
stawie:
1.   Historii od momentu projektowania i odda-
nia do eksploatacji.

2.   Danych z bieżącej eksploatacji:
•  kontroli i przeglądów,
• ochrony przeciwkorozyjnej,
• badań  diagnostycznych  gazociągów  za 
pomocą tłoków inteligentnych,

• hydraulicznych  prób  ciśnieniowych  – 
konwencjonalnych  oraz  specjalnych  na 

granicy plastyczności stali,
• badań stanu gazociągów w odkrywkach 
celowych  oraz  przy  okazji  innych  prac, 
przy których odsłaniany jest gazociąg,

•  corocznej oceny stanu technicznego.
Wykonywane na sieci przesyłowej oględzi-

ny  i kontrole, przeglądy, konserwacje, badania 
i pomiary stanowią podstawę do dokonania ich 
oceny  stanu  technicznego.  Ocena  stanu  tech-
nicznego gazociągu wraz z analizą awarii oraz 
danymi z całego okresu użytkowania są podsta-
wą do kwalifikowania odcinków gazociągów do 
napraw i remontów.
W  ramach  działań  eksploatacyjnych  pro-

wadzone  są  prace:  oblot  sieci  przesyłowej 
z powietrza, kontrola trasy i części nadziemnych 
gazociągu,  sprawdzenie  działania  armatury 
i  napędów,  badanie  stanu  technicznego  prze-
kroczeń  rzek,  badanie  i  pomiar  posadowienia 
gazociągów,  czyszczenie  gazociągu  tłokami, 
usuwanie potencjalnych zagrożeń w pasie eks-
ploatacyjnym.

Ochrona przeciwkorozyjna 
gazociągu
Stosowanie  ochrony  biernej  i  ochrony 

czynnej  zapewnia bezpieczne użytkowanie ga-
zociągu  poprzez  ograniczenie  niekorzystnych 
wpływów  środowiska  zewnętrznego  i  innych 
konstrukcji.  Dodatkowo  wykonywane  pomiary 
ochrony katodowej umożliwiają  lokalizację de-
fektów izolacji, rozpoznanie aktywności korozyj-
nej, co jest podstawą do prawidłowego ziden-
tyfikowania i usunięcia przyczyn stwierdzonych 
zagrożeń. 

Badania diagnostyczne 
za pomocą tłoków
Inspekcja  gazociągów  za  pomocą  tłoków 

pomiarowych  jest  jednym z narzędzi wspoma-
gających ocenę stanu  technicznego sieci gazo-
wej.  Dzięki  tego  typu  badaniom  GAZ-SYSTEM 
S.A.  podejmuje działania  zmierzające do mini-
malizacji ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa pra-
cy systemu. Typowa inspekcja eksploatowanego 
gazociągu przesyłowego tłokami obejmuje:
•  czyszczenie przy pomocy tłoków użytko-
wych

• badanie  gazociągu  tłokami  pomiarowy-
mi w celu wykrycia defektów

• analiza danych pomiarowych
Dzięki przeprowadzonej inspekcji można ziden-
tyfikować następujące rodzaje defektów:
• uszkodzenia  mechaniczne  spowodowa-
ne działalnością stron trzecich (wgniece-
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nia, zarysowania, pęknięcia),
• uszkodzenia korozyjne (wewnętrzne i ze-
wnętrzne),

• wady materiałowe  (hutnicze  i  powstałe 
w czasie budowy),

• perforacje ścianki rury

Zabezpieczenie infrastruktury 
gazowej przez Gazowe Pogotowie 
Techniczne
Gazowe Pogotowie Techniczne (GPT) reali-

zuje  zobowiązania  związane  z  zapewnieniem 
bezpieczeństwa  i  ciągłości  dostaw  paliwa  ga-
zowego do odbiorców w stanach awaryjnych.
GPT  działa  w  systemie  całodobowym, 

a  jego  służby  reagują  na  wszystkie  sygnały 
o  awariach  na  sieciach  obsługiwanych  przez 
GAZ-SYSTEM  S.A.,  pochodzące  z  monitoringu 
obiektów, od ludności, służb administracji lokal-
nej, policji, straży pożarnej i innych. 
Do zakresu działania GPT należy:
• ocena  stanu  zagrożenia  w  miejscu 
awarii,

•  zabezpieczenie  przed  rozszerzeniem  się 
skutków awarii i jej usuwanie,

•  likwidacja  innych  zagrożeń  występują-
cych w systemie przesyłowym, 

•  realizacja,  nadzór  i  zabezpieczenie  wy-
konywanych  prac  remontowych,  inwe-
stycyjnych i eksploatacyjnych w systemie 
przesyłowym.

Spółka GAZ-SYSTEM poprzez opisane w ar-
tykule  działania  zabezpiecza  transport  gazu 
ziemnego siecią gazociągów wysokiego ciśnie-
nia  w  skali  całego  kraju,  a  także  równoważy 
bilans pracy sieci przesyłowej, w tym zapewnia 
bezpieczeństwo  funkcjonowania systemu prze-
syłowego  gazu  ziemnego w  sposób  przyjazny 
dla środowiska naturalnego.

Badania bezpieczeństwa 
gazociągów
Sieć  przesyłowa  na  obszarze  eksploatacji 

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu –  która 
posłuży  nam  za  próbkę  reprezentatywną  – 
składa  się  w  3/4  z  gazociągów  przesyłowych 
wybudowanych w latach 70 – 80 XX w., które 
powstały,  by zastąpić tradycyjne gazownie.
W tamtych latach najbardziej popularną sta-

lą stosowaną do budowy gazociągów jest stal 
normalizowana o granicy plastyczności do 360 
MPa  (np. 18G2A, 16G2, RSt52).  Poszczególne 
rury były  łączone przy pomocy  jednostronnego 
ręcznego  spawania  elektrodą  otuloną  z  reguły 
w  otulinie  rutylowej  lub  rutylowo-zasadowej 
(np. ER 346 i EA 146). Kontrola wykonania złą-
czy  spawanych  polegała  na wykonywaniu  ba-
dań nieniszczących:

–  100% badania wizualne od strony lica,
–  10 - 15% badania RT, 
–  100%  złączy  poddanych  próbie  ciśnie-
niowej, 

W 1974 roku wprowadzono do stosowania: 
„Warunki  techniczne wykonania  i  kontroli  robót 
spawalniczych  na  gazociągach    i  urządzeniach 
gazowniczych”, zatwierdzone przez Zjednoczenie 
Przemysłu  Gazowniczego,  które  stały  się  pod-
stawą oceny  jakości wykonania  rurociągów. Na 
podstawie obecnie prowadzonych badań nienisz-
czących i niszczących złączy spawanych z okresu 
budowy gazociągów z lat 70. i 80., stwierdzono 
występowanie  niezgodności  nieakceptowanych 
z punktu widzenia obecnie obowiązujących norm 
takie  jak: pęcherze, braki przetopu, podtopienia 
grani  czy  żużle.  Dla  osób  odpowiedzialnych  za 
bezpieczną  eksploatację  gazociągów  kluczowe 
stało  się  określenie  rzeczywistej  wytrzymałości 
gazociągów oraz ewentualny wpływ niezgodno-
ści w złączach spawanych na ich bezpieczeństwo. 
GAZ-SYSTEM  S.A. w  ramach  badań mają-

cych na celu ustalenie przyczyn awarii gazocią-
gu wysokiego  ciśnienia w  Jankowie  Przygodz-
kim oraz zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu 
gazu realizuje projekt badawczy związany z bez-
pieczeństwem  rurociągów  gazowych.  Badania 
wykonywane  są  na  razie  na  reprezentatywnej 
próbie  gazociągów  eksploatowanych    przez 
Oddział w Poznaniu, lecz w planach jest rozsze-
rzenie  zakresu  badań. W  ramach  projektu,  na 
wybranych,  wyciętych  odcinkach  gazociągów 
zawierających złącza spawane, wykonano:
• badania  nieniszczące  spoin:  wizualne, 
radiograficzne,  ultradźwiękowe  (TOFD) 
w  odniesieniu  do  kryteriów  z  okresu 
budowy gazociągów,  jak  i aktualnych – 
NDTEST Sp. z o.o.; 

•  inspekcję  tłokiem  inteligentnym  MFL  – 
ROSEN Europe B.V., Holandia;

• analizy  wytrzymałościowe  wraz  z  obli-
czeniami MES (Metoda Elementów Skoń-
czonych) – Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie;

• badanie złączy za pomocą metody MPM 
(Magnetyczna Pamięć Metalu) – Energo-
diagnostyka Sp. z o.o.;

• badania  metalograficzne  i  ciśnieniowe 
próby zniszczeniowe – CEPS a.s., Czechy.

Jednym z kluczowych etapów tego projektu 
było  wykonanie  prób  zniszczeniowych  odcin-
ków  rur  pochodzących  z  remontu  gazociągu 
DN  500  w  miejscowości  Budzień  oraz  awarii 
gazociągu  DN  500  w  Jankowie  Przygodzkim. 
Oddział GAZ-SYSTEM S.A. w Poznaniu nawiązał 
w tym zakresie współpracę z czeską firmą CEPS 
a.s., która jest renomowanym i doświadczonym 
ośrodkiem specjalizującym się w wykonywaniu 
badań tego typu. Celem badań było określenie 

faktycznej wytrzymałości rurociągu i złączy spa-
wanych w różnych stanach obciążenia. 
Zakres  badań  i  testów  przeprowadzanych 

dla  odcinków  z  obu  gazociągów  był  bardzo 
szeroki  i  zawierał  m.in.  badania  materiałowe 
(granica  plastyczności,  wytrzymałość  na  roz-
ciąganie,  badanie  udarności,  twardość  spoiny, 
strefy  wpływu  ciepła  i  rury,  określenie  składu 
chemicznego), a także same próby zniszczenio-
we: za pomocą ciśnienia wewnętrznego, a tak-
że z wykorzystaniem dodatkowej siły wzdłużnej. 
Oprócz  tego  dwie  próbki  z  Budzienia  były  ba-
dane pod kątem długotrwałych cyklicznych ob-
ciążeń  zmęczeniowych  spowodowanych  zmia-
ną ciśnienia  (ok. 11 000 cykli),  które  symulują 
bardzo  ciężkie  warunki  eksploatacji  gazociągu 
przez okres  około 30  lat. Medium wypełniają-
cym badane  odcinki  była woda,  a  próbki  były 
wyposażone w układ  czujników  tensometrycz-
nych  i  akustycznych,  w  celu  zarejestrowania 
danych podczas badania. 
Wyniki badań próbek z Budzienia, wskazały 

że odcinki  ulegają  zniszczeniu przy  ciśnieniach 
ok. 2,5 – 3 - krotnie większych niż maksymalne 
ciśnienie  robocze w gazociągu  (54 bar),  a do-
kładniej – przy ciśnieniach 142,1, 157,1  i 163 
bar.  Co  ważne,  miejscem  inicjacji  pęknięcia 
w żadnym przypadku nie było obwodowe złą-
cze spawane. Cztery próby, gdzie prócz ciśnienia 
wewnętrznego  została wykorzystana  dodatko-
wa siła rozciągająca, były limitowane osiągnię-
ciem granicy plastyczności, która jest wartością 
niedopuszczalną  w  eksploatacji  gazociągu. 
Ponadto,  nie  chcieliśmy  uszkodzić  specjalnie 
wykonanej  stalowej  ramy  do  rur  DN500,  by 
móc ją wykorzystać podczas kluczowych badań 
odcinków rur z awarii w Jankowie Przygodzkim. 
W  próbkach  obciążanych  cyklicznie  nie  doszło 
do  naruszenia  integralności  gazociągu,  co  po-
kazuje, że nawet gazociąg zawierający niezgod-
ności w spoinach, wybudowany 32  lata  temu, 
może pracować bezpiecznie. 
Badania odcinków z Jankowa Przygodzkie-

go wykonano 17 czerwca 2014 r. przy udziale 
przedstawicieli ośrodków naukowych i urzędów 
takich  jak:  Lubuski  Wojewódzki  Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego, Urząd Dozoru Technicz-
nego, Polska Akademia Nauk, Akademia Górni-
czo-Hutnicza  w  Krakowie,  Instytut  Spawalnic-
twa w Gliwicach  i Politechnika Poznańska. Dla 
dwóch próbek odcinków gazociągu Odolanów 
– Adamów DN 500 z awarii w Jankowie Przy-
godzkim wykonano badania twardości materia-
łu podstawowego, strefy wpływu ciepła  i  spo-
iny, a następnie przeprowadzono próby: 
a) 5-metrowego odcinka  ze  spoiną  obwo-
dową  na  środku,  który  był  obciążany 
ciśnieniem wewnętrznym (próbka TV11),

b) 4-metrowego odcinka  ze  spoiną  obwo-
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dową  na  środku,  który  był  obciążany 
zarówno  ciśnieniem  wewnętrznym,  jak 
i wzdłużną siłą rozciągającą (do ok. 500 
ton  – wartość  wynikająca  z  maksymal-
nych parametrów urządzenia hydraulicz-
nego (próbka TV12).

Próbka TV11 została obciążona ciśnieniem 
wewnętrznym aż do granicy wytrzymałości. Do 
naruszenia  integralności  materiału  rodzimego 
doszło  mniej  więcej  na  poziomie  tuż  poniżej 
średniej teoretycznej granicy wytrzymałości ma-
teriału  stalowego,  niemniej  jednak  osiągnięto 
szczyt krzywej obciążenia  i dopiero za nim do-
szło do zniszczenia przy ciśnieniu 157,9 bar, czy-
li 3-krotnie większym niż maksymalne ciśnienie 
robocze w gazociągu DN 500. Oznacza  to,  że 
żadna z wad obwodowych spoin montażowych 
nie spowodowała widocznego obniżenia grani-
cy wytrzymałości materiału. 
Próbka TV12 została obciążona ciśnieniem 

wewnętrznym  aż  do  granicy  wytrzymałości 
w kierunku obwodowym, a jednocześnie powy-
żej granicy plastyczności w kierunku wzdłużnym. 
Do naruszenia integralności doszło w obwodo-
wej spoinie montażowej w postaci kilku pęknięć 
poprzecznych  tuż  poniżej  średniej  teoretycznej 
granicy  wytrzymałości  materiału  stalowego, 
niemniej  jednak  osiągnięto  szczyt  krzywej  ob-
ciążenia dopiero za którym doszło do otwarcia 
pęknięć przy ciśnieniu 164,2 bar. Oznacza to, że 
żadna  z wad w obwodowej  spoinie montażo-
wej  nie  spowodowała  widocznego  obniżenia 
granicy wytrzymałości materiału. Potwierdza to 
też  wytrzymałość  gazociągu  znacznie  powyżej 
granicy  plastyczności  (która  jest wartością  nie-
osiągalną podczas normalnej eksploatacji). 

Wnioski z przeprowadzanych badań:
1.  Przebadane złącza spawane charakteryzują 
się znaczną ilością wad i  nie spełniają kry-
teriów akceptacji z etapu budowy gazocią-
gu (Zjednoczenie Przemysłu Gazowniczego, 
1974  r.),  jak  i  norm  obecnie  obowiązują-
cych (PN-EN ISO 5817);

2.  Badania  tłokiem  inteligentnym  MFL  nie 
wykazały  anomalii  z  obliczonym wg  kodu 
ANSI/ASME  B31G  Szacunkowym  Współ-
czynnikiem Naprawczym ERF > 1, wobec 
czego  na  podstawie  inspekcji  tłokiem  nie 
byłyby  zalecone  działania  naprawcze  dla 
badanych rur;

3.  Badania  metodą  MPM  nie  wykazały  Stref 
Koncentracji  Naprężeń  (SKN)  w  spoinach 
jako  miejsc  krytycznych  dla  integralności 
gazociągu,  a  same  wskazania  są  typowe 
dla  eksploatowanych  gazociągów.  Żadne 
z przebadanych złączy nie byłoby zakwali-
fikowane do wycięcia na podstawie badań;

4.  Analizy  wytrzymałościowe  wskazują,  że 
wzrost naprężeń w spoinach spowodowany 
obecnością wad w  stosunku  do  spoin  bez 
wad nie przekracza 40% i osiąga maksymal-
nie poziom 62% granicy plastyczności;

5.  Różnorodne sposoby obciążania w ramach 
zaplanowanego  programu  prób  zniszcze-
niowych wykazały nośność statyczną prze-
badanych spoin i ich wytrzymałość znacznie 
ponad granicę plastyczności  (wartości nie-
osiągalnej podczas normalnej eksploatacji). 
Żadna z wad w spoinach obwodowych nie 
doprowadziła do obniżenia granicy wytrzy-
małości materiału;

6.  Dotychczas przeprowadzone badania i ana-
lizy  potwierdzają  tezę,  że  złącza  spawane 
gazociągów wybudowanych w  latach  70-
tych i 80-tych są bezpieczne.

7.  Projekt  badawczy  będzie  kontynuowany 
przy  użyciu  większej  ilości  próbek,  trwają 
też  poszukiwania  kolejnych  metod  i  tech-
nologii użytecznych do prac prowadzonych 
przez GAZ-SYSTEM S.A.

Robert Kruszewski
Leszek Pytel

Dominik Radecki
Andrzej Rudnicki

GAZ-SYSTEM S.A.

Próba 1. Fot. arch. GAZ-SYSTEM. S.A.

Próba 2. Fot. arch. GAZ-SYSTEM. S.A.
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Oddział w Zielonej Górze

Odwiert Lisewo-2k 
uruchomiony

Odwiert Lisewo-2k został uru-
chomiony 11 września. Strefa przy-
odwiertowa Lisewo-2k wchodzi 
w skład Ośrodka Grupowego Lise-
wo. Otwór znajduje się w bezpośred-
nim sąsiedztwie otworów Lisewo-1 
i Komorze-3k. Ośrodek podlega Ko-
palni Gazu Ziemnego Radlin. 
Złoże gazu ziemnego Lisewo zlokalizowane 

jest  około  30  km  na  południe  od  miejscowo-

ści  Września  w  województwie  wielkopolskim. 
Zostało  odkryte  w  2011  r.  otworem  Lisewo-1 
w  utworach  czerwonego  spągowca.  Jego  za-
soby geologiczne wynoszą 1,415 mld m3 gazu, 
a zasoby wydobywalne: 990 mln m3. 
Ośrodek Grupowy  i  strefa przyodwiertowa 

zostały zaprojektowane  jako w pełni  zautoma-
tyzowane, bez stałej obsługi. Urządzenia  tech-
nologiczne wymagające  zabudowy  umieszczo-
no  w  kontenerach.  Sterowanie  i  kontrola  nad 
procesem technologicznym odbywać się będzie 

lokalnie z panelu sterowniczego na OG Lisewo 
i zdalnie z KGZ Radlin I.
Zagospodarowanie  złóż  Lisewo  i  Komorze 

to wspólny  projekt  Oddziału w  Zielonej  Górze 
i FX Energy Poland Sp. z o.o. 

Przemysław Poprawa 
Kierownik KGZ Radlin

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 

Odwiertem Lisewo-2k wydobywany jest gaz ziemny z głębokości 3650 m. Dozwolony pobór gazu wynosi 64 m3/min. Fot. Przemysław Poprawa 

Na instalacji strefy przyodwiertowej Lisewo-2k przeprowadzane jest wstępne oczyszczanie gazu ziemnego oraz redukcja jego 
ciśnienia. Fot. Przemysław Poprawa
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Terminal LNG w Świnoujściu zyska 
profesjonalną ochronę przeciwpożarową

Polskie LNG, odpowiedzialne za 
budowę i eksploatację terminalu LNG 
w Świnoujściu, wybuduje i wyposaży 
na własny koszt nowoczesną Jednost-
kę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej 
Straży Pożarnej. Spółka przeznaczy 
na ten cel ponad 20 mln zł. Nowa jed-
nostka, zlokalizowana w bezpośred-
nim sąsiedztwie inwestycji – niecałe 
trzy minuty drogi od niej, zapewni 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe ter-
minalu w okresie jego eksploatacji. 
Utworzenie  i  wyposażenie  w  odpowiedni 

sprzęt  ratowniczy w Komendzie Miejskiej  Pań-
stwowej  Straży  Pożarnej w  Świnoujściu  nowej 
Jednostki  Ratowniczo-Gaśniczej,  przewidują 
podpisane dzisiaj dwa porozumienia pomiędzy 
spółką Polskie LNG, Państwową Strażą Pożarną 
oraz wojewodą zachodniopomorskim. 

Budowa nowej Jednostki
Pierwsze z porozumień dotyczy budowy no-

wej strażnicy JRG, której obowiązkiem będzie nie 
tylko zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpoża-

rowego terminalu LNG, ale również prowadzenie 
akcji  ratowniczych  na  rzecz  mieszkańców  Świ-
noujścia, wykonując zadania Państwowej Straży 
Pożarnej wynikające z przepisów prawa. 
– Terminal LNG wymaga spełnienia specjal-

nych wymogów bezpieczeństwa, w tym ochrony 
przeciwpożarowej. W  związku  z  tym,  kluczowe 
jest, aby Państwowa Straż Pożarna, jako formacja 
przeznaczona do walki z pożarami, klęskami ży-
wiołowymi  i  innymi miejscowymi zagrożeniami, 
mogła  podejmować,  organizować  i  prowadzić 
w jak najszybszym czasie i z użyciem jak najlep-
szych  środków  akcje  ratownicze  –  powiedział 
Tomasz Pepliński, prezes Zarządu Polskiego LNG.
Nowa strażnica powstanie w bezpośrednim 

sąsiedztwie terminalu LNG, przy skrzyżowaniu ul. 
Ku Morzu i Barlickiego. Polskie LNG zobowiązało 
się wybudować nową strażnicę, a PSP pozyskać 
prawo do gruntu oraz zapewnić wykwalifikowa-
ną obsadę.

Wyposażenie i funkcjonowanie 
Drugie porozumienie dotyczy wyposażenia 

przez Polskie LNG Jednostki w niezbędny sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy. W jego skład wejdą m.in. 

specjalistyczne wozy, w tym gaśnicze i do dzia-
łań na wysokościach oraz inne wysokospecjali-
styczne wyposażenie gaśnicze. 
– Dokładna ilość oraz rodzaj sprzętu i środ-

ków  ratowniczych,  niezbędnych  do  właściwej 
organizacji  i  prowadzenia  akcji  ratowniczych, 
zapewniających  skuteczność działań oraz  speł-
nienie  odpowiednich  warunków  bezpieczeń-
stwa,  zostaną  uzgodnione  po  zatwierdzeniu 
przez PSP, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawa, wewnętrznego i zewnętrznego planu 
operacyjno-ratowniczego  dla  terminalu  LNG  – 
powiedział Antoni Podolski, wiceprezes Zarządu 
Polskiego LNG.
Państwowa  Straż  Pożarna  zobowiązana  bę-

dzie  utrzymywać w  stałej  gotowości  i  dyspozycji 
niezbędne  zasoby  osobowe  i  sprzętowe  nowej 
Jednostki. Z uwagi na to, że PSP realizować będzie 
działania szczególnie dedykowane zabezpieczeniu 
przeciwpożarowemu  terminalu  LNG,  w  tym  ga-
zociągów  umiejscowionych  na  terenie  inwestycji, 
spółki Polskie LNG oraz GAZ-SYSTEM będą partycy-
pować w kosztach ponoszonych przez PSP w tym 
zakresie. Łączny koszt budowy i wyposażenia no-
wej jednostki szacowany jest na ok. 20 mln zł.

Podpisanie porozumienia w sprawie budowy JRG. Fot. arch. Polskie LNG
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Konieczna inwestycja
Potrzeba utworzenia profesjonalnej  forma-

cji  PSP w  bezpośrednim  sąsiedztwie  terminalu 
LNG wynika z planów jego budowy i eksploata-
cji. Początkowo bezpieczeństwo terminalu miała 
zapewniać Zakładowa Straż Pożarna, która mia-
ła  się mieścić  na  terenie  inwestycji. W wyniku 
konsultacji oraz dialogu z interesariuszami pro-
jektu i otoczeniem inwestycji, których wynikiem 
są  dzisiejsze  porozumienia,  zdecydowano  się 
powierzyć  zadanie  ochrony  przeciwpożarowej 
terminalu LNG Państwowej Straży Pożarnej, na 
mocy podpisanych dzisiaj porozumień. 
– Niesie to ze sobą same korzyści. Przekaza-

nie wszystkich zadań i obowiązków związanych 
z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  wyszkolonej 
i doświadczonej kadrze profesjonalnej Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej,  przygotowanej  do  pro-
wadzenia  efektywnych  działań  ratowniczych, 
to  gwarancja  pełnego  bezpieczeństwa.  Jako 
formacja  przeznaczona  do  walki  z  pożarami 
i  innymi  zagrożeniami  na  terenie  Świnoujścia, 
JRG na Warszowie będzie mogła podejmować, 
organizować i prowadzić skuteczne działania – 
mówił  gen. brygadier   Wiesław  Leśniakiewicz, 
komendant główny PSP.
Korzyścią  budowy  i  utworzenia  Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej PSP poza terenem termi-
nalu LNG  jest  także zapewnienie większej  licz-
by  strażaków  niosących  pomoc  mieszkańcom 

dzielnicy Prawobrzeże, które od ośmiu lat miało 
jedynie  Posterunek  PSP.  Pełniło  w  nim  służbę 
tylko  kilku  strażaków  na  zmianie.  Do  pomocy 
wzywane  były  jednostki  z  wyspy  Uznam  lub 
Międzyzdrojów.
– Utworzenie nowej jednostki zwiększy bez-

pieczeństwo  terminalu  LNG  oraz  społeczności 
lokalnej.  Istnienie w bezpośrednim sąsiedztwie 
profesjonalnej,  dobrze  wyposażonej  i  wyszko-
lonej  jednostki, zapewni możliwość prowadze-

nia  szybszych  i  sprawnych  akcji  –  powiedział 
nadbryg.  Henryk  Cegiełka,  zachodniopomorski 
komendant  wojewódzki  PSP.  –  Czas  dojazdu 
do terminalu LNG z nowej jednostki szacujemy 
w najgorszym wariancie,  czyli przy oblodzeniu 
dróg i gęstej mgle, maksymalnie na 3 minuty.

Następne kroki
Po  podpisaniu  porozumień,  PSP  i  Polskie 

LNG  ustalą  wspólnie,  w  zakresie  zgodnym 
z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  najbar-
dziej  efektywny  model  współpracy.  Polskie 
LNG  uruchomi  postępowanie,  które  wyłoni 
wykonawcę  projektu  i  budynku  nowej  straż-
nicy  Jednostki  Ratowniczo-Gaśniczej.  Do  jego 
obowiązków należeć będzie wykonanie projek-
tu  budynku  i  uzyskanie  stosownych  pozwoleń 
oraz  wybudowanie  budynku  nowej  strażnicy 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 
Równolegle,  Państwowa  Straż  Pożarna,  zgod-
nie  z wymaganiami wynikającymi  z przepisów 
prawa, w szczególności dotyczących organizacji 
komend PSP, BHP, procedur dotyczących prowa-
dzenia działań ratowniczych oraz zgodnie z wy-
maganiami wynikającymi  z ocen  zagrożeń,  jak 
również wewnętrznych i zewnętrznych planów 
operacyjno-ratowniczych  terminalu  LNG,  stwo-
rzy  modele  zapewniające  utrzymanie  w  stałej 
gotowości  i  dyspozycji  niezbędne  zasoby  oso-
bowe i sprzętowe nowej jednostki. Rozpoczęcie 
prac budowlanych JRG planowane jest na 2015 
rok, a zakończenie inwestycji na rok 2017.

Maciej Mazur
Dyrektor

Biuro Komunikacji Korporacyjnej
Polskie LNG S.A.

Fot. arch. Polskie LNG

Fot. arch. Polskie LNG

Nowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP
• Koszty: łączny koszt budowy i wyposażenia jednostki szacowany jest na ok. 20 mln zł
• Działka: o łącznej powierzchni ponad 10.000 metrów kwadratowych
• Budynek: zawierający pomieszczenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, w tym pomiesz-
czenia biurowe i socjalne, techniczno-gospodarcze oraz warsztaty i magazyny

• Garaże: podwójne pełnowymiarowe stanowiska dla wozów bojowych i pomocniczych
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Jerzy 
Zagórski

Rekordowa ilość gazu 
w polskich magazynach

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA wypełniło w 100 procentach udostęp-
nione spółce pojemności magazynowe. W hi-
storii firmy to pierwszy taki przypadek, by 
o tej porze roku wykorzystywane były w pełni 
wszystkie magazyny należące do Operatora 
Systemu Magazynowania Sp. z o.o (OSM), 
spółki z GK PGNiG.

Łączny  stan  napełnienia  instalacji  ma-
gazynowych  wyniósł  na  4  września  2014  r. 
2,58 mld m sześc., z czego 942 mln m sześc. 
stanowi  zapas  obowiązkowy  gazu  ziemnego 
pozostający w dyspozycji właściwego ministra 
ds. gospodarki. Dla porównania, w analogicz-
nym okresie ubiegłego roku, stan zatłoczenia 
magazynów wynosił 1,6 mld m sześc. – a 2,1 
mld m sześc. z uwzględnieniem gazu ziemne-
go  zgromadzonego  jako  zapas  obowiązkowy 
oraz na potrzeby inwestycyjne związane z roz-
budową.
Jednocześnie  nadal  trwa  zatłaczanie  gazu 

ziemnego do magazynów w Kosakowie, Wierz-
chowicach i Husowie, które znajdują się trakcie 
rozbudowy.  PGNiG  prowadzi  zatłaczanie  do  
tych magazynów w oparciu  o  proces  inwesty-
cyjny  w  ramach  koncesji  na  bezzbiornikowe 
magazynowanie gazu ziemnego w górotworze, 
który nie jest odzwierciedlony na stronach inter-
netowych OSM w zakresie napełnienia poszcze-
gólnych PMG. 
Jednocześnie  należy  zaznaczyć,  iż  PGNiG 

nie  dysponuje  pełną  pojemnością  magazyno-
wą, której operatorem jest OSM Sp. z.o.o. Część 
tej  pojemności  jest  w  dyspozycji  podmiotów 
trzecich.

PGNiG i Lotos prowadzą 
wspólne poszukiwania ropy 
naftowej w płn.-zach. Polsce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA we współpracy z Grupą Lotos roz-
poczęło prace sejsmiczne w poszukiwaniu 
konwencjonalnych złóż ropy naftowej w pół-
nocno-zachodniej Polsce.
Spółki  rozpoczęły  prace  nad  wykonaniem 

zdjęcia sejsmicznego o nazwie Moracz 3D. Ba-
dane są utwory skalne poziomu dolomitu głów-
nego, wieku  cechsztyńskiego.  Prace  odbywają 
się na koncesjach Kamień Pomorski i Kaleń, któ-
rych właścicielem jest PGNiG.
Prace  wykonuje  Geofizyka  Kraków,  spółka 

z Grupy Kapitałowej PGNiG. Rozpoczęły się 22 
sierpnia  i  potrwają  do  końca  października  br. 
Analiza badań sejsmicznych potrwa około roku. 
Jeśli wyniki będą korzystne to spółki rozpoczną 
wiercenia otworów poszukiwawczych.
W okolicy  koncesji  Kamień Pomorski  i  Ka-

leń,  gdzie  PGNiG  prowadzi  prace  sejsmiczne, 
znajduje  się  Ośrodek  Produkcyjny Wysoka  Ka-
mieńska, który należy organizacyjnie do Kopalni 
Ropy Naftowej Kamień Pomorski. Obecnie ropa 
naftowa eksploatowana jest z trzech odwiertów.

PGNiG wykona 25 otworów 
w Polsce do końca 2014 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA do końca 2014 roku planuje wykonać 
lub rozpocząć wiercenie w Polsce 25 otworów 
poszukiwawczych i eksploatacyjnych zarówno 
węglowodorów konwencjonalnych jak i nie-
konwencjonalnych. Oznacza to wykonanie 
lub rozpoczęcie wiercenia rekordowej ilości 
40 otworów. W pierwszej połowie 2014 r. 
spółka wykonała 15 takich odwiertów.
Zaplanowane  są  wiercenia  pozwalające 

otworzyć nowe, słabo rozpoznane obszary po-
szukiwania  pod  kątem  niekonwencjonalnych 
złóż shale gas/oil i tight gas w skałach czerwo-
nego  spągowca  (Rokietnica  4),  skałach  karbo-
nu (Kobylin 1, Welichowo 8), skałach miocenu 
autochtonicznego  (Kramarzówka  1).  Odwierty 
te stanowią wyzwanie ze względu na nowy cel 
geologiczny do tej pory nie rozpoznany w tym 
rejonie  i otwierają możliwości dla nowych per-
spektyw w przyszłości.

Ponadto  spółka  rozpocznie  fazę  otworów 
horyzontalnych w odwiertach  tzw.  łupkowych, 
w  rejonie  pomorskim.  Pierwszym  odwiertem 
z tego cyklu jest Lubocino 4H na koncesji Wej-
herowo, pad Lubocino, a kontynuacją będą ko-
lejne odwierty horyzontalne w rejonie Pomorza 
w 2015 r.
W  ramach  poszukiwania  złóż  konwencjo-

nalnych na słabo rozpoznanym obszarze Karpat 
wiercony  jest  głęboki  otwór  Fredropol-1,  któ-
rego  celem  jest  rozpoznanie  formacji  skalnych 
podsolnych  oraz  sprawdzenie  ewentualnego 
nagromadzenia ropy naftowej i gazu ziemnego. 
Uzyskane dane pozwolą określić potencjał zaso-
bowy obszaru badań i zaplanować dalsze prace, 
których  celem  będzie  odkrycie  i  udostępnienie 
złóż węglowodorów.
W  czwartym  kwartale  2014  r.  PGNiG  roz-

pocznie  wiercenie  sześciu  nowych  odwiertów 
eksploatacyjnych na konwencjonalnych złożach 
gazu ziemnego i ropy naftowej zlokalizowanych 
w Wielkopolsce i na Podkarpaciu.
Na  złożu gazu  ziemnego Dzików w woje-

wództwie  podkarpackim  zostanie  wykonany 
jeden  otwór  eksploatacyjny  Dzików-23.  Złoże 
zostało odkryte w 1960 roku otworem Uszkow-
ce-8.  Pierwotne  zasoby  geologiczne  wynosiły 
2,1 mld m wysokometanowego gazu ziemnego. 
Eksploatację złoża rozpoczęto w 1996 r.
Zadaniem  nowego  otworu  eksploatacyj-

nego  Dzików-23  jest  umożliwienie  wzrostu 
wydobycia  i  zwiększenie  tempa  sczerpywania 
zasobów gazu ziemnego.
Na  złożu  ropy  naftowej  Lubiatów  w  wo-

jewództwie  wielkopolskim  zostaną  wykonane 
w  celu  racjonalnego  wykorzystania  zasobów 
złoża  i  utrzymania  produkcji  ropy  dwa  kierun-
kowe  odwierty  eksploatacyjne  Lubiatów-13K 
i  Sowia  Góra-11K  oraz  jeden  otwór  poziomy 
Lubiatów-11H.  Zaplanowane  do  odwiercenia 
otwory znajdują się w obszarach o dobrych pa-
rametrach złożowych, co jest  mocną przesłan-
ką  do  prognozowania wysokiej  produkcji  ropy 
naftowej.
Złoże  ropy  naftowej  odkryto  otworem  Lu-

biatów-1 w styczniu 2003 r, a jego eksploatację 
rozpoczęto w grudniu 2012 roku. Zasoby wydo-
bywalne wynoszą 5,435 mln  ton  ropy  i 1,812 
mld m3 gazu ziemnego.
 Z uwagi na to, że złoże Lubiatów jest po-

łożone  na  obszarze  Puszczy  Nadnoteckiej,  to 
jednym  z  priorytetów  przy  realizacji  wiercenia 
otworów  za  ropą  i  gazem  na  tym  terenie  jest 
ograniczanie ingerencji w środowisko naturalne. 
Projektowane otwory zostaną więc odwiercone 
przy już istniejących strefach przyodwiertowych.        
Na  złożu  gazu  ziemnego  Paproć  w woje-

wództwie  wielkopolskim  zostaną  wykonane 
dwa  otwory  eksploatacyjne  Paproć-61  i  Pa-
proć-62.  Zadaniem  obu  otworów  będzie  udo-
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stępnienie  części  złoża,  która  dotychczas  była 
eksploatowana na mniejszym poziomie. Wydo-
bycie nowymi odwiertami pozwoli  także utrzy-
mać dotychczasowy poziom produkcji z całego 
złoża w dłuższym okresie.
Złoże  gazu  ziemnego  Paproć  odkryto  od-

wiertem Cicha Góra-1 w roku 1979, a jego eks-
ploatację  rozpoczęto  we  wrześniu  1985  roku. 
Początkowe zasoby geologiczne gazu ziemnego 
wynosiły 10,340 mld m3, a wydobywalne 7,755 
mld m3.

Zespół prasowy PGNiG SA

Mniej koncesjobiorców Polsce
Niedawno firma Canadian International Oil 

wycofała  się  z  koncesji  na  poszukiwanie  gazu 
z łupków Skarżysko Kamienna i Ostrowiec Świę-
tokrzyski,  z  kolei  firma  DPV  Service  Sp.  z  o.o. 
zrezygnowała  z  koncesji  Lipsko.  Zmniejsza  się 
więc  liczba  koncesji  na  poszukiwanie  i  rozpo-
znawanie  niekonwencjonalnych  złóż  węglo-
wodorów.  Według  informacji  Ministerstwa 
Środowiska, w ub. roku było to 96 koncesji, ale 
kolejni koncesjobiorcy nie wystąpili o przedłuże-
nie  koncesji  (m.  in.  z  9  koncesji  zrezygnowało 
San Leon Energy) i na początku sierpnia br. licz-
ba czynnych koncesji wynosiła 72. Łączna liczba 
otworów wiertniczych wykonanych z zadaniem 
badania występowania gazu łupkowego wyno-
si 65.

PKN Orlen największą firmą Europy 
Środkowo-Wschodniej

Grupa COFACE  ogłosiła  ranking  najwięk-
szych  firm  z  Europy  Środkowo-Wschodniej 
w 2013 r. nazwany TOP 500 CEE. Na czele listy 
500  spółek  znajduje  się Polska  z 148 firmami, 
na  drugim  miejscu  jest  Ukraina,  a  na  trzecim 
Węgry,  które w  2012  r.  zajmowały  drugą  po-
zycję. Znamienny jest duży udział firm z sektora 
paliwowo-energetycznego, na liście jest ich 77. 
Widoczne są również w pierwszej dziesiątce – 
jest ich 8. Prowadzi PKN Orlen, a za nim kolej-
no MOL, SKODA AUTO AS, ČEZ AS, JERONIMO 
MARTENS, ENERGORINOK DP, PGNiG SA, PGE, 
Grupa LOTOS i NAFTOHAZ UKRAINI NAK.

Zakład skraplania helu 
w Orenburgu
Dotychczas jedynym producentem skroplo-

nego helu w Europie był zakład odazotowania 
gazu  w  Odolanowie  należący  do  PGNiG  SA. 
Teraz pojawił się konkurent, ponieważ 15 lipca 
br.  Gazprom  uruchomił  w  Orenburgu  instala-
cję  OG-500  produkującą  ciekły  hel  o wysokiej 
czystości. Do tej pory zakład wytwarzał jedynie 
hel w  postaci  gazowej.  Zdolności  produkcyjne 
wynoszą  4,2  mln  l  skroplonego  helu  rocznie. 
W 2012  r. w USA cena helu wynosiła  średnio 
6,13 dolara za m3.

Łukoil wycofuje się z Czech, 
Słowacji i Węgier
Do  końca  roku  Łukoil  zakończy  sprzedaż 

swoich  stacji  benzynowych  w  Czechach,  na 
Słowacji i na Węgrzech. Węgierska firma Norm 
Benzinkut Kfl wykupi 75 stacji na Węgrzech i 19 
stacji słowackich, natomiast MOL poprzez swo-
ją  spółkę  Slovnaft  a.s.  kupi  44  stacje w  Cze-
chach. Rosyjski koncern tłumaczy swoją decyzję 
„optymalizacją  sektora  sprzedaży  produktów 
naftowych”.

Możliwości zastosowania 
kriogeniki w szczelinowaniu 
Program  badawczy  rozpoczęty  przez  Co-

lorado  School  of  Mines,  Lawrence  Berkeley 
National Laboratory i inne instytucje ma rozpo-
znać możliwości  zastąpienia wody w  procesie 
szczelinowania  hydraulicznego  ciekłym  dwu-
tlenkiem węgla lub ciekłym azotem. Projekt jest 
na etapie badań laboratoryjnych, ale przesłanką 
do  jego  zainicjowania  są  wcześniejsze  wyni-
ki  zastosowania  dwutlenku  węgla  w  postaci 
żelu o wysokiej lepkości do inicjowania spękań 
w  piaskowcach  z  gazem  zamkniętym,  co  uła-
twiało  transport  propantu.  Kolejne  testy  mają 
odpowiedzieć na pytanie, jakie rodzaje propan-
tu będą najlepiej przenoszone przez ciekły azot 
i jaka będzie reakcja skał w różnych warunkach 
złożowych. Niebawem przewiduje się przepro-
wadzenie prób polowych w otworach wiertni-
czych penetrujących  łupki  Pierre  (formacja gór-
nokredowa w Górach Skalistych). Jeśli zakończą 

się one pozytywnie, będzie to otwarcie nowych 
możliwości w  eksploatacji  gazu  i  ropy  ze  złóż 
niekonwencjonalnych, zarówno w nowych zło-
żach,  jak i w wydłużeniu okresu wydobywania 
węglowodorów z czynnych złóż. Zastosowanie 
nowej  metody w  szerokim  zakresie  spowodu-
je  też,  że  zużycie wody  będzie minimalne  lub 
zerowe  i  zniknie  problem  z  likwidacją  płynu 
zwrotnego. Zarówno azot  jak  i CO2 nie są tok-
syczne,  a  przemysł  naftowy  ma  już  doświad-
czenie w  stosowaniu  obu mediów w praktyce 
wiertniczej. W  tej  chwili  jest  za wcześnie,  aby 
określić, jakie formacje będą najlepiej reagować 
na  szczelinowanie  kriogeniczne,  ale  zapewne 
będą  to  skały  z  niską  przewodnością  cieplną 
i  wysokim  współczynnikiem  rozszerzalności 
cieplnej.  Jedną  z  potencjalnych  korzyści  może 
być  wyeliminowanie  uszkodzeń  formacji  skal-
nej  spowodowanych  interakcją między płynem 
szczelinującym i iłem.

Gaz zamknięty w Arabii Saudyjskiej
Dyrektor  pionu  gazowego  Aramco  (Sau-

di  Arabian Oil  Co.),  Adnan  Kanaan  uważa,  że 
dotychczasowe  wyniki  wierceń  i  eksploatacji 
w  piaszczystych  zwięzłych  skałach  zbiorniko-
wych  o  porowatości  i  przepuszczalności  nieco 
niższej  niż w  konwencjonalnych  akumulacjach 
ropy i gazu, lecz wyższej niż w łupkach są bar-
dzo  zachęcające,  co  więcej,  koszty  wydobycia 
gazu kształtują się na poziomie 70-106 dolarów 
za  1000 m3,  czyli  są  porównywalne  z  cenami 
gazu z łupków w USA. W przypadku gazu z łup-
ków ograniczeniem jest brak dostatecznej ilości 
wody  niezbędnej  przy  szczelinowaniu.  Króle-
stwo  zamierza  zagospodarować  zasoby  gazu 
niekonwencjonalnego,  aby  zmniejszyć  zużycie 
ropy  i  innych  paliw  płynnych  do wytwarzania 
energii,  co  umożliwi  zwiększenie  eksportu. 
W dorocznym raporcie o stanie produkcji i zaso-
bów ropy i gazu opublikowanym przez Aramco  
podano, że konwencjonalne zasoby gazu ziem-
nego wynoszą 8,1bln m3, podczas gdy technicz-
nie  wydobywalne  zasoby  gazu  zamkniętego 
i gazu w łupkach sięgają 18,2 bln m3.

Metan z hodowli bydła w USA
Według danych z 2004 r. działalność czło-

wieka  w  USA  spowodowała  w  tym  okresie 
uwolnienie do atmosfery 31 mln t metanu, przy 
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czym  udział  przemysłu  naftowo-gazowniczego 
wynosił 9,9 mln t, a bydło i trzoda wyproduko-
wały 9,7 mln t metanu. Pozostałe ilości pocho-
dzą z pól uprawnych, kopalń węgla kamienne-
go i składowisk odpadów. Dane te przekazane 
przez Amerykańską Unię Geofizyczną mogą być 
niespodzianką dla tych, którzy upatrują w spa-
laniu paliw kopalnych główne źródło emisji ga-
zów cieplarnianych. Nowe badania przeprowa-
dzone  przez  EPA-Agencję Ochrony  Środowiska 
z wykorzystaniem  danych  satelitarnych  jeszcze 
zmieniły  te  proporcje,  bo  z  ogólnej  liczby  33 
mln t metanu na zwierzęta przypada 13 mln t, 
a na przemysł naftowy 7 mln t. Są to pomiary 
ze  spektrometrów  umieszczonych  na  satelicie 
i  rejestrujących  ilości gazów w poszczególnych 
warstwach  atmosfery.  Skanowanie  całej  po-
wierzchni Ziemi trwa 6 dni.

Współpraca z Rosją trwa
Śledząc wiadomości o współpracy zachod-

nich  koncernów  z  firmami  rosyjskimi  trudno 
zauważyć działanie sankcji wprowadzonych po 
aneksji  Krymu.  Najnowszym  przykładem  jest 
rozpoczęcie wiercenia Pingvin-1 na norweskim 
bloku  koncesyjnym  na  Morzu  Barentsa.  Jest 
to  wspólne  przedsięwzięcie  Statoilu i Rosnie-
fti,  stanowiące  jednocześnie,  jak  zapowiadają 
obie  strony,  początek  długofalowej  współpra-
cy  w  dziedzinie  wdrażania  nowych  rozwiązań 
technologicznych  w  poszukiwaniach  i  eksplo-
atacji złóż ropy i gazu w warunkach arktycznych.
Innym przykładem jest współpraca Rosnie-

fti i ExxonMobil na Morzu Karskim. W obrębie 
bloku  koncesyjnego  Rosniefti zacumowano 
w sierpniu br. platformę „West Alpha”, z której 
wykonany  zostanie otwór do głębokości  2350 
m zlokalizowany na strukturze zawierającej 1,2 
mld t ropy. Jest to początek realizacji programu 
poszukiwawczego przewidującego odwiercenie 
do roku 2018 40 otworów.

Potencjał łupków Vaca Muerta 
w Argentynie
Łupki  gazonośne  w  Argentynie  znajdują 

się  w  siedmiu  basenach  osadowych  o  łącznej 
powierzchni  308  210  km2.  Najważniejsze  są 
łupki  Vaca  Muerta  (tyton-walanżyn)  w  base-
nie  Neuquén  –  ich  zasięg  i  zasoby mogą  być 
podstawą do zwiększenia produkcji ropy i gazu 

w Argentynie  w  dość  krótkim  okresie. W  tym 
samym basenie perspektywiczne są też formacje 
Los  Molles  (jura)  i  Agrio  (walanżyn-hoteryw). 
Są to kompleksy o dużej miąższości – formacja 
Los  Molles  ma  miąższość  od  100  do  800  m, 
z  zawartością  substancji  organicznej  1-5%; 
miąższość  formacji  Vaca  Muerta  zmienia  się 
w granicach 25-450 m, a zawartość substancji 
organicznej  wynosi  3-8%,  wreszcie  formacja 
Agrio z zawartością substancji organicznej 2-5% 
charakteryzuje się miąższością od 50 do 400 m. 
Zasoby  tego  basenu  szacuje  się  na  3,6  mld  t 
ropy i 22,7 bln m3 gazu. Nic więc dziwnego, że 
„Oil & Gas Financial Journal” tak charakteryzuje 
te formacje: „Argentyna, po Ameryce Północnej, 
jest najlepszym miejscem do wykorzystania za-
sobów łupków gazonośnych”.
Krajowy koncern YPF (Yacimientos Petrolife-

ros  Fiscales)  i  firmy  zagraniczne  kilka  lat  temu 
rozpoczęły  rozpoznanie  łupków  Vaca  Muerta. 
W 2012  roku,  po  przejęciu  udziałów hiszpań-
skiego Repsolu w  YPF przez rząd argentyński, 
poszukiwania  praktycznie  zostały  wstrzymane 
i  wznowiono  je  dopiero  po  wypłacie  odszko-
dowania dla Repsolu. YPF kontynuuje program 
wierceń z 2011 r. i do połowy br. odwiercił 169 
otworów,  głównie  w  obrębie  bloku  Loma  La 
Lata. Według  danych  z  kwietnia  br.  produkcja 
ropy z  tego  rejonu osiągnęła 2580  t/d  równo-
ważnika ropy. Z kolei sąsiedni blok Loma Cam-
pana jest przedmiotem porozumienia YPF-Che-
vron, w ramach którego zaplanowano wiercenie 
141 otworów w pierwszym etapie i kolejne 170 
wierceń w drugiej fazie. Wydobycie ropy, które 
rozpoczęto  w  lutym  br.  wynosi  obecnie  1360 
t/d.  ExxonMobil w ub.  roku odwiercił  5 otwo-
rów, a w wierconym ostatnio otworze w obrę-
bie  bloku  Bajo  del  Choique  uzyskał  przypływ 
104 t/d  ropy. Shell ma 4 otwory eksploatujące 
ropę  z  łupków  Vaca  Muerta.  Jeszcze  jednym 
operatorem  jest  Total,  który  planuje  wiercenie 
12 otworów poziomych.
Jak  widać  zakres  prac  poszukiwawczych 

jest  szeroki,  ograniczeniem  jest  ich  wysoki 
koszt,  powyżej 15 mln dolarów za wiercenie. 
W  fazie  poszukiwań  i  rozpoznania  wierci  się 
przeważnie  otwory  pionowe,  ponieważ  są 
tańsze, ponadto przy znacznej miąższości  for-
macji Vaca Muerta, przeciętnie 300 m i bardzo 
dużej  zmienności  parametrów  złożowych  bez 
dokładnego profilowania odwiertu trudno jest 
określić  lokalizację  odcinka  poziomego.  YPF 
utrzymuje, że koszt otworu wraz z zagłowicze-
niem wynosi 11 mln dolarów i zapowiada jego 
obniżenie do 7,5 mln, chociaż na etapie udo-
stępnienia  złoża  udział  otworów  z  odcinkami 
poziomymi będzie większy. 
Rozwijanie krajowej produkcji jest koniecz-

ne,  ponieważ  rosnący  import  gazu  powoduje 
pogłębianie  się  deficytu  budżetowego.  Z  dru-

giej  strony  inwestycje  w  sektorze  ropy  i  gazu 
w Argentynie są obarczone dużym ryzykiem ze 
względu  na  wysoką  inflację,  dewaluację  peso 
i strajki organizowane przez związki zawodowe.

Jerzy Zagórski
Źródła: COFACE, ExxonMobil, Gazprom, 

Hart’s E&P, Lotos, Min. Środowiska, Oil & Gas 
Journal, Oil & Gas Financial Journal, 

Upstream, World Oil.

Amerykanie zainteresowani 
rozwojem polskich proppantów 
ceramicznych

Baltic Ceramics Investments S.A., spół-
ka specjalizująca się w wytwarzaniu prop-
pantów ceramicznych wykorzystywanych 
do poszukiwania oraz wydobycia gazu 
i ropy naftowej, odbyła szereg rozmów 
z przedstawicielami najważniejszych ame-
rykańskich firm i instytucji, skupionych wo-
kół sektora energetycznego. Tematem pro-
wadzonych rozmów było możliwe wsparcie 
dla powstającego z inicjatywy Baltic Cera-
imcs Investments, jedynej na terenie Unii 
Europejskiej fabryki oraz ośrodka rozwoju 
technologii produkcji proppantów cera-
micznych w Lubsku (woj. lubuskie).
W  spotkaniach,  które  odbyły  się w Wa-

szyngtonie, uczestniczyli m.in. przedstawiciele 
The United States Department of Energy, The 
United  States  Energy  Association,  funduszu 
private  equity  i  firmy  doradczej  związanych 
z  amerykańskim  sektorem  energetycznym. 
Celem  spotkań  było  przedstawienie  bieżącej 
sytuacji w zakresie poszukiwania i wydobycia 
gazu  łupkowego  w  Polsce  i  regionie  EMEA, 
omówienie  obowiązujących  uwarunkowań 
prawnych  i  potencjału  wykorzystania  prop-
pantów  ceramicznych  do  wydobycia  węglo-
wodorów ze źródeł niekonwencjonalnych.
W  efekcie  przeprowadzonych  rozmów 

nakreślone  zostały  potencjalne  pola  współ-
pracy  i  wsparcia  dla  inwestycji  realizowanej 
przez  Baltic  Ceramics  Investments.  Strony 
zainteresowane są m.in. nawiązaniem współ-
pracy szkoleniowej w zakresie geologicznych 
zagadnień  związanych  z  wykorzystaniem 
proppantów  ceramicznych  do  poszukiwania 
i  wydobycia węglowodorów  oraz  realizowa-
nia  procesu  szczelinowania  w  odwiertach 
pionowych i poziomych. Innym obszarem dla 
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wspólnej  kooperacji  jest  możliwość  udziału 
w pracach rozwojowych w ośrodkach nauko-
wych i R&D w USA oraz wsparcie w pozyska-
niu finansowania dla  technologii  związanych 
z produkcją,  rozwojem  i  badaniem proppan-
tów ceramicznych.
–  Seria  spotkań,  w  których  uczestniczy-

liśmy,  potwierdza  zainteresowanie  amery-
kańskich  partnerów  rozwojem  technologii 
związanej  z  wydobyciem  ropy  oraz  gazu, 
a  w  szczególności  ze  złóż  skał  łupkowych. 
Stany Zjednoczone są pionierem w komercyj-
nym  wykorzystywaniu  niekonwencjonalnych 
źródeł  węglowodorów,  a  nasza  inwestycja 
w Centrum Badań i Rozwoju Proppantów Ce-
ramicznych  oraz  zakład  produkcyjny  w  Lub-
sku doskonale wpisuje się w długoterminową 
strategię  zwiększania  efektywności  wydo-
bycia  tych  zasobów  –  mówi  Dariusz  Janus, 
prezes  zarządu  Baltic  Ceramics  Investments 
S.A. – Spotkania, w których uczestniczyliśmy 
są  początkiem  dalszej,  długofalowej  współ-
pracy. Liczymy na to, że ich wynikiem będzie 
nawiązanie partnerstwa na rzecz rozwoju nie 
tylko zaawansowanych technologicznie prop-
pantów ceramicznych, ale również wyspecja-
lizowanych  w  tym  obszarze  kadr.  Doświad-
czenia  amerykańskiej  branży  wydobywczej 
są  dla  nas  niezwykle  cenne  i  bez wątpienia 
warto z nich korzystać – dodaje.
The United States Department of Energy 

(„US  DOE”)  to  urząd  federalnego  rządu  Sta-
nów  Zjednoczonych,  zajmujący  się  szeroko 
pojętymi  problemami  energii.  US  DOE  zaj-
muje  się  m.in.  zagadnieniami  związanymi 
z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodo-
rów  ze  źródeł  niekonwencjonalnych,  w  tym 
gazu łupkowego. W przeszłości US DOE jako 
pierwszy wsparł rozwój technologii szczelino-
wania  hydraulicznego  skał  łupkowych  oraz 
wykorzystanie  do  tego  celu  proppantów  ce-
ramicznych.
The  United  States  Energy  Association 

(„USEA”)  to  stowarzyszenie  publicznych 
i  prywatnych  organizacji,  korporacji  i  ame-
rykańskich  agencji  rządowych  związanych 
z energetyką. USEA reprezentuje interes ame-
rykańskiego sektora energetycznego, którego 
priorytetem jest wzrost świadomości dla zna-
czenia kwestii związanych z energią zarówno 
na terytorium USA jak i na całym świecie.
Notowana  na  NewConnect  spółka  Bal-

tic  Ceramics  Investments  tworzy  w  Lubsku 
jedyny  na  terenie  Unii  Europejskiej  ośrodek 
rozwoju  technologii  produkcji  proppantów 
ceramicznych.  W  ramach  tej  inwestycji  po-
wstanie Centrum Badań  i  Rozwoju Proppan-
tów  Ceramicznych  oraz  zakład  produkcyjny, 
który  będzie  produkował  w  momencie  uru-
chomienia  60  tys.  ton,  a  docelowo  135  tys. 

ton proppantów rocznie, co odpowiadać bę-
dzie  ok.  5%  światowego  zapotrzebowania 
na ten materiał. Na te cele spółka otrzymała 
dofinansowanie  ze  środków  Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju z programów Blue 
Gas  oraz  DEMONSTRATOR+  oraz  z  Progra-
mu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka. 
Łączna  kwota  przyznanego  dofinansowania 
wyniosła ponad 46 mln zł. Uruchomienie pro-
dukcji na  skalę przemysłową planowane  jest 
na III kwartał 2015 r.

Marcin Piechota
NOBILI PARTNERS

Godło Najwyższa Jakość QI 
oraz wyróżnienie w konkursie 
„Liderzy Zrównoważonego 
Rozwoju” dla Polskiego LNG

Spółka Polskie LNG już po raz drugi 
zdobyła jedną z głównych nagród w kon-
kursie Najwyższa Jakość Quality Internatio-
nal 2014 odbywającym się pod patronatem 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
i Klubu Polskie Forum ISO 9000. Jednocze-
śnie projekt „Dialogu Społecznego Polskie-
go LNG” został wyróżniony w konkursie 
„Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” orga-
nizowanym przez Forbes i PwC.
Najwyższa  Jakość  Quality  International 

2014  jest  największym  konkursem  jakościo-
wym  w  Polsce,  skupiającym  przedstawicieli 
firm  i  instytucji,  działających  na  terytorium 
naszego  kraju  wokół  idei  zarządzania  jako-
ścią.  Celem  projektu  jest  promowanie  sku-
tecznych  metod  zarządzania  jakością  oraz 
promocja  tych  firm  i  instytucji,  które  repre-
zentują  najwyższe  standardy,  gwarantujące 
klientom i konsumentom otrzymanie produk-
tu lub usługi na najwyższym poziomie. W te-
gorocznej edycji konkursu Kapituła Programu 
jednogłośną decyzją przyznała firmie Polskie 
LNG S.A. tytuł Laureata w kategorii  QI Order 
–System  Zarządzania  za wdrożony w  Spółce 
„Zintegrowany System Zarządzania” oparty na 
międzynarodowych standardach ISO – „Syste-
my zarządzania jakością ISO 9001:2009” oraz 
„Systemy  zarządzania  środowiskowego  ISO 
14001:2005”.
„Zdobycie przez Polskie LNG Godła, Me-

dalu i Certyfikatu Najwyższa Jakość QI już po 

raz  drugi  w  historii  jest  potwierdzeniem,  że 
jako spółka odpowiedzialna za budowę i eks-
ploatację Terminalu LNG stosujemy najwyższe 
standardy jakości według międzynarodowych 
programów  certyfikacji  ISO.  Nagroda  jest 
ważną informacją dla wszystkich  interesariu-
szy PLNG, że jakość i bezpieczeństwo są prio-
rytetami w realizacji  jednego z największych 
projektów  infrastrukturalnych  w  Polsce.”  – 
mówi Maciej Mazur,  dyrektor  Biura  Komuni-
kacji Korporacyjnej.
Równolegle  z  otrzymaną  nagrodą  za 

system  zarządzania  wg.  międzynarodowych 
standardów jakości, Polskie LNG zostało wy-
różnione w  IV  edycji  konkursu  Forbes  i  PwC 
za realizację  innowacyjnego projektu „Dialog 
Społeczny”.
Nagrodzone  praktyki  wyłoniła  kapituła 

ekspertów  ds.  zrównoważonego  rozwoju. 
Praktyki  biznesowe  były  oceniane w wybra-
nych  obszarach  pod  względem  ich  wpływu 
społecznego  lub  środowiskowego  oraz  ko-
rzyści biznesowych, które  jednocześnie przy-
noszą  dla  firmy.  W  tym  roku  po  raz  pierw-
szy  odbył  się  również  konkurs  internetowy, 
w  którym  zgłoszone  praktyki  oceniali  inter-
nauci.  Patronat  nad  konkursem  objęło  Biuro 
Projektowe UNDP, Przedstawicielstwo Komisji 
Europejskiej w Polsce i Urząd Regulacji Ener-
getyki.
Polskie  LNG  zostało  docenione  w  ogól-

nopolskim konkursie  za projekt  „Dialog Spo-
łeczny”,  który powstał w oparciu o najlepsze 
wzorce  światowe,  zwłaszcza  międzynarodo-
wego  „Standardu  AA1000.  Zaangażowanie 
interesariuszy”  (ang.  Accountability  Stake-
holder Engagement Standard). Projekt  został 
zakończony w 2013 roku i składał się z pięciu 
etapów.  Dialog  Społeczny  pozwolił  PLNG 
w przejrzysty  i efektywny sposób  realizować 
zadania mieszczące się w pojęciu społecznej 
odpowiedzialności  biznesu  i  umożliwił  po-
dejmowanie  decyzji  lepiej  dostosowanych 
do  zmieniających  się  oczekiwań  środowiska 
lokalnego.
W  kwietniu  br.  projekt  zdobył  jedną 

z  trzech  głównych  nagród  w  ogólnopolskim 
konkursie  „LIDER  DIALOGU  Z  INTERESARIU-
SZAMI”  organizowanym  przez  Konfederację 
Lewiatan oraz firmę Deloitte w ramach projek-
tu „Promocja zaangażowania przedsiębiorstw 
w budowę kapitału społecznego w Polsce po-
przez wykorzystanie narzędzi CSR”.

Biuro Komunikacji Korporacyjnej
Polskie LNG S.A.
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Stanisław Szafran

Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów
W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG Szanownym Koleżankom i Kolegom 
życzymy zdrowia, pomyślności i radości w życiu osobistym i stowarzyszeniowym.

Kalendarium
1.09.2014 r. w  siedzibie Urzędu Miasta  Krakowa przy  ul. Wielopole  odbyło  się  spotkanie 
przedstawicieli  krakowskich  organizacji  pozarządowych  poświęcone  koncepcji  Inkubatora  NGO/
Centrum Obywatelskiego. 
3-5.09.2014 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bó-
brce odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problematyka udostępnia-
nia, rekonstrukcji i serwisowania złóż węglowodorów w Karpatach i na Niżu Polskim”. Organiza-
torem konferencji był SITPNiG Oddział w Kośnie. Honorowy patronat nad konferencją objął prezes 
Wyższego Urzędu Górniczego.
9.09.2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. 
15-18.09.2014 r.  w  Zakopanem-Kościelisku  odbyła  się  Konferencja  Geopetrol  2014  nt.: 
„Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wy-
zwania”. Organizatorem był Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie.
Celem spotkania było przedstawienie aktualnych problemów badawczych  i  rozwojowych,  związa-
nych z nowymi kierunkami badań dla potrzeb górnictwa nafty i gazu na tle osiągnięć światowych, 
jak również wymiana doświadczeń i nawiązanie ściślejszej współpracy z przedstawicielami instytucji 
odpowiedzialnych za rozwój tej branży w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.
17.09.2014 r. w Sali Prezydialnej Warszawskiego Domu Technika odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Komisji Rewizyjnych Terenowych Jednostek Organizacyjnych  i Stowarzyszeń Naukowo-
-Technicznych FSNT-NOT z Główną Komisją Rewizyjną Federacji. 
24.09.2014 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się 45 spotkanie Krajowego Fo-
rum Konsultacyjnego Centrum Bezpieczeństwa Technicznego (CBT). Patronat Honorowy nad Forum 
objął Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki, Janusz Piechociński.
Forum obradowało w trzech zakresach: prawo Unii Europejskiej dotyczące urządzeń ciśnieniowych, 
dźwigowych oraz maszyn, przybliżając polskim firmom dyrektywy techniczne Unii Europejskiej. 

70 urodziny Zbigniew Pojnar z Oddziału w Krośnie w dniu 1-09-2014
70 urodziny Kazimierz Staniszewski z Oddziału w Łodzi w dniu 10-09-2014

70 urodziny Marian Miśkowiec z Oddziału w Pile w dniu 28-09-2014
75 urodziny Julian Sroka z Oddziału w Sanoku w dniu 16-09-2014

80 urodziny Wiesława Organek z Oddziału w Łodzi w dniu 17-09-2014
85 urodziny Zbigniew Korab z Oddziału w Warszawie II w dniu 23-09-2014

XLI posiedzenie Rady Fundacji Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewwicza w Bóbrce

9  września  2014  r.  w  sali  konferencyjnej  PKN 
ORLEN SA w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12 odbyło 
się XLI posiedzenie Rady Fundacji Bóbrka. Posiedzeniu 
przewodniczył Czesław Bugaj – prezes Rady Fundacji. 
Obok spraw proceduralnych głównymi tematami posie-
dzenia były:
•  Informacja z bieżącej działalności Zarządu Fundacji 

Bóbrka,  stan  realizacji  budżetu  po  6  miesiącach 
i prognoza do końca roku 2014;

•  Program  działania  Fundacji  Muzeum  Przemysłu 
Naftowego  i  Gazowniczego  im.  Ignacego  Łuka-
siewicza  na  rok  2015  oraz  preliminarz  budżetu 
Muzeum  Przemysłu  Naftowego  i  Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza na rok 2015 (dyskusja 
i podjęcie uchwały);

•  Udzielenie pełnomocnictwa dla  Zarządu  Fundacji 
Bóbrka  na  podpisanie  umowy  na  dokończenie 
wyposażenia ekspozycji multimedialnej w „Domu 
Łukasiewicza” (gabinet);

•  Udzielenie  pełnomocnictwa  dla  Zarządu  Funda-
cji  Bóbrka  na  podpisanie  umowy  na wykonanie 
prac: Remont i przebudowa „Domu Łukasiewicza” 
w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce – etap I;

•  Dyskusja  dotycząca  przyznawania  tytułu  patrona 
Muzeum  Przemysłu  Naftowego  i  Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza dla firm deklarujących 
zamiar wspierania Muzeum;

•  Przedstawienie proponowanego regulaminu i za-
sad  pobierania  opłat  (cennika)  za  organizowane 
na  terenie Muzeum  Przemysłu  Naftowego  i  Ga-
zowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce 
konferencje i spotkania;

•  Przedstawienie koncepcji zagospodarowania eks-
ponatów  zgromadzonych  w  „sektorze  rafineryj-
nym” w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazow-
niczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Rada Fundacji z uznaniem odniosła się do działalności 
Muzeum w sezonie letnim 2014 r. oraz do przedstawio-
nego programu prac fundacji w roku 2015.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Rada Fundacji podczas obrad. Fot. S. Szafran
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Perły Bałtyku – Gdańsk, Sztokholm, 
Helsinki, Talin i Ryga

Członkowie dwóch zaprzyjaźnio-
nych organizacji naukowo-technicz-
nych Polskiego Zrzeszenia Inżynierów 
i Techników Sanitarnych i SITPNiG, 
z Oddziałów w Tarnowie, wyjechali 
jak co roku na wycieczkę. Tym razem 
był to rejs do pięknych stolic krajów 
nadbałtyckich tj. do Sztokholmu, 
Helsinek, Talina i Rygi, który roz-
poczęliśmy w Gdańsku. Do Gdańska 
dotarliśmy po 11-godzinnej podróży 
z Tarnowa i jeszcze krótko zwiedzi-
liśmy Starówkę, aby po spotkaniu 
z Panią pilot-przewodnik Urszulą, 
„zaokrętować się” na prom. 

Sztokholm „Wenecja Północy” 
W  południe  przypłynęliśmy  do  Nynashamn 

w Szwecji, a stamtąd autobusem przejechaliśmy 
do  Sztokholmu.  Z  przewodnikiem  zwiedziliśmy 

Gamla  Stan  czyli  Stare  Miasto.  Sztokholm 
nazywany jest często „Wenecją Północy”. Nazwę 
tę  zawdzięcza  usytuowaniu  na  czternastu 
z  24000  wysp  archipelagu  sztokholmskiego. 
Wszystkie wyspy połączono ze sobą 54. mostami. 
Nazwa Sztokholm pochodzi od słów Stock – kłoda 
oraz  holm  –  wyspa.  Położenie  miasta  powyżej 
59  równoleżnika  powoduje,  iż  w  najdłuższym 
dniu w  roku  słońce  nie  zachodzi  tutaj  aż  przez 
20  godzin  i  37  minut.  Zwiedzanie  zaczęliśmy 
od  ratusza.  Jedną  z  największych  jego  atrakcji 
jest  Złota  Sala,  która  swoją  nazwę  zawdzięcza 

pięknym  mozaikom  stylizowanym  na  sztukę 
starożytnego Bizancjum. Płytki mozaiki pokryte są 
drobinkami złota. O wiele bardziej znana jest Sala 
Błękitna, w której od 1930 roku szwedzka rodzina 
królewska  urządza  wystawne  obiady,  podczas 
których  podejmuje  laureatów  Nagrody  Nobla. 
W  tym  czasie  Złota  Sala  zamienia  się  w  salę 
balową.  Jedną  z  ciekawostek  jest  mieszczący 
się  przy  ścianie  ratusza  kenotaf  –  symboliczny 
grobowiec  Birger  Jarla  –  regenta,  który wyniósł 
do  władzy  królewskiej  dynastię  Folkungów, 
pierwszych władców zjednoczonej Szwecji. 

ODDZIAŁ TARNÓW

Wypływamy z gdańskiego portu. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Tarnowie

W Sztokholmie czuliśmy się śpiewająco. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Tarnowie

Alicja kaczmarczyk 
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Elektrownia Jądrowa Olkiluoto 
Po krótkiej nocy, wcześnie rano przypłynę-

liśmy do Turku w Finlandii. Z miasta portowego 
pojechaliśmy do Olkiluoto, gdzie z dala widać 
rzędy  winogron.  Prawie  jak  na  francuskich 
winnicach. Gdyby nie  to,  że  zza gęstego  lasu 
zaczęły  wyłaniać  się  betonowe  konstrukcje, 
nikt nie  zgadłby,  że  zbliżamy  się do  „aspektu 
technicznego”  wycieczki.  Elektrownia  Jądro-
wa Olkiluoto znajduje się na wybrzeżu Zatoki 
Botnickiej. Jest własnością Teollisuuden Voima 
(TVO). 43% udziałów TVO należy do państwa 
(27% z nich – to przedsiębiorstwo państwowe 
Fortum), a 57% jest w rękach firm prywatnych, 
głównie  dużych  przedsiębiorstw  przemysło-
wych.  Dwa  reaktory  TVO  wytwarzają  ponad 
16% energii elektrycznej zużywanej w Finlan-
dii.  Elektrownia  Jądrowa  Olkiluoto  to  jedna 
z  dwóch,  obok  Loviisa,  elektrowni  jądrowych 
w Finlandii, powstała w roku 1973 i działa od 
1979.  Aktualnie  składa  się  z  dwóch  bloków, 

rza, nawet podczas  trudnych skandynawskich 
zim.  Wykwalifikowane  gospodarstwa  fińskie 
wykorzystują  wodę,  pochodzącą  z  systemów 
chłodzenia,  do  hodowli  jesiotra  i  uprawy wi-
nogron. Zgodnie  z postanowieniami fińskiego 
prawa atomowego z 1994 roku wszelkie odpa-
dy nuklearne produkowane w Finlandii muszą 
być przechowywane w kraju. Olkiluoto zostało 
wybrane  na  miejsce  docelowe  składowania 
odpadów radioaktywnych z całego kraju.
Blok  trzeci,  pierwszy  typu  EPR  (Europejski 

Reaktor  Ciśnieniowy)  jest w  budowie  od  lipca 
2005,  a  jego  rozruch  planowany  był  pierwot-
nie na rok 2009. Datę tę przesunięto najpierw 
na 2011, a później na 2012 rok. W lipcu 2009 
ogłoszono,  że  projekt  będzie  opóźniony  o  3,5 
roku, a jego budżet przekroczony o 60%. W lip-
cu  2012  r.  planowane  uruchomienie  reaktora 
oceniano na, najwcześniej, początek 2015 roku 
–  z  6-letnim opóźnieniem. W grudniu 2012  r. 
Areva oszacowała, że pełne koszty budowy re-
aktora osiągną kwotę 8,5 miliarda euro – pra-
wie 3-krotnie wyższą od projektowanej ceny 3 
miliardów euro. W  lutym 2013 operator  kom-
pleksu Teollisuuden Voima Oyj (TVO) stwierdził, 
że „przygotowuje się na możliwość”, że Olkilu-
oto 3 może nie zostać uruchomiony przed 2016. 
Obecnie przy inwestycji pracuje wiele zagranicz-
nych firm, w tym między innymi z Polski, co było 
mocno  podkreślane  przez  przewodnika  –  pra-
cownika elektrowni. 

Helsinki zwiedzane z prędkością 
„Pendolino”
Po  zwiedzeniu  elektrowni  jedziemy  do 

Helsinek. Niestety nie  zostało nam dużo  czasu 
na  zwiedzanie  stolicy  Finlandii.  Pani  Przewod-
nik  mówi,  że  musimy  zwiedzać    z  prędkością 
„Pendolino”.  Serce Helsinek  to otoczony  klasy-
cystycznymi budynkami Plac Senacki  i górująca 
nad nimi katedra luterańska, której białe kopu-
ły widoczne  są  niemal  z  każdej  części miasta. 
Prowadzą do niej monumentalne schody. Przed 

W sztokholmskim ratuszu lustra przyciągały jak magnes. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Tarnowie

Elektrownia Jądrowa Olkiluoto. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Tarnowie

każdy o mocy elektrycznej 860 MW. Schładza-
nie w elektrowni prowadzone jest przy użyciu 
wody  morskiej.  Po  przejściu  przez  instalacje 
temperatura wody wzrasta średnio o 12 stopni. 
Morze  wokół  wyspy  zwykle  nigdy  nie  zama-

Płyniemy do Helsinek – ktoś nie spał, aby inni spać mogli. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Tarnowie
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katedrą  pomnik  Cara  Aleksandra  II,  którego 
Finowie, w przeciwieństwie do Polaków darzą 
sympatią.  To właśnie  on  nadał  fińskiemu  języ-
kowi status równy  z rosyjskim. Jednak  najsłyn-
niejszy  pomnik  Helsinek  to  ogromne  stalowe 
organy upamiętniające niezwykle tu popularne-
go  Jeana  Sibeliusa.  Ich  stworzenie  kosztowało 
artystkę Eilę Hiltunen 6  lat pracy, 24  tony stali 
nierdzewnej  i  chorobę  płuc.  Wart  uwagi  jest 
Temppeliaukio –  kościół.  Jego  ściany w  sporej 
części są wykute w litej granitowej skale. Resz-
ta  ułożona  jest  z  kamiennych  bloków.  Całość  
zwieńcza okrągłe sklepienie wykonane ze zwi-
niętego miedzianego drutu. W kościele  jedyną 
dekoracją są zmienne szarości skały oraz światło 
wpadające przez okna rysujące na sklepieniach 
złote  refleksy, poza tym kamienny ołtarz  i kilka 
świeczek.  Nam  się  udało,  ponieważ  trafiliśmy 
na próbę koncertu a’cappella w wykonaniu kil-

kuosobowego zespołu. Niesamowite wrażenie. 
Myślę,  że  ten  kościół  zapamiętamy  na  długo. 
Po drodze zobaczyliśmy „pralnię pod chmurką”, 
czyli  brzeg  Bałtyku,  który  Finowie  adoptowali 
na  oryginalną  pralnię  dywanów.  Jest    tu  kilka 
podestów z drągami do suszenia i z wyciskarka-
mi. Podobno woda morska konserwuje kolory, 
a poza tym jest okazja do pikniku. Niestety czas 
się kończy, a prom nie poczeka. Jeszcze tylko kil-
ka kamieniczek z okien autobusu i „Pendolino” 
zatrzymuje się na terminalu Tallink Silja – płynie-
my do Tallina. 

Różowy Talin
Rano wychodzimy i niestety nie ucieszył nas 

widok, bo niebo było zachmurzone i zaczynało 
padać, ale  sympatyczna Pani przewodnik Olga 
ciekawie opowiadała o Talinie, co wynagrodziło 
nam braki słońca. Tallin to miasto, w którym jest 

Panorama Talina. Fot. arch. Oddział SITPNiG w TarnowieNa promie do Talina trochę wiało. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Tarnowie

Helsiński kościół w skale. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Tarnowie

co  zwiedzać.  Zaczynamy  od  Górnego  Miasta, 
gdzie  Zamek  Toompea  jest  największą  atrak-
cją.  Kiedyś  otoczony  głęboką  fosą,  nad  którą 
wznosiły się 4 wieże. Z dawnej świetności po-
został mur oraz wieża Długi Herman, która od 
lat  90.  jest  siedzibą  władz  estońskich    rządu 
i parlamentu. Ciekawa jest też katedra luterań-
ska  będąca  najstarszym  kościołem  w  Estonii. 
Trochę  zmoczeni,  wąskimi  uliczkami  przecho-
dzimy do Dolnego Miasta. Największa atrakcją 
są stare mury obronne otaczające Dolne Miasto,  
w obecnej kamiennej postaci wybudowane pod 
koniec  XIII  wieku.  Dawniej  były  to  fortyfikacje 
drewniane. Na uwagę  zasługuje baszta „Gruba 
Małgorzata”,  która  stanowiła  jedną  z ważniej-
szych  form obronnych miasta  i  znajdowały  się 
w niej więzienne  lochy. Szczególnym miejscem 
jest tallińska starówka. W centrum starego mia-
sta  jest  malowniczy  Plac  Ratuszowy  otoczony 
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domami kupieckimi, gdzie w starej zabytkowej 
aptece można kupić czekoladę z czosnkiem. Sie-
dzibą prezydenta republiki jest przepiękny XVIII 
wieczny  pałac  Kadriorg  z  pięknymi  ogrodami. 
Można by jeszcze długo opowiadać co widzieli-
śmy w  Tallinie, ale nie jest to wycieczka tylko do 

Plac Ratuszowy w Rydze. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Tarnowie

W muzycznym towarzystwie zwiedzamy Talin. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Tarnowie

Tallina. Na koniec chciałabym jeszcze zaznaczyć, 
że  Tallin  jest  liderem  w  zakresie  publicznego 
bezprzewodowego  Internetu,  z  którego  moż-
na korzystać np. w parku czy na plaży.  Jest  to 
także miejsce narodzin Skype. Niestety musimy 
opuścić  to otulone różem miasto  i udać się do 

Rygi. Wśród uczestników wycieczki rozpętały się 
dyskusje,  które miasto  ładniejsze  różowy Tallin 
czy miasto czterech kogutów – Ryga. Pewno do 
dzisiaj zdania są podzielone. 

Ryga – miasto czterech kogutów 
Stolicę  Łotwy  nazywa  się  secesyjnym  ra-

jem. Ryga jest małym miastem – mniejszym od 
Warszawy czy Budapesztu. Mimo to kryje w so-
bie wiele  tajemnic, zakamarków i  jest nie  lada 
gratką dla pasjonatów architektury. Zwiedzamy 
Plac Ratuszowy na środku, którego znajduje się 
pomnik patrona Rygi – Rolanda. Za pomnikiem 
mieści  się  jeden  z  najbardziej  znanych  budyn-
ków  miasta  –  Dom  Bractwa  Czarnogłowych. 
Po przeciwnej stronie placu znajduje się ratusz. 
Nowoczesnym  akcentem  Placu  Ratuszowego 
jest podłużny,  czarny budynek mieszczący Mu-
zeum Okupacji. Zwiedzamy Stare Miasto, gdzie 
podziwiamy zamkowe kupieckie gildie  i słynny 
„koci dom” (na jego wieżach kupiec wykluczony 
z gildii umieścił    rzeźby wściekłych najeżonych 
kotów). Nad  staromiejskimi  kamienicami góru-
ją  wieże  czterech  kościołów,  zwieńczonych…
kogutami.  Spełniają  dwie  funkcje,  pokazują 
kierunek  wiatru,  i  jak  wierzą  Łotysze,  chronią 
przed złem. Stare Miasto otoczone jest przez ze-
spół bulwarów nad Dźwiną,  stanowiący  jedno 
z  największych w  Europie  skupisk  architektury 
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secesyjnej.  W  budynkach  w  stylu  secesyjnym 
swoje siedziby ma wiele ambasad – do najcie-
kawszych należy ambasada Francji. Charaktery-
styczną budowlą pozostałą po rządach komuni-
stów jest wieżowiec Akademii Nauk Łotwy – na 
pierwszy rzut oka jest zaskakująco podobny do 
naszego warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. 
Ryga  posiada  też  swój  zamek.  Dzisiaj  mieści 
on  muzea  i  jest  siedzibą  prezydenta.  Będąc 
w Rydze warto  spojrzeć  na miasto  z  lotu  pta-
ka.  Pozwalają  na  to  dwa  punkty.  Pierwszym 
jest  zabytkowy kościół  św. Piotra  z XIII wieku. 
My oglądaliśmy Rygę z bardziej nowoczesnego 
punktu widokowego,  było  to  26  piętro  hotelu 
Latvija. Wyjeżdżało się tam przeszkloną windą, 
co było dodatkową atrakcją. Właściwie o Rydze 
można  dużo  opowiadać,  ale  bez  „nudzenia” 
myślę, to co najważniejsze zostało przedstawio-

Ryga – piękna secesyjna kamienica. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Tarnowie

Święto Narodowe Szwecji - uroczysta zmiana warty. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Tarnowie

ne. Jutro jedziemy do XVIII wiecznego uzdrowi-
ska Jurmała. 

Jurmała, to taki nasz Sopot
Dzień  jest  słoneczny, a więc bardzo dobry 

na wycieczkę nad morze.  Jurmała  to  taki  nasz 
Sopot, miasteczko uzdrowiskowe, które przycią-
ga zabytkowym  charakterem. Wiele budynków 
zostało zbudowanych z drewna również w stylu 
secesji.  Jurmała  posiada  dobre  połączenie  ko-
munikacyjne z Rygą, bezpośredni szybki pociąg. 
Po „wypoczynkowym” dniu udajemy się na ter-
minal  promowy w  Rydze  i  znów  płyniemy  do 
Sztokholmu.

W Sztokholmie Święto Narodowe 
W  stolicy  Szwecji  Święto  Narodowe,  róż-

nokolorowy tłum przemieszcza się po terenach 

turystycznych.  Korzystamy  z  niecodziennej 
okazji i udajemy się na zewnętrzny dziedziniec 
Zamku  Królewskiego,  aby  zobaczyć  uroczystą 
zmianę warty. Następnie jedziemy do Muzeum 
Vasa, gdzie znajduje się okręt-muzeum „Vasa”,  
XVII  wieczny  okręt  wojenny,  który  zbudowa-
no w celu wysłania go na wojnę z Polską. Na 
szczęście  dla  nas  to  arcydzieło  sztuki  szkutni-
czej  zatonęło  po wyjściu  z  portu.  Na  królew-
skim galeonie znajdowało się wtedy około 300 
żołnierzy.  Był  największym  i  najlepiej  uzbro-
jonym  okrętem  swoich  czasów. W  latach  50. 
po wydobyciu  statku    na  powierzchnię,  przez 
wiele  lat  prowadzone  były  prace  konserwa-
torskie. Dzięki słonej  morskiej wodzie i sporej 
ilości mułu, który zalegał w tym miejscu, okręt 

zachował  się w niemal  nienaruszonym  stanie. 
Oglądnęliśmy  go  ze  wszystkich  stron.  Zoba-
czyliśmy jak wyglądało życie na jego pokładzie 
oraz  przedmioty,  które  zachowały  się.  Pełni 
wrażeń jedziemy znowu do Zamku Królewskie-
go.  Zwiedzamy wewnętrzny  dziedziniec,  robi-
my  zdjęcia  na  balkonie,  z  którego  przemawia 
król  i po przerwie na samodzielne zwiedzanie 
opuszczamy Sztokholm. Płyniemy do Gdańska, 
a potem, podziwiając nasz piękny kraj, wraca-
my do domu.

Alicja Kaczmarczyk 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

SITPNiG Oddział w Tarnowie

Okręt Vasa – na szczęście dla nas  zatonął w porcie. Fot. arch. 
Oddział SITPNiG w Tarnowie
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XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Problematyka udostępniania, rekonstrukcji i serwisowania 
złóż węglowodorów w Karpatach i na Niżu Polskim”

W dniach  3  -  5 września  2014  r.  w Mu-
zeum  Przemysłu  Naftowego  i  Gazowniczego 
im.  Ignacego  Łukasiewicza  w  Bóbrce  odbyła 
się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-
-Techniczna. Patronat honorowy nad konferen-
cją objął Mirosław Koziura – prezes Wyższego 
Urzędu Górniczego co jest dla jej organizatorów 
ogromną satysfakcją. Z żalem należy stwierdzić, 
iż pomimo wieloletniej  tradycji   organizowania 
cyklicznych konferencji poświęconych  tematyce 
poszukiwań,  eksploatacji  oraz  serwisowania 
złóż  ropy  i  gazu,  jej  organizatorzy nie uzyskali 
wsparcia od firm  z branży górnictwa naftowe-

go.  W  związku  z  powyższym  Stowarzyszenie 
Inżynierów  i  Techników  Przemysłu  Naftowego 
i Gazowniczego Oddział w Krośnie było  jej sa-
modzielnym organizatorem. 
W  czasie  konferencji  przedstawiono  za-

gadnienia  związane  z  aspektami  nowelizacji 
Prawa  Geologicznego  i  Górniczego  oraz  bez-
pieczeństwa  robót  geologicznych  przy  pracach 
poszukiwawczych  i  serwisowych  w  przemyśle 
naftowym.  Ponadto  poruszono  kwestie  zwią-
zane  z  najnowszą  techniką  i  technologią  pro-
wadzenia  nietypowych  robót  geologicznych. 
Poruszono  także  kwestie  związane  z  minima-

lizacją  ryzyka  eksploatacji  węgla  kamiennego 
w warunkach zagrożenia metanowego.
Po  uroczystym  otwarciu  konferencji  przez 

Krzysztofa Janasa wiceprezesa Zarządu Oddzia-
łu SITPNiG w Krośnie,  prowadzenie konferencji 
powierzono  Janowi  Lubasiowi  i  Wiesławowi 
Witkowi.

W czasie obrad konferencji wygłoszono po-
niższe referaty:
•  „Perspektywy  wydobycia  węglowodo-
rów  z  krajowych  złóż  w  aspekcie  bez-
pieczeństwa  energetycznego  kraju”;  S. 
Rychlicki,  J.  Stopa  (Akademia  Górniczo-
-Hutnicza Kraków)

•  „Stan  bezpieczeństwa  w  górnictwie 
otworowym  w  Polsce  oraz  główne 
aspekty nowelizacji Prawa Geologiczne-
go i Górniczego”; K. Król (Wyższy Urząd 
Górniczy)

•  „Regulacje  prawne w  górnictwie  nafto-

Robert Wrzask Jan Sęp

Uczestnicy konferencji w czasie obrad. Fot. B. Bajorski
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wym w kontekście bezpieczeństwa pra-
cy”; W. Książek (Wyższy Urząd Górniczy)

•  „Przedeksploatacyjne  odmetanowanie 
kopalń  z  odzyskiem  metanu,  kierun-
kowymi  otworami  powierzchniowymi 
–  projekt  badawczo-rozwojowy  Pań-
stwowego  Instytutu  Geologicznego”;  J. 
Jureczka (PIG-PIB O/Górnośląski)

•  cz. I „Aspekty techniczne wiercenia otwo-
rów Wesoła PIG-1 i Wesoła PIG H2 w celu 
odmetanowania pokładów węgla, w  ra-
mach  projektu  badawczo-rozwojowego 
Państwowego  Instytutu  Geologicznego”; 
P. Suszko (Exalo Drilling S.A.)

•  cz. II „Aspekty kierowania oraz intersekcji 
otworu  Wesoła  PIG-2H”;  M.  Piaskowy 
(Exalo Drilling S.A.)

•  „Właściwości  technologiczne  cieczy  ro-
boczych  do  rekonstrukcji  odwiertów 
o podwyższonym  i obniżonym ciśnieniu 
złożowym”; M. Uliasz, S. Błaż, B. Jasiński 
(INiG O/Krosno)

•  „Prace  serwisowe  w  odwiertach  nafto-
wych”; J. Krawczyk (Exalo Drilling S.A.)

•  „Problemy  techniczne  rekonstrukcji  od-
wiertu Mełgiew 5”; J. Pudło (Exalo Dril-
ling S.A.), Z. Herman (SITPNiG Kraków)

•  „Pomiary  geofizyczne  w  rekonstruowa-
nych  odwiertach”;  R. Wójcik  (Geofizyka 
Kraków S.A.)

•  „Spójność profilaktyki wypadkowej w za-
rządzaniu  bezpieczeństwem  i  higieną 
pracy”;  R.  Gonet  (Państwowa  Inspekcja 
Pracy).

Tegoroczna konferencja zgromadziła ponad 
100  uczestników  –  przedstawicieli  Wyższego 
Urzędu Górniczego, Okręgowych Urzędów Gór-
niczych, władz samorządowych, Państwowej In-
spekcji  Pracy,  reprezentantów  instytucji  nauko-
wych, wyższych uczelni, przyszłych naftowców 

z  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  „Naftów-
ka”  oraz  specjalistów  z  krajowych  i  zagranicz-
nych firm branży naftowo-gazowniczej.
W  trakcie  konferencji, w pasażu pawilonu 

wystawowego,  zorganizowane  zostały  stoiska 
reklamowe dla wszystkich firm pragnących  za-
prezentować swe osiągnięcia.
Na zakończenie konferencji odbyło się tra-

dycyjne koleżeńskie spotkanie przy ognisku na 
urokliwej  polanie w  bobrzeckim  lesie  (Kasinej 
Łące),  gdzie  zaczęła  królować  już  jesień.  Spo-
tkanie  zakończyło  się  późną  porą,  a  wszyscy 
obecni żegnali się ze sobą słowami: „do zoba-
czenia za rok”.

Robert Wrzask
Jan Sęp

Krzysztof Janas, wiceprezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krośnie otwiera XV Międzynarodową Konferencję. Fot B. Bajorski

Prowadzący obrady konferencji Jan Lubaś i W. Witek. Fot B. Bajorski

Jedno ze stoisk reklamowych w pawilonie wystawowym. Fot. B. Bajorski
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Konferencja zgromadziła około 350 przed-
stawicieli nauki i przemysłu naftowego z Polski, 
Ukrainy,  Białorusi,  Federacji  Rosyjskiej, Norwe-
gii, Holandii, Francji, Niemiec, Węgier i USA. Jej 
celem  było  przedstawienie  aktualnych  proble-
mów  badawczych  i  rozwojowych,  związanych 
z  nowymi  kierunkami  badań  dla  potrzeb  gór-
nictwa nafty  i  gazu,  jak  również wymiana do-
świadczeń  i  nawiązanie  ściślejszej  współpracy 

Badawczy. A oto ich tytuły:
• Możliwości  zwiększenia  wydobycia  za-
azotowanego gazu  ziemnego w  rejonie 
Niżu Polskiego, M. Dziadkiewicz, P. Krę-
pulec

• Modelowanie i symulacje złożowe – no-
woczesne metody badawcze stosowane 
w INiG – PIB dla potrzeb górnictwa naf-
towego, W. Szott, K. Sowiżdżał.

W ramach pięciu sesji roboczych wygłoszo-
no łącznie 109 referatów poświęconych zagad-
nieniom  geologii  i  geofizyki  poszukiwawczej, 
technologii wiercenia i cementowania rur okła-
dzinowych,  zagospodarowaniu  i  eksploatacji 
złóż  węglowodorów  oraz  zaprezentowano  54 
postery.
Ważnym elementem konferencji były warsz-

taty, obejmujące następującą tematykę:
• Warsztaty  I  –  Modelowanie  systemów 
naftowych  jako klucz do  sukcesu poszu-
kiwawczego

• Warsztaty  II –  Zabiegi  stymulacji wydo-
bycia węglowodorów w złożach niekon-
wencjonalnych

• Warsztaty III – Modelowanie i symulacje 
złożowe – nowe metody i zastosowanie

• Warsztaty  IV  –  Podziemne  magazyno-
wanie  gazu  ziemnego w  Polsce  –  stan 
aktualny i wyzwania

• Warsztaty V – Propelanty i klasyczne ma-
teriały  wybuchowe w  zastosowaniu  do 
prac  stymulacyjnych,  intensyfikacyjnych 
i  udostępniających  w  górnictwie  nafto-
wym

• Warsztaty  VI  –  Opracowanie  optymal-
nych  koncepcji  zagospodarowania  złóż 
niekonwencjonalnych z uwzględnieniem 

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 
GEOPETROL-2014 „Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe 
wyzwania” – Zakopane-Kościelisko, 15-18.09.2014 r.

Rozpoczęcie konferencji. Fot. arch. INiG-PIB

z  instytucjami  odpowiedzialnymi  za  rozwój  tej 
branży w poszczególnych krajach.
Honorowymi patronami konferencji GEOPE-

TROL-2014 byli:
–  Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz 
Piechociński,

–  Minister  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego 
Lena Kolarska-Bobińska,

–  Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mi-
rosław Koziura,

–  Prezes Zarządu PGNiG S.A. Mariusz Za-
wisza.

Gościem honorowym konferencji był Konsul 
Generalny  Ukrainy  w  Krakowie Witalij  Maksy-
menko wraz z małżonką.
W ramach otwierającej spotkanie sesji ple-

narnej  wygłoszono  pięć  referatów,  z  których 
dwa zostały zaprezentowane przez stronę pol-
ską:  przez  PGNiG  S.A.  Oddział  Geologii  i  Eks-
ploatacji  oraz  przez  organizatora  konferencji 
–  Instytut  Nafty  i  Gazu  –  Państwowy  Instytut  Sesja posterowa podczas konferencji. Fot. arch. INiG-PIB
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aspektów środowiskowych i społecznych 
(w  ramach  projektu  ResDev  programu 
BlueGas).

Symboliczne, tradycyjne już nagrody w po-
staci drewnianych ptaków, przyznawane za naj-
lepsze merytoryczne wystąpienia, powędrowały 
m.in. do Geofizyki Toruń S.A., Geofizyki Kraków 
S.A., PGNiG S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji, 
Operatora Systemu Magazynowania Sp. z o.o., 
na Uniwersytet Warszawski, AGH, Politechniki: 
Warszawską i Śląską, do Białoruskiego Instytutu 
Nafty w Homlu, na Uniwersytet w Stavanger, do 
Zjednoczenia UKRNafta w Kijowie, do Rosyjskiej 
Akademii Nauk Przyrodniczych w Moskwie, czy 
do firmy WES.
Komisja profesorska, pod przewodnictwem 

prof. dr hab. inż. Jadwigi Jarzyny, wyróżniła sie-
dem prezentacji posterowych, przyznając:
•  I  miejsce  (równorzędne)  dla  grupy  trzech 
posterów:
–  K. Wilk: Analiza możliwości  zastosowa-
nia nanocieczy jako dodatków wspoma-
gających  proces wypierania  ropy  nafto-
wej (INiG – PIB),

–  S.  Tlałka:  Praktyczne  metody  tłumienia 
odbić  wielokrotnych  od  powierzchni 
swobodnej  w  sejsmice morskiej  i  lądo-
wej (Geofizyka Toruń S.A.),

–  E. Balwierz, Ł. Bajewski: Konstrukcja mo-
deli  prędkości  dla warstw o dużych  ką-
tach nachylenia (Geofizyka Kraków S.A.).

•  II miejsce (równorzędne) dla grupy czterech 
posterów:
–  Ł. Habera, A. Frodyma, P. Koślik, Z. Wilk: 
Propelanty  modyfikowane  w  nowocze-
snym  urządzeniu  perforująco-szczelinu-
jących (INiG – PIB),

–  E.  Puskarczyk,  J.  Jarzyna,  W.M.  Kwia-
tek, K. Tkocz: Wzorcowy model ośrodka 
skalnego na podstawie badań laborato-
ryjnych „sztucznych próbek” z tworzywa 
ceramicznego (AGH, Instytut Fizyki Jądro-
wej PAN),

–  A.  Poszytek,  P.  Gostkowski,  Z.  Mikoła-
jewski,  M.  Kiełt:  Interpretacja  cykli  se-

dymentacyjno-diagenetycznych  na  pod-
stawie krzywych geofizycznych w profilu 
dolomitu  głównego  w  rejonie  Grotowa 
(Uniwersytet  Warszawski,  PGNiG  S.A. 
Ośrodek Regionalny w Pile, Instytut Fizy-
ki Jądrowej PAN),

–  T. Aszkenazy, M. Dziadkiewicz: Modelo-
wanie  obszaru  drenażu  dla  odwiertów 
udostępniających  złoże  węglowodorów 
(PGNiG  S.A.  Oddział  Geologii  i  Eksplo-
atacji).

•  Wyróżnienie:
–  W. Murasta, T. Baszkirow, A. Karpienko: 
Cyklostratygraficzne  podejście  do  roz-
dzielenia i korelacji przekrojów otworów 
wiertniczych z wykorzystaniem pionowe-
go gradientu współczynnika zailenia skał 
(NaukaNaftoGaz, Ukraina).

Czas  wolny  poświęcono  na  wielostronne 
rozmowy, związane z podjęciem nowej tematyki 
badawczej, na opracowanie zarysów przyszłych 
konsorcjów badawczych, w których wykrystali-
zowałyby się nowe rozwiązania, nowe metody-
ki, innowacyjne technologie.
Konferencji  towarzyszyła wystawa fotogra-

ficzna  pt.:  „Moja  Copacabana-2014”,  zorgani-

zowana  dla  pracowników  INiG  –  PIB,  a  doty-
cząca  minionego  okresu  wakacyjnego.  Piękne 
ujęcia śródziemnomorskich wysp, jak i zagrody 
wiejskiej  babci  na  przedgórzu  Karpat,  bardzo 
piękne koloryty,  jak i ewidentna wrażliwość na 
piękno przyrody, to cechy prezentowanych przez 
około 50 autorów zdjęć,  których niejednokrot-
nie nie powstydziliby się wytrawni fotograficy.
Uczestnicy  konferencji  wzięli  udział  w  im-

prezach towarzyszących m.in. w ognisku, prze-
rwanym ulewnym deszczem. Mamy nadzieję, że 
w pamięci na długo pozostanie ostatni wieczór 
biesiadny,  w  ramach  którego  prawie  wyczer-
paliśmy  zawartość  śpiewnika,  w  towarzystwie 
świetnej, powołanej na tę okoliczność orkiestry, 
a  także  zagrzaliśmy  trąbkami  atmosferę,  której 
nie powstydziłby się najlepszy stadion sportowy.
Głównym sponsorem konferencji był ORLEN 

Upstream,  zaś  partnerem  konferencji  –  LOTOS 
Petrobaltic.  Sponsorami  były  też  firmy:  Baker 
Hughes oraz Doedijns (Holandia). Za tę pomoc 
serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy
INiG – PIB

Podsumowanie Konferencji i przyznanie nagród za najlepsze wystąpienia. Fot. arch. INiG-PIB

Podczas imprez towarzyszących Konferencji. Fot. arch. INiG-PIB Fot. arch. INiG-PIB



Oddział w Zielonej Górze

W okresie wakacyjnym w Salo-
nie Wystaw PGNiG SA gościły trzy 
wystawy. 

Pierwsza z nich to wystawa fotogra-
ficzna studentów Uniwersytetu Zielonogór-
skiego ze Stowarzyszenia „Z Indexem w po-
dróży” przedstawiająca ich wyprawę przez 
Zachodnią Europę do Maroka. Wesołej at-
mosferze podczas wernisażu i opowieściom 
o ciekawych miejscach, ale też trudach po-
dróży towarzyszył za oknem salonu nieza-
stąpiony w wyprawie VW „Ogórek”. 

W wrześniowy weekend Salon Wystaw 
zapełnił się kolorowymi ptakami egzotycznymi. 
Już po raz czwarty w siedzibie Oddziału moż-
na było podziwiać różne odmiany kanarków, 
papug i wielu innych okazów z całego świata! 
Na pytania gości wystawy odpowiadali profe-
sjonalni hodowcy zrzeszeni w Polskim Związku 
Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych 
Oddział w Zielonej Górze. 

Obecnie prezentujemy wystawę malar-

Doniesienia z zielonogórskiego Salonu

Jolanta Pietras

stwa Izabeli Sak. Akwarele artystki odsłaniają 
urocze miejsca Zielonej Góry. Jako że wernisaż 
wystawy zbiegł się z rozpoczęciem winobra-
nia, jego uczestnicy na wyciętych z koloro-
wego papieru winogronkach wypisali swoje 

emocje, uczucia, które towarzyszyły im w cią-
gu minionego dnia. 

Jolanta Pietras
Opiekun Salonu Wystaw

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Bohaterką akwareli i obrazów olejnych Izabeli Sak jest Zielona Góra, ukochane miasto artystki 

Kolorowe ptaki gościły ku uciesze najmłodszych w Salonie 
Wystaw już po raz czwarty. Fot. arch. PGNiG SA Oddział 
w Zielonej Górze

Uczestnicy „Maroko Trip” w ciągu 50 dni przejechali prawie 12 tysięcy kilometrów i odwiedzili 11 państw. Fot. arch. PGNiG SA 
Oddział w Zielonej Górze






