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Szanowni Czytelnicy
Czas nieubłaganie biegnie i rozpoczęła się 

już druga połowa roku, z którą wiążemy duże 
nadzieje poszukiwawcze, zarówno w zakresie 
węglowodorów konwencjonalnych jak i w za-
kresie prac związanych z poszukiwaniem gazu 
z łupków. Jest wiele dobrych i zachęcających 
informacji w obszarze tego biznesu w Polsce, 
ale są też informacje niepokojące, o których 
na końcu. 

Na wstępie informuję, że 1 sierpnia pre-
zydent RP Bronisław Komorowski podpisał 
nowelizację ustawy Prawo geologiczne i gór-
nicze. Przypomnę, ustawę bardzo długo dys-
kutowaną. Jednak w okresie ostatnich kilku 
miesięcy jej sprawa nabrała dużej dynamiki. 
W czerwcu tego roku Sejm przyjął propozy-
cję nowelizacji tzw. „ustawy węglowodoro-
wej” i skierował ją do Senatu, w lipcu Senat 
po wprowadzeniu kilku poprawek odesłał ją 
do Sejmowej Komisji Energetyki i Surowców 
Energetycznych, która zgodziła się z propo-
zycją senatorów. Tempo prac, można by rzec 
kosmiczne, w stosunku do tego jak wyglą-
dała praca nad tą uchwałą w poprzednich 
dwóch latach. Nowelizacja ma wejść w życie 
1 stycznia 2015 r. Reguluje ona zagadnienia 
poszukiwania i wydobywania węglowodorów 
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych 
w zakresie od pozyskania koncesji, okresu 
na jaki będzie wydawana, zabezpieczenia 
interesów państwa i szeregu udogodnień dla 
biznesu, które  mam nadzieje przyniosą przy-
śpieszenie prac poszukiwawczych, szczegól-
nie gazu z łupków. 

Z jednej strony jest do pozytywny krok, 
natomiast z drugiej strony trwa wojna o po-
datek od węglowodorów, który w skrócie 
może znacznie ograniczyć opłacalność tej, 
działalności w Polsce, a na pewno ograniczyć 
konkurencyjność.

Dla przypomnienia w lipcu Sejm przyjął 
ustawę o specjalnym podatku węglowodoro-

wym, która wprowadza system opodatkowa-
nia wydobywanych surowców. W prawdzie 
podatki będą pobierane dopiero od 2020 
roku, ale propozycje budzą wiele wątpliwo-
ści. Dużym obciążeniem dla inwestora ma być 
- pobierana przez państwo - renta surowcowa 
o docelowej wysokości ok. 40%. Rentę ma 
tworzyć specjalny podatek węglowodorowy, 
którego stawka ma wynosić od 0 do 25%, 
zależnie od relacji przychodów do wydatków 
oraz podatek od wydobycia niektórych ko-
palin (w przypadku gazu konwencjonalnego 
stawka wyniesie 3%, a gazu niekonwencjo-
nalnego 1,5%, natomiast w przypadku ropy 
konwencjonalnej będzie to 6%, a niekonwen-
cjonalnej 3%). Przepisy przewidują, że opłata 
eksploatacyjna realizowana na rzecz gmin, 
powiatów, województw i NFOŚiGW ma wzro-
snąć z 6 zł do 24 zł za tysiąc metrów sześcien-
nych w przypadku gazu i z 36 zł do 50 zł za 
tonę w przypadku ropy. Takie zmiany mogą 
spowodować spore zamieszanie i nawet jak 
słyszymy, osłabienie PGNiG. Czy to nie jest 
przysłowiowy skok na kasę? Czy MF nie zna 
zasady, że więcej się zyska „jedząc małą ły-
żeczką – ale dłużej”, czy nie spowoduje to 
likwidacji np. i tak mało rentownych niektó-
rych kopalń ropy naftowej? Czy nie wzrosną 
również i ceny na paliwa węglowodorowe dla 
indywidualnych odbiorców?

Te i inne pytania powinny zostać zada-
ne, a odpowiedzi pokazane w formie bilansu 
zysku i strat. Przyłączam się do tej dyskusji 
i krytyki takich działań. 

Teraz wrócę do działań poszukiwawczych, 
prowadzonych na terenie Polski, jako pewne-
go rodzaju ich podsumowania po pierwszym 
półroczu, szczególnie w zakresie węglowo-
dorów niekonwencjonalnych i raportu MŚ 
w zakresie realizacji tych prac. I tak do dzisiaj, 
jak podaje raport MŚ odwiercono łącznie 65 
odwiertów „łupkowych”, ale nadal potencjał 
polskich łupków jest nierozpoznany. Minister 
Środowiska podaje również, że do końca tego 
roku zostanie wykonanych w Polsce łącznie 
ponad 80 odwiertów rozpoznawczych w za-
kresie potencjału naszych łupków, czyli ponad 
15. Faktem jest, że w tym roku odwierconych 
zostało już 12 otworów, ale część z nich roz-
poczęto jeszcze w zeszłym roku. Czy minister 
się zatem nie zagalopował? Na tę chwilę nie 
ma żadnego nowego otworu poza otworem 
Będomin-1, którego inwestorem jest PGNiG 
(ukończono już wiercenie otworu Miłowo-1, 

o którym wspominałem w poprzednim wyda-
niu „Wiadomości…”). 

Jak się zatem ma postęp w pracach rozpo-
znawczych firm, które oprócz PGNiG posiada-
ją koncesje na poszukiwania gazu z łupków? 

Prace zapowiadają Chevron, Lane Energy 
oraz Baltic Oil & Gas. Faktem jest, że niedaw-
no Lane Energy zakończyła prace szczelino-
wania w otworze Lublewo LEP-1 ST1H, ale jak 
informuje spółka test potrwa kilka miesięcy, 
czyli w najlepszym przypadku rezultaty mogą 
być znane dopiero pod koniec tego roku. 
W lipcu spółka BNK Petroleum wykonanła 
testy przepływu gazu ziemnego w poziomym 
odwiercie Gapowo B-1A i jedynie informuje 
o pozytywnych jego rezultatach.

Trzeci zabieg szczelinowania hydrau-
licznego rozpoczął również Orlen Upstream 
w poziomym odcinku otworu Stoczek-OU1K, 
gdzie również planowanych jest szereg no-
watorskich zabiegów, celem doskonalenia 
technologii szczelinowania skał łupkowych 
w Polace. 

Dobre sygnały pochodzą również 
z PGNIG w zakresie wzrostu wydobycia ropy 
na swoich koncesjach w kraju i zagranicą, jak 
również plany Lotosu, które zakładają wzrost 
wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze 
złóż zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim. 
Do końca 2015 r. koncern planuje uruchomić 
produkcję ze złoża B8 w ilości 250 tys. ton 
ropy rocznie (szacowane zasoby to ok. 3,5 
mln ton). Do końca 2017 r. zaplanowano też 
rozpoczęcie wydobycia gazu ziemnego ze złóż 
B4 i B6 (zasoby obu to ok. 4 mld m3 gazu 
ziemnego). 

Ze złych informacji wspomnę, że w lipcu 
z prac poszukiwawczych zrezygnowała spół-
ka Wieluń Spółka osobowa z o.o. (na koncesji 
Wieluń) i spółka Silurian Sp. z o.o. (z prac na 
koncesjach Kędzierzyn – Koźle, Opole oraz 
Głubczyce).

Podsumowując, więcej informacji pozy-
tywnych nad tymi negatywnymi stawia w do-
brym swietle polski przemysł poszukiwawczy, 
my zaś w każdym kolejnym wydaniu „Wiado-
mości...” staramy się o tym informować oraz 
dodatkowo publikujemy szereg materiałów, 
które trudno jest ująć w krótkim wprowadze-
niu. Zawierają one wiele szczegółowych uzu-
pełnień, do zapoznania z którymi zachęcam.
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Zamienność paliw gazowych (gazu ziemnego)

Andrzej Barczyński Mariusz Łaciak

Convertibility of gaseous fuels 
(natural gas)

Abstract
Gas industry is not always and not in every 

areas can ensure the supply of natural gas in 
sufficient quantities. Interruption or limitation of 
gas supply can be dangerous to public safety 
and result in measurable economic losses. 
Therefore recently been an increase in interest 
the convertible gases, which fully or partially re-
place natural gas may be distributed over a net-
work or gas installation. The article presents the 
criteria for interchangeability of municipal and 
industrial customers and the methods of fill-
ing the gas supply to the distribution network 
would support placing the convertible gases.

Streszczenie
Przemysł gazowniczy nie zawsze i nie 

w każdym miejscu może zapewnić dostawy 
gazu ziemnego w wystarczającej ilości. Prze-
rwanie lub ograniczenie dostawy gazu może 
być groźne dla bezpieczeństwa publicznego  
oraz spowodować wymierne straty ekonomicz-
ne. Dlatego też w ostatnim czasie obserwuje się 
wzrost zainteresowania gazami zamiennymi, 
które w pełnym zakresie lub częściowo mogły-
by zastąpić gaz ziemny rozprowadzony w sieci 
lub instalacji gazowej. W artykule podano kry-
teria wymienności dla odbiorców komunalnych 

i przemysłowych oraz metody uzupełniania 
dostaw gazu do sieci dystrybucyjnej poprzez  
wprowadzania do niej gazów zamiennych.

1. Wprowadzenie
Wraz z rosnącym zużyciem gazu ziemnego 

przemysł gazowniczy nie zawsze i nie w każdym 
miejscu może zapewnić jego dostawy w wystar-
czającej ilości. Szczególnie dotyczy to pokrywa-
nia szczytowych poborów gazu. Przerwanie lub 
ograniczenie dostawy paliwa może spowodo-
wać zatrzymanie produkcji i poniesienie w wy-
niku tego znacznych strat ekonomicznych [1]. 
Dlatego w niektórych zakładach wymagane jest 
posiadanie alternatywnego źródła energii na 
wypadek zaistnienia ryzyka przerwania dostawy 
tego rodzaju energii [12]. 

Pokrywanie szczytowych poborów gazu 
tzw. metodą PSS (z ang. Peak Shaving System) 
[10,22], polegającą na uzupełnianiu paliwa ga-
zowego w sieci gazowej lub w gazociągu za-
silającym zakład przemysłowy, może odbywać 
się przez:

• instalacje regazyfikujące skroplony gaz 
ziemny (LNG), 

 Skroplony gaz ziemny najczęściej dostar-
czany jest środkami transportu drogowe-
go lub kolejowego do instalacji regazyfi-
kujących. 

lub
• przez wprowadzanie do sieci gazowej 

mieszanin gazowych. 
 Rozwiązania takie nie niosą za sobą 

konieczności przewymiarowania sieci 
gazowej na etapie projektowania lub jej 
późniejszej rekonstrukcji w celu zwięk-
szenia jej przepustowości. Zwiększona 
przepustowość gazociągów niewyko-
rzystywana poza szczytowym poborem 
gazu, co zwiększa w sposób oczywisty 
koszty eksploatacji sieci.

W związku z koniecznością pokrywania 
szczytowych poborów gazu obserwuje się 
w ostatnim czasie wzrost zainteresowania ga-
zami zamiennymi, które w pełnym zakresie lub 
częściowo (dodawania do gazu ziemnego gazu 
zamiennego) mogłyby zastąpić gaz ziemny roz-
prowadzony w sieci lub instalacji gazowej [3]. 

Takim gazem mogłaby być zarówno mie-
szanina gazów palnych jak i mieszanina gazów 
płynnych z powietrzem (SNG – syntetyczny gaz 
ziemny, z ang. Synthetic Natural Gas).

Gazy zamienne z gazem ziemnym mogą być :
• wymienne 
 W tym przypadku proces spalania prze-

biega w urządzeniu zasilanym gazem 
zamiennym podobnie jak w przypadku 
gazu ziemnego.

 Uwaga: jeżeli dwa różne paliwa gazo-
we o tej samej wartości liczby Wobbego 
spalamy w tym samym urządzeniu, to 
uzyskamy podobne obciążenia cieplne. 
Jednakowa wartość liczby Wobbego nie 
daje jednak gwarancji prawidłowego 
spalania wprowadzonego gazu. Przy 
spalaniu gazu ważne są takie parame-
try jak: stabilność płomienia określona 
skłonnością do przeskoku płomienia 
lub jego odrywania, zapotrzebowanie 
powietrza, jakość spalania wyrażona 
w tworzeniu się tlenku węgla i sadzy. 
Paliwa gazowe o różnym składzie, które 
spełniają wszystkie podane kryteria okre-
śla się jako wymienne [4] .

• niewymienne 
 W tym przypadku konieczne jest przysto-

sowanie urządzenia do nowego rodzaju 
paliwa gazowego lub zastosowanie 

Wielkość charakteryzująca jakość gazu Jednostka
Wymagane wartości

podgrupa
grupa E

Ls Lw
Górna liczba Wobbego
- wartość nominalna
- dopuszczalny zakres zmienności 

MJ/m3 35,0
32,5-37,5

41,5
37,5-45,0

50,0
45,0-54,0

Ciepło spalania nie mniejsze niż MJ/m3 26,0 30,0 34,0
Wartość opałowa nie mniejsza niż MJ/m3 24,0 27,0 31,0
Zawartość siarkowodoru nie większa niż mg/m3 7,0 7,0 7,0
Zawartość par rtęci nie większa niż μg/m3 30 30 30

Tab. 1. Wymagania jakościowe dla gazów ziemnych dostarczanych odbiorcom z sieci rozdzielczej

Uwaga: warunki odniesienia dla procesu spalania i objętości: T1=298,15K (25 ºC); T2=273,15 K (0 ºC); p1=p2=101,325 kPa. Źródło: wg normy PN-C-04753 [6]
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urządzeń tzw. dwupaliwowych (dwa 
różne palniki zamontowane w danym 
urządzeniu, które w zależności od zasto-
sowanego gazu są przełączane w spo-
sób ręczny lub automatyczny)

Z punktu widzenia zamienności podzielono pali-
wa gazowe na pięć grup (wg PN-C-04750 [8]). 
Są to:

I.  Gazy sztuczne (S) o cieple spalania Ho = 
16,75÷20,93 MJ/m3, liczbie Wobbego 
22,19÷36,01 MJ/m3 i zawartości wodo-
ru H2 = 40%÷60%.

II. Gazy ziemne (L, E) zawierające jako 
główny składnik metan, o cieple spalania  
Hs = 35,59÷46,05 MJ/m3, liczbie Wob-
bego 46,969÷58,62 MJ/m3. Wymaga-
nia jakościowe dla gazu ziemnego grupy 
II przedstawia tabela 1.

III. Gazy płynne składające się głównie 
z propanu i butanu (P, B), o cieple spala-
nia Ho = 100,48÷133,9 MJ/m3, liczbie 
Wobbego 81,64÷92,11 MJ/m3.

IV. Mieszaniny węglowodorów z powie-
trzem (GP),

V. Biogazy (BG).
Gazy zakwalifikowane do różnych grup nie 

są między sobą wymienne. 
Jakość gazów palnych określają normy: PN-

C-04752 [5], PN-C-04753 [6]. PN-C-04750 [8], 
PN-C-04751 [9] i Rozporządzenie [7]

2. Wymienność paliw
Przyjmuje się, że gazy są wymienne (gaz 

podstawowy i zamienny) między sobą, jeżeli 
spalają się bez zakłóceń w tych samych urzą-
dzeniach, przy tym samym ciśnieniu i gdy za-
chowane są poniższe warunki:

1) obciążenie cieplne przyboru gazowego 
nie ulega zmianom,

2) płomień pali się stabilnie, nie wykazuje 
skłonności do odrywania się lub prze-
skakiwania do wnętrza palnika (cofanie 
płomienia),

3) spalanie powinno być zupełne i całkowi-
te (w spalinach zawartość tlenku węgla 
nie powinna przekraczać ilości dopusz-
czalnych oraz nie powinna pojawiać się 
sadza),

4) W spalinach nie są przekroczone normy 
dotyczące powstałych podczas procesu 
spalania substancji szkodliwych dla oto-
czenia np. SO2, dioksyny, 

5) sposób przekazywania ciepła (przez kon-
wekcję lub promieniowanie),

6) podobna długość płomienia w komorze 
spalania, 

Uwaga: Ostatnie dwa warunki dotyczą wyłącz-
nie urządzeń przemysłowych takich jak np. pie-
ce przemysłowe. 

Skład gazu, a także ilość zasysanego po-
wietrza pierwotnego, ma istotny wpływ na 
dotrzymanie powyższych warunków. Zacho-
wanie pierwszego warunku jest spełnione 
w przypadku, gdy liczba Wobbego dla obu 
gazów ma tę samą wartość. Dopuszcza się 
odchylenia w granicach ± 5% (dla odbiorców 
komunalnych) do ±10,0% (dla odbiorców 
przemysłowych) [2].

Stabilność płomienia zależy od maksymal-
nej szybkości spalania gazu oraz współczyn-
nika nadmiaru powietrza. Przy wzroście szyb-
kości spalania gazu zamiennego w stosunku 
do gazu podstawowego może dojść do prze-
skoku płomienia do wnętrza palnika (cofanie), 
natomiast przy jej zmniejszeniu może nastąpić 
oderwanie płomienia. Podobnie im wyższy 
współczynnik zassania powietrza, to płomień 
jest b. stabilny i nie dochodzi do niecałkowi-
tego spalania.

Niecałkowite i niezupełne spalanie objawia 
się występowaniem w spalinach tlenku węgla 
oraz żółtymi końcami płomieni (pojawienie się 
w spalinach sadzy). Dopuszczalne stężenie tlen-
ku węgla w nierozcieńczonych spalinach wynosi 
0,1÷0,05% obj. Graniczną wartość tego gazu 
określa się również stosunkiem stężeń tlenku 
węgla do dwutlenku węgla, który nie powinien 
przekraczać wartości 0,01.

2.1. Kryteria wymienności gazów 
dla odbiorców komunalnych

Sposoby określające wymienność gazów 
charakteryzują dany gaz w odniesieniu do opi-
sanych wyżej zjawisk przy pomocy wskaźników 
liczbowych lub za pomocą diagramów wymien-
ności, na których gaz jest scharakteryzowany 
przez położenie punktu.

Najbardziej znaną metodą określenia za-
mienności gazów jest metoda Delbourga [16], 
w której gaz scharakteryzowany jest przez:

a) skorygowaną (rozszerzoną) liczbę Wob-
bego (kW),

                                     (1.1)
gdzie:
p – ciśnienie gazu, N/m2,

b) potencjał spalania, D,
c) współczynnik tworzenia się sadzy, Ich,

d) współczynnik powstawania żółtych koń-
ców, Ij.

Dwa ostatnie współczynniki zależą od ilości 
węglowodorów zawartych w gazie. Przykłado-
wy diagram wymienności Delbourga dla gazów 
I, II i III grupy pokazuje rys.1.

Diagram ten obejmuje gazy wszystkich 
grup. Używane gazy przemysłowe znajdują się 
w środku płaskiej figury, w której wyszczegól-

nione są trzy obszary. Poszczególne strefy obej-
mują następujące gazy:

 Strefa I – gazy  sztuczne,
 Strefa II – gazy ziemne i mieszaniny ga-

zów płynnych z powietrzem o tej samej 
liczbie Wobbego co gaz ziemny,

 Strefa III – gazy płynne.
Punkt znajdujący się wewnątrz każdej strefy 

odpowiada gazowi odniesienia. Jeżeli punkty 
odpowiadające gazom określonym odpowied-
nimi wskaźnikami znajdują się w obrębie danej 
strefy, to gazy te są zamienne z gazem odniesie-
nia i z gazami tej grupy. Gazy leżące poza obsza-
rem zamienności spalają się wadliwie w danym 
przyborze gazowym. W zależności od położenia 
punktu, czyli miejsca, jakie na takim diagramie 
zajmuje gaz, ma miejsce niezupełne spalanie, 
odrywanie płomienia lub jego przeskakiwanie 
do wnętrza palnika (cofanie).

Uniwersalnym sposobem określenia za-
mienności gazu jest metoda rachunkowa 
Weavera [16]. Zamienność gazów określa się 
przez obliczenie sześciu wskaźników dla dwóch 
gazów, z których jeden przyjmuje się jako gaz 
odniesienia (podstawowy), a drugi zamienny. 

Jeżeli wskaźniki zamienności gazów, 
z których:

• dwa dotyczą obciążenia cieplnego przy-
boru gazowego,

• dwa – stabilności płomienia oraz
• dwa – jakości spalania, czyli tworzenia 

się sadzy i tlenku węgla 
mieszczą się w podanych przez Weavera grani-
cach, to gazy są zamienne względem siebie.

Wskaźniki Weavera oblicza się z następują-
cych zależności:
a) Wskaźnik zamienności dla obciążenia ciepl-

nego – IH

        (1.2)
gdzie:
Ho, d, W – ciepło spalania, gęstość względ-

Rys. 1. Diagram zamienności Delbourga dla gazów I, II i III 
grupy [16].
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na gazu, liczba Wobbego dla gazu odnie-
sienia,
H'o, d', W' – te same wielkości co wyżej, ale 
dla gazu zamiennego.

Optymalna wartość wskaźnika IHopt = 1,0
Wartość graniczna IHgr = 0,95÷1,05 ± 20%;

b) Wskaźnik wymienności dla zassania powie-
trza pierwotnego – IA

                                                             (1.3)
gdzie: 
Pt i P't – teoretyczne zapotrzebowanie po-
wietrza do spalania gazu odniesienia i za-
miennego.

Optymalna wartość wskaźnika IAopt = 1,0
Wartość graniczna IHgr = 0,95÷1,05 ± 20%;

c) Wskaźnik wymienności dla cofania płomienia IF

                       (1.4)
przy czym:
U i U' – współczynnik szybkości spalania 
(dla gazu odniesienia i zamiennego). obli-
czany ze wzoru:

            (1.5)
ν  – udział składnika w gazie
Pt – teoretyczne zapotrzebowanie powie-
trza do spalania, m3/m3,
B – składniki bierne w gazie wyznaczone 
z formuły:

               (1.6)
przy czym:
CO2 i N2 – podstawia się w % obj.
F1 – współczynnik do obliczania szybkości 
zapłonu, który dla gazów prostych posiada 
wartości przedstawione w tab. 2.

Optymalna wartość wskaźnika IF = 0
Wartość graniczna IF = 0,08;

d) Wskaźnik wymienności dla odrywania się 
płomienia – IL

                (1.7)
przy czym:
O2 – zawartość tlenu w gazie

Optymalna wartość wskaźnika IL = 1,0
Wartość graniczna IL = 0,64;

e) Wskaźnik wymienności dla tworzenia tlenku 
węgla – II

             (1.8)

Współczynniki R,R’ (odpowiednio dla gazu od-
niesienia i zamiennego) stosunku liczby atomów 
wodoru i węgla w węglowodorach, określany 
jak niżej:

                                   (1.9)
przy czym:
ri – udziały objętościowe danego składnika 
w gazie,
F3 – liczba atomów węgla w związku wcho-
dzącym w skład gazu,
F4 – liczba atomów wodoru w związku 
wchodzącym w skład gazu. 

Optymalna wartość wskaźnika II = 0
Wartość graniczna II < +0,1;

f) Wskaźnik wymienności dla występowania 
żółtych końców – IY

               
                                                             

(1.10)
N, N’ –  współczynnik (odpowiednio dla gazu 
odniesienia i zamiennego) zależny od zawar-
tości w gazie poszczególnych węglowodorów 
nasyconych

   
przy czym:
F3 – liczba atomów węgla w węglowodorze.

Optymalna wartość wskaźnika IY = 0
Wartość graniczna IY < +0,14.

Znane dotychczasowe metody określania 
zamienności gazów w przyborach gazowych 
oparte są na liczbie Wobbego, która decydu-
je o obciążeniu cieplnym przyboru i szybkości 
spalania, z którą z kolei związana jest stabil-
ność płomienia. Przekroczenie liczby Wobbe-
go o pewną wartość powoduje wzrost ilości 
tlenku węgla w spalinach ponad dopuszczalne 
stężenie.

2.2. Kryteria wymienności gazów 
dla odbiorców przemysłowych 

Kryteria wymienności gazów w praktyce 
dotyczą spalania gazów w przyborach gazo-
wych, czyli odbiorców komunalnych. W przy-
padku wymiany gazu w piecach przemysło-
wych kryteria te są zazwyczaj mało przydatne 
z powodu innych warunków spalania i sposobu 
wymiany ciepła.

W przemysłowych piecach grzewczych gaz 
spala się w zamkniętych komorach spalania. 
Dopływ powietrza jest regulowany. Spaliny od-
prowadzane są kanałami i kominem do atmos-
fery. Różnica temperatur nagrzewanego wsadu 
i płomienia jest dużo mniejsza niż w przypad-
ku przyborów gazowych domowego użytku. 
W piecach wymiana ciepła odbywa się głównie 
przez promieniowanie w 85% do 95%. Wartość 
strumienia cieplnego płynącego od gazu do 
ogrzewanego wsadu nie jest proporcjonalna 
do obciążenia cieplnego palników. Ciepło do-
starczane przez promieniowanie w przybliżeniu 
wzrasta proporcjonalnie do czwartej potęgi 
temperatury źródła promieniowania. Na wynik 
procesu wygrzewania ma w piecach zasadniczy 
wpływ kalorymetryczna temperatura spalania 
dostarczanego do pieca gazu oraz emisyjność 
płomienia.

Ta różnica warunków spalania gazu wyklu-
cza przy jego zamianie w piecach przemysło-
wych stosowanie kryteriów zamienności opra-
cowanych dla przyborów gazowych.

Utrzymanie niezmiennego obciążenia palni-
ków przy zamianie gazów zarówno przez utrzy-
manie tej samej liczby Wobbego obu gazów, 
jak i przez odpowiednią zmianę przekroju dysz 
palników nie ma w piecu decydującego znacze-
nia. Liczba Wobbego nie uwzględnia specyfiki 
przekazywania ciepła z przestrzeni roboczej 
do ogrzewanego wsadu, wynikającej z różnicy 
temperatury płomienia i jego emisyjności w za-
leżności od rodzaju spalanego gazu. Czasem 
istotną przeszkodą na zastosowanie paliwa 
zamiennego w danej komorze spalania może 
być długość płomienia. Jeżeli po zastosowaniu 
paliwa zamiennego okaże się, że płomień jest 
zbyt duży w stosunku do wymiaru komory, to 

Lp. Rodzaj gazu Znak chemiczny Wartość współczynnika F1

1 Tlenek węgla CO 61
2 Wodór H2 339

3 Metan CH4 148

4 Etan C2H6 301

5 Propan C3H8 398

6 Butan C4H10 513

7 Etylen C2H4 454

8 Węglowodory CmHn 674

Tab. 2. Wartości współczynnika F1 do obliczania szybkości zapłonu.

Źródło: [16]
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może to doprowadzić do przegrzania tylnej ścia-
ny komory. 

Proces spalania gazu w zamkniętej prze-
strzeni pieca przemysłowego nie stwarza żad-
nych trudności przy zamianie gazów w obrę-
bie tej samej grupy. Niewielkie zmiany składu 
chemicznego gazu należącego do jednej grupy 
nie wpływają decydująco na przebieg procesu 
technologicznego i energetycznego w piecu 
przemysłowym.

W praktyce przemysłowej przez wymien-
ność gazów rozumie się konieczność zastąpie-
nia używanego dotychczas do opalania gazu 
niskokalorycznego przez gaz bogaty z uwzględ-
nieniem potrzeb technologicznych procesu, 
z pominięciem wielu teoretycznych postulatów, 
nieistotnych dla procesu spalania w zamkniętej 
przestrzeni pieca z odprowadzeniem spalin do 
atmosfery, a ważnych w przypadku przyborów 
gazowych.

Podstawowym warunkiem wymienności 
paliw gazowych w piecach przemysłowych jest 
zachowanie niezmienności strumienia cieplnego 
do wsadu i zachowanie ustalonej technologii 
nagrzewania (sposobu przekazywania ciepła do 
wsadu, przez promieniowanie, czy konwekcję).

Wobec powyższego, wymienność gazów 
w piecach przemysłowych można określić jako 
możliwość spalania nowego gazu (zamiennego) 
w piecu przewidzianym do spalania danego 
gazu (podstawowego) bez zmian w konstrukcji 
pieca i instalacji pomocniczych, natomiast może 
być konieczna modernizacja palnika (np. wy-
miana dyszy lub całego palnika).

3. Gazy wymienne z gazem ziemnym
Do dystrybucyjnej sieci gazowej, w której 

rozprowadzony jest gaz ziemny (gaz podsta-
wowy) można wprowadzać taki gaz zamienny,  
który spełnia wymagania zawarte w polskich 
normach i rozporządzeniach:

• PN-C-04752: Gaz ziemny. Jakość gazu 
w sieci przesyłowej [5];

• PN-C-04753: Gaz ziemny. Jakość gazu 
dostarczanego odbiorcom z sieci roz-
dzielczej [6];

oraz
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

z dnia 6 kwietnia 2004 r.w sprawie wa-
runków przyłączenia podmiotów do sieci 
gazowych [7]

Ponadto gaz powinien spełniać warunki do-
tyczące jakości procesu spalania (m.in.stabilność 
spalania, prawidłowe spalanie gazu w palniku).

Można wyróżnić następujące rodzaje ga-
zów wymiennych z gazem ziemnym:

a) gazy palne zmieszane w odpowiedniej 
proporcji z gazem ziemnym,

b) gazy płynne zmieszane w odpowiedniej 

proporcji z powietrzem i gazem ziemnym 
(tzw. SNG – syntetyczny gaz ziemny; 
z ang. Synthetic Natural Gas)

c) gazy uzdatnione do parametrów gazu 
ziemnego np biometan wytworzony 
z biogazu,

Gazy palne zmieszane z gazem
Wykorzystuje się tutaj możliwość dodawa-

nia do  istniejącej sieci, instalacji gazowej gazu 
różniącego się własnościami od gazu ziemnego 
w takiej ilości, aby mieszanina była wymienna 
z gazem podstawowym. 

Przykładem może być np. dodawanie do 
sieci, instalacji gazowej biogazu (po usunięciu 
szkodliwych substancji m.in. H2S, SO2, halogen-
ki, siloksany.

Uwaga: Zgodnie z art. 2 pkt.20a) Prawa 
energetycznego [13] do sieci gazowej może 
być wprowadzony jedynie biogaz pochodzenia 
rolniczego. W innych krajach np. w Holandii do-
puszcza się również biogaz z wysypisk (LFG - z j.
ang. Landfill Gas).

Przykładowo przeprowadzone obliczenia 
[4] wykazały, że do gazu ziemnego wysokome-
tanowego grupy E o składzie: metan - 94,671% 
obj; węglowodory wyższe - 1,577 % obj; azot 
- 3,753% obj. oraz liczbie Wobbego równym 
51,15 MJ/m3 można dodać ok. 7,5% biogazu 
o składzie 60% metanu i 40% ditlenku węgla. 

O wymienności gazu zamiennego z gazem 
podstawowym świadczy spełnienie warunków 
wymienności dotyczących zachowania w do-
zwolonych granicach liczby Wobbego oraz 
wszystkich wskaźników wymienności wyzna-
czonych metodą Weavera według równań 1.2 
– 1.9 tzn.:

a) obciążenie cieplne       IH = 0,952666 
b) powietrze pierwotne   IA = 0,932788
c) odrywanie płomienia   IL  = 0,918277
d) cofanie płomienia        IF  = 0,07854
e) liczba sadzy                 IY  = -0,069441
f) liczba CO                      II   = -0,067374

Podobnie w pracy [14] rozważono możliwość 
dodawania gazu ze złoża zlokalizowanego na 
wybrzeżu bałtyckim o składzie: metan - 52,4 % 
obj.; etan - 34,5 % obj.; propan - 8,3 % obj.; 
azot - 4,1 % obj.; oraz o liczbie Wobbego - 
59,5215 MJ/m3 i gęstości względnej - 0,8366 
do typowego gazu ziemnego wysokometano-
wego o składzie i własnościach jak w poprzed-
nim przykładzie. 

Z wyliczeń wykonanych w pracy [14] do-
tyczących zachowania kryteriów jakościowych 
wynika, że do gazu podgrupy E można dodać 
ok. 18% gazu bezpośrednio ze złoża. 

O wymienności gazu zamiennego z gazem 
podstawowym świadczy spełnienie warunków 
wymienności dotyczących zachowania w do-

zwolonych granicach liczby Wobbego oraz 
wszystkich wskaźników wymienności wyzna-
czonych metodą Weavera tzn.:
a) obciążenia cieplnego: IH = 1,022139
b) zapotrzebowania na powietrze pierwotne: 
IA = 0,987435
c) odrywania płomienia: IL = 1,007561
d) cofania płomienia: IF = 0,037951
e) liczby sadzy: IY = 0,114902
f) liczby tlenku węgla - CO: II = 0,000535

Gazy płynne 
Do pokrycia szczytowego zapotrzebowania 

na gaz ziemny można wprowadzić, do dystry-
bucyjnej sieci lub instalacji gazowej zasilającej 
odbiorcę przemysłowego, mieszankę zawierają-
cą około 75% gazu ziemnego i 25% mieszani-
ny odparowanego gazu płynnego (LPG z ang. 
Liquid Petroleum Gas) i powietrza, czyli tzw. 
tzw. SNG (wymieszanie gazu płynnego z po-
wietrzem, najczęściej w stosunku ok. 45% po-
wietrza i ok. 55% gazu, odbywa się za pomocą 
miksera LPG). 

Uwaga 1: Syntetyczny gaz zwykle odnosi 
się do paliwa pochodzącego z odgazowania 
węgla, ale może również dotyczyć mieszaniny 
propanu. 

Uwaga 2: W przypadku tworzenia miesza-
niny propanu z powietrzem jako górną granicę 
dodawania SNG do gazu ziemnego firma Stand-
by Systems Inc. podaje 50 %. Jest to spowo-
dowane gęstością względną, która przy miesza-
ninie gazu ziemnego i SNG na bazie propanu 
jeszcze jest mniejsza niż 1.

Uwaga 3: nazwa zwyczajowa to gaz płyn-
ny, natomiast termin normowy to skroplone 
gazy węglowodorowe C3-C4 (PN-C- 96008 
[19],, obecnie również LPG

Uwaga 4: W Polsce przygotowywana jest 
zmiana przepisów dotycząca obecności tlenu 
w sieci gazowej (obecnie zawartość tlenu nie 
może przekraczać 0,2 %).

Na rys. 2 pokazano przykładowy schemat 
instalacji do pokrywania szczytowych poborów 
gazu przy zastosowaniu gazu zamiennego typu 
SNG, która składa się z:

• zbiornika na gaz płynny,
• pompy,
• parownika,
• miksera,
• kompresora powietrza.
Proces wtłaczania gazu zamiennego do 

sieci lub instalacji gazowej przebiega w nastę-
pującej kolejności:

• gaz jest pobierany ze zbiorników w fazie 
ciekłej, a w razie potrzeby ciśnienie pod-
nosi się za pomocą pompy.

• ciecz trafia do parownika, gdzie jest odpa-
rowywana przez podgrzewanie.
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• pary LPG trafiają do miksera, który two-
rzy mieszankę LPG - powietrze. Miesza-
nina ta trafia do systemu dystrybucyjne-
go gazu.

Większość budowanych obecnie instala-
cji wykonywanych jest ze stali (niechłodzone, 
ciśnieniowe zbiorniki magazynowe). Jest do-
stępna szeroka gama wielkości zbiorników, 
które są budowane zgodnie z normami ASME 
i dostosowane do ciśnienia roboczego, co naj-
mniej 250 psig (nadciśnienie 17,2 bar). Zbior-
niki te podobne są w konstrukcji do dużych 
zbiorników LNG i pracują w pobliżu ciśnienia 
atmosferycznego, oferując bardzo dużą po-
jemność. Aby umożliwić rozszerzenie płynne-
go LPG oraz jego odparowanie, zbiorniki nie są 
wypełniane w 100%. W temperaturze 15,5˚C 
(60˚F), maksymalne wypełnienie zbiorników 
wynosi około 85%. Wymagane wyposażenie 
zbiornika to: zawory bezpieczeństwa, nano-
metr, termometr, wskaźnik poziomu cieczy. 
Zdalne lub automatyczne sterowanie zawora-
mi jest często wymagane w celu zapewnienia 
odpowiedniej kontroli instalacji i bezpieczeń-
stwa publicznego. W niektórych instalacjach 
może być wymagane zainstalowanie dodatko-
wo ochrony przeciwpożarowej np. zraszacze 
wodne.

Ciśnienie LPG w zbiorniku zależy od tempe-
ratury otoczenia i dlatego w celu zapewnienia 
odpowiedniej ilości gazu dostarczanego z pa-
rownika do mieszania w instalacjach SNG sto-
suje się pompy (rys.3). 

Dostępny jest szeroki wybór tych urządzeń, 
które mogą być wyposażone dodatkowo w au-
tomatyczne uruchamianie, kontrolę pracy i eli-
minację par LPG. Pompowanie cieczy w warun-
kach termodynamicznych zbliżonych do punktu 
wrzenia gazu wymaga szczególnej uwagi i kon-
troli zarówno pompy jak i orurowania. Jest bar-
dzo ważna skuteczna eliminacja pary.

W niektórych systemach jest wykorzysty-
wana naturalna poduszka gazowa par LPG 
w zbiornikach w celu utrzymania odpowiednie-
go ciśnienia. Nowe instalacje nie wykorzystują 
tego zjawiska, stosując zautomatyzowane pom-

Rys. 2. Schemat instalacji  do pokrywania szczytowych poborów gazu przy zastosowaniu gazu zamiennego typu SNG.
Żródło: http://standby.com/propane/pdf/pps_ovw_e4.pdf [23]

Rys. 3. Przykładowy schemat pompy LPG z instalacją. Źródło: http://standby.com/propane/pdf/pps_ovw_e4.pdf] [23]

Rys. 4. Schemat parownika podgrzewanego w sposób bezpośredni. Źródło: http://standby.com/
propane/pdf/pps_ovw_e4.pdf.[23]

Rys. 5. Schemat miksera LPG na bazie zwężki Venturiego. Źródło: http://standby.com/propane/
pdf/pps_ovw_e4.pdf.[23]

py sprzężone z systemem sterującym i monito-
rującym pracę wszystkich urządzeń.

Parowniki stosowane są do ogrzewania 
gazu płynnego, tworząc potrzebne ilości od-

parowanego gazu, który posłuży do mieszania 
z powietrzem. Parowniki są dostępne w szero-
kim zakresie wydajności od kilkunastu do kilku 
tysięcy litrów na godzinę. W najprostszym typie 
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parownika, ciepło uzyskuje się spalając w  palni-
ku gaz ziemny lub LPG (rys.4). Ten typ urządzeń 
nosi nazwę „waterbath”(kąpiel wodna). Ciepło 
przenoszone jest za pomocą wody lub glikolu, 
a wymiana ciepła odbywa się między przepły-
wającym w rurach LPG, a otaczającą go pod-
grzaną cieczą.

Innymi typami parownika pozwalającymi 
na zmniejszenie jego rozmiarów mogą być urzą-
dzenia z zewnętrznym źródłem ciepła lub pod-
grzewanego w sposób pośredni.

Sercem instalacji SNG, jest mikser LPG - po-
wietrze. Idea mieszania najczęściej oparta jest 
na zwężce Venturiego lub na zastosowaniu spe-
cjalnego tłoka.

W mikserach wykorzystujących zwężkę 
Venturiego (rys.5), pary LPG przepływają przez 
urządzenie, gdzie zgodnie z prawem Bernoul-
liego następuje wzrost prędkości płynu i spadek 
ciśnienia. Powoduje to zassanie powietrza na 
skutek powstałego podciśnienia. Wymagane 
jest, aby ciśnienie powietrza było wyższe niż 
ciśnienie gazu na zwężce, co może się wiązać 
z  koniecznością zastosowania kompresora. Ci-
śnienie par LPG przed zwężką nie powinno być 
zbyt niskie, co wymaga doboru odpowiedniego 
parownika i ewentualnie pompy LPG. Mieszan-
ka po wyjściu z miksera nie ma dużego ciśnienia 
co może być wadą w niektórych systemach SNG 
i determinować wybór innego typu mieszania.

Inny typ mikserów to tzw. przewody rów-
noległe. W skład takich urządzeń wchodzą róż-

norodne mechanizmy kontroli (np. przepływu 
masy) dla ciągu ze sprężonym powietrzem i od-
parowanym gazem płynnym. Na końcu, w pełni 
zautomatyzowany system zapewnia bardzo do-
kładną kontrolę jakości i składu gazu w zmien-
nych warunkach procesu. 

Inną spotykaną mieszaniną jest mieszanka 
gazu ziemnego z parami eteru dimetylowego 
(DME- z ang. dimethylether). DME w postaci 
ciekłej może być również stosowany jako paliwo 
silnikowe – analogicznie jak LPG. Eter dimetylo-
wy ma wiele zalet: obniża znacznie temperaturę 
zapłonu mieszaniny, poprawia efektywność spa-
lania, obniża temperaturę płomienia przez co 
jest mniejsza emisja NOx. Stosowane są próby 
dodawania go bezpośrednio do sieci gazocią-
gów niskiego ciśnienia. 

Gazy uzdatnione
Jednym ze źródeł energii odnawialnej jest 

biogaz [20,21]. Biogaz jest paliwem gazowym 
wytwarzanym przez mikroorganizmy z  materii 
organicznej w warunkach beztlenowych. Może 
powstawać samorzutnie np. torfowiska, wysy-
piska śmieci lub może być produkowany celowo 
np. w oczyszczalniach ścieków, biogazowniach. 
Głównymi składnikami biogazu są metan oraz 
dwutlenek węgla (ditlenek) Oprócz tych skład-
ników mogą występować: siarkowodór, tlenek 
węgla, tlen, para wodna itp. Źródłem biogazu 
mogą być odpady zwierzęce (np. odchody), 
rośliny (odpady lub uprawy roślinne np. kuku-

rydza), odpady organiczne (wysypiska śmieci), 
osady ściekowe (oczyszczalnie), od pady prze-
mysłowe np. spożywcze, papiernicze. Średni 
skład biogazu jest następujący: metan (CH4) 
– 40% – 80%, dwutlenek węgla (CO2) – 20% 
– 45%, siarkowodór (H2S) – 0,1% – 5,5, wo-
dór (H2), tlenek węgla (CO), azot (N2), tlen (O2) 
– śladowo. Wartość opałowa biogazu wynosi 
w granicach: 4-8 kWh / Nm3. 

Gaz ten po oczyszczeniu i uzdatnieniu może 
być wykorzystany jako zamiennik gazu ziemne-
go w procesach spalania zarówno przez odbior-
ców komunalno-bytowych jak i w przemyśle.

Przykładem może być instalacja (początkowo 
o wydajności 1.000 nm3/h i docelowo – 2.000 
Nm3/h) dla utylizacji biogazu produkowanego 
z wysypiska śmieci w Tilburgu (Holandia) 

Uzyskanie wymienności gazu wysypisko-
wego z gazem rozprowadzanym w miejskiej 
sieci rozdzielczej gaz ziemny zaazotowany (gaz 
ze złóż holenderskich) wymagało wybudowa-
nia odpowiedniej instalacji, w której gaz pod-
dawany jest następującym procesom technolo-
gicznym:

- odsiarczanie;
- usuwanie dwutlenku węgla;
- osuszanie; 
- eliminacja chlorowco-węglowodorów.
Na rys. 6 przedstawiono schemat insta-

lacji do uzdatniania gazu wysypiskowego do 
parametrów gazu ziemnego rozprowadzanego 
w sieci rozdzielczych [15,18,20,21].

Rys. 6. Schemat instalacji do uzdatniania gazu wysypiskowego [15, 17, .18. 20]
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Uwaga: Zgodnie z polskimi przepisami do 
sieci rozdzielczej nie wolno wtłaczać gazu wy-
sypiskowego.

Gaz surowy sprężany jest z ok. 75 mbar 
do 10 bar przy pomocy sprężarki śrubowej  
z wtryskiem oleju. Wtrysk oleju ma potrójny cel: 
smarowanie, chłodzenie i ochronę przed koro-
zją. Przy większych strumieniach gaz spręża się 
wcześniej w dmuchawie do ok. 0,5 bar. Związki 
siarki, w rodzaju siarkowodoru i merkaptanów, 
usuwa się z gazu przez absorpcję dwutlenku 
węgla. Ze względu na to, że H

2
S winien być 

usunięty z gazu całkowicie, a CO
2
 tylko częścio-

wo, nie stosuje się wspólnego usuwania oby-
dwu tych składników. Dla usunięcia niewielkich 
ilości H

2
S zawartych w gazie wysypiskowym 

stosuje się prosty sposób suchego odsiarcza-
nia na tlenkach żelaza. Siarka z gazu wiązana 
jest na nich w postaci siarczku, który następnie, 
dzięki tlenowi zawartemu w gazie, zostaje utle-
niony do siarki elementarnej. Instalacja składa 
się z dwóch adsorberów, pracujących na zmia-
nę. Przewidywany czas pracy jednego wsadu 
adsorbera wynosi ok. pół roku. 

Do usuwania CO
2
 z gazu zastosowano 

metodę wymywania wodą w płuczce wodnej. Jej 
zaletą jest niskie zużycie energii, niezawodność 
rozpuszczalnika, jego dostępność, prostota pro-
cesu technologicznego i jego regulacji. Chociaż 
próby z absorpcją zmienno-ciśnieniową dały do-
bre wyniki, nie uznano tej metody za właściwą 
dla tego procesu, z uwagi na niekorzystne 
wskaźniki ekonomiczne.

CO
2
 absorbuje się w płuczkach ciśnienio-

wych za pomocą wody (absorbery), która prze-
pływa w przeciwprądzie do gazu przez pierście-
nie wykonane z tworzyw sztucznych.

Absorpcja przebiega w temperaturze otoc-
zenia, pod ciśnieniem 10 bar. Z kolei ciśnienie 
wody ulega obniżeniu do 4 bar, przy którym 
następuje desorpcja rozpuszczonego w niej 
metanu. Zawracany jest on do wlotu kompre-
sora. Ciśnienie wody ulega dalszemu obniżeniu 
do ciśnienia atmosferycznego. W tym etapie 
wydziela się praktycznie sam dwutlenek 
węgla, który wykorzystuje się do regeneracji 
absorberów, usuwających z gazu chlorowco-
pochodne albo do przedmuchania przewodu 
pochodni. Następnie woda wpływa od góry do 
„strippera”, w którym usuwany jest resztkowy 
dwutlenek węgla do poziomu równowagi z CO

2
 

znajdującego się w powietrzu. Równocześnie 
w “stripperze”, który pracuje jako chłodnia 
kominowa, zostaje schłodzona woda, zasilająca 
pompy cyrkulacyjne zawracające ją na górną 
część absorbera. 

Przewidywana do usunięcia ilość CO
2
 regu-

lowana jest przez dopływ wody do absorbera. 
Regulacji tej dokonuje się przy użyciu przyrządu 

pomiarowego do określania liczby Wobbe’go 
(wobbomierz). Pomiar ma miejsce na wylocie 
gazu z instalacji uzdatniania przed zbiornikiem 
wyrównawczym. Przepustowość płuczki wodnej 
zależna jest od trzech parametrów: ilości gazu 
wysypiskowego, zawartości azotu i temperatury 
wody. Ostatni parametr jest funkcją temperatury 
otoczenia i ilości wody cyrkulacyjnej i nie jest 
regulowany automatycznie.  

Po absorpcji dwutlenku węgla gaz 
przechodzi do instalacji osuszania, realizowane-
go przy pomocy TEG (glikol trójetylenowy). 
TEG jest regenerowany przez ogrzewanie 
i rozprężanie. Po schłodzeniu zawraca się go do 
absorbera.

Ilość chlorowcowęglowodorów w gazie 
wysypiskowym waha się w dużych granicach. 
W płuczce wodnej wymywa się tylko nieznaczną 
ich część. Do pełnego usunięcia służy adsorber 
wypełniony węglem aktywnym. Stosowana 
technologia przewiduje dwa adsorbery, prze-
miennie regenerowane podgrzanym gazem 
zawierającym CO

2
. Cykl zmieniany jest automa-

tycznie co 24 godziny. 
Włączony na końcu ciągu technologicznego 

zbiornik buforowy wyrównuje liczbę Wobbe’go, 
zanim gaz zostanie ostatecznie zbadany 
przy pomocy chromatografu. Wahania te są 
następstwem bezwładności regulacji płuczki 
wodnej. W trakcie uzdatniania gazu regulowa-
na jest tylko zawartość dwutlenku węgla. Wynik 
analizy chromatograficznej decyduje o tym, czy 
gaz może być wprowadzony do sieci rozdzielc-
zej, czy musi być spalony w pochodni.

Obecnie oferowane są różne instalacje do 
przetwarzania biogazu w biometan. Jedną z ta-
kich jest instalacja wyprodukowana przez firmę 
GtS bv [24], w której zastosowano metodę GPP 
(Gastreatment Power Package). Dostosowanie 
biogazu do jakości gazu ziemnego odbywa się 
w kilku etapach. Biogaz jest wstępnie sprężany 
do ciśnienia rzędu 16 do 25 bar, następnie 
schładzany do -250 C. Podczas tego etapu są 
usuwane wilgoć, H2S, SO2, halogenki, siloksany 
i inne zanieczyszczenia. Następnie oczyszczony 
gaz przepuszczany jest przez filtr koalescencyjny 
oraz przez katalizator typu SOXSIA dla usunięcia 
resztek zanieczyszczeń do akceptowalnego 
poziomu. Na końcu gaz jest schładzany do 
-780C, wykroplony w tej temperaturze CO2 jest 
oddzielony od gazu, który osiąga kaloryczność 
zbliżoną do wysokometanowego gazu ziemne-
go. Zastosowanie tej metody pozwala na uzys-
kanie z biogazu biometanu o punkcie rosy na 
poziomie -250C przy ciśnieniu 16-25 bar. 

W czasie produkcji biogazu występują wa-
hania jego składu chemicznego oraz zmienia 
się ilość produkowanego gazu. Ponadto mogą 
pojawiać się okresowo zwiększone ilości skład-

ników, mogących mieć negatywny wpływ na 
rurociągi i urządzenia stosowane do transportu 
gazu. Wprowadzenie do sieci dystrybucyjnej 
gazu nie spełniającego warunków wymienności 
może spowodować duże zagrożenie dla zdro-
wia i życia odbiorcy gazu ze względu na zacho-
dzące zjawiska podczas jego spalania takie jak 
odrywanie lub przeskok płomienia od palnika, 
powstawanie tlenku węgla w spalinach itp. 
Dlatego też jakość biogazu wprowadzanego 
do sieci dystrybucyjnej powinna być w sposób 
ciągły kontrolowana np. poprzez pomiar warto-
ści liczby Wobbego, okresowe sprawdzanie za-
wartości składników mogących mieć negatywny 
wpływ na stan techniczny gazociągu lub innych 
urządzeń służących do transportu gazu i odbior-
ników gazu.

Wnioski końcowe
Przerwanie lub ograniczenie dostawy pa-

liwa może być groźne dla bezpieczeństwa pu-
blicznego (np. doprowadzić do zapowietrzenia 
sieci gazowej) oraz spowodować wymierne 
straty ekonomiczne (np. ograniczenie lub prze-
rwanie produkcji). Dlatego też w ostatnim czasie 
obserwuje się wzrost zainteresowania gazami 
zamiennymi, które w pełnym zakresie lub czę-
ściowo mogłyby zastąpić gaz ziemny rozprowa-
dzony w sieci lub instalacji gazowej. Aby proces 
spalania przebiegał w urządzeniu zasilanym 
gazem zamiennym podobnie jak dla gazu ziem-
nego powinny być spełnione określone kryteria 
wymienności.

Obecnie w świecie  można wyróżnić wiele 
metod uzupełniania gazu sieciowego szczegól-
nie w okresach poborów szczytowych. Niektóre 
z nich można by było zastosować  w gazownic-
twie polskim. 
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Iwona Stachurek Zbigniew A. Tałach

Promienniki tarasowe jako ekologiczne 
rozwiązanie techniki grzewczej 
w przestrzeniach zewnętrznych

Terrace heat emitters as an 
ecological solution to heating 
technology in outdoor areas

Abstract
Climatic conditions in Poland have contrib-

uted to growing interest in gas heating devices 
that are increasingly more used as an additional 
source of heat at terraces, pavement cafes, and 
outdoor restaurants. In particular, increasingly 
greater role belongs to terrace heat emitters 
fuelled with propane-butane.  At the market, 
there are various structural solutions for terrace 
heat emitters.  Studies performed on the gas-
fired terrace heat emitter with tubular heating 
and cylindrical structure showed good heating 
parameters and low emission levels of combus-
tion products.

Streszczenie
Warunki klimatyczne panujące w naszym 

kraju przyczyniły się do wzrostu zaintereso-
wania gazowymi urządzeniami grzewczymi, 
które coraz powszechniej stosowane są jako 
dodatkowe źródło ciepła na tarasach, ogród-
kach kawiarnianych i lokalach restauracyjnych 
usytuowanych na zewnętrz. Szczególnie coraz 
większą rolę odgrywają promienniki tarasowe 
zasilane propanem-butanem. Na rynku dostęp-
ne są różnego rodzaju rozwiązania konstrukcyj-
ne promienników tarasowych. Przeprowadzone 
badania na gazowym promienniku tarasowym 
z ogrzewaniem rurowym o konstrukcji cylin-
drycznej wykazały dobre parametry grzewcze 
i niską emisję produktów spalania.

Wstęp
Polska leży w strefie europejskiego klimatu 

przejściowego, pomiędzy klimatem umiarko-
wanym oceanicznym na zachodzie a klimatem 
umiarkowanym kontynentalnym na wschodzie. 

Największy wpływ na nasz klimat mają masy 
powietrza polarno-morskiego i polarno-kon-
tynentalnego, co powoduje, że przez wiele 
miesięcy zarówno w okresie wiosennym jak 
i w okresie jesiennym średnie dzienne tempera-
tury wahają się w granicach 12-14°C. Takie tem-
peratury nie sprzyjają korzystaniu z pobytu na 
otwartym powietrzu, szczególnie na tarasach, 
ogródkach kawiarnianych i lokalach restaura-
cyjnych usytuowanych na zewnętrz. Od kilku lat 
coraz częściej stosuje się dodatkowe źródła cie-
pła w postaci przenośnych gazowych urządzeń 
grzewczych w tym szczególnie promienników 
tarasowych. Przenośne gazowe urządzenia 
grzewcze zasilane są najczęściej gazami węglo-
wodorowymi C3-C4, czyli propanem-butanem 
z butli gazowych o różnych pojemnościach, 
najczęściej z butli o pojemności 27 dm3. Butle 
z propanem-butanem są łatwo dostępne i ich 
sprzedaż odbywa się na wielu stacjach paliw 
przez kilkunastu dystrybutorów między inny-
mi takich jak Gaspol, BP, Orlen, Bałtykgaz itp. 
Łatwa dystrybucja gazów węglowodorowych 
przyczyniła się do tego, że w ostatnim okresie 
nastąpił szybki rozwój rynku gazowych urzą-
dzeń grzewczych krajowych i importowanych. 
Należy zwrócić uwagę, że promienniki tara-
sowe są już od wielu lat stosowane w takich 
krajach jak Włochy, Hiszpania, Słowenia czy 
Niemcy, gdzie też występują okresy spadków 
temperatury poniżej 15°C. W Polsce zastoso-
wanie tego typu urządzeń jest niewielkie i nie 
zaspokaja potrzeb krajowego rynku. Szero-
kie wprowadzenie promienników tarasowych 
może przyczynić się do rozwoju turystyki, re-
kreacji czy małej gastronomii. 

Ze względu na konstrukcję elementu 
grzewczego można wyróżnić:

• promienniki z płytą ceramiczną;
• promienniki parasolowe z ogrzewaniem 

górnym;
• promienniki tarasowe z ogrzewaniem 

rurowym.

Ze względu na rodzaj zamocowania pro-
mienniki tarasowe dzielimy na:

• stacjonarne – trwale umocowane; 
• przenośne – z możliwością ustawiania 

w dowolnym miejscu.
Każdy rodzaj promiennika może być wy-

konany jako promiennik stacjonarny lub też, 
jako promiennik przenośny, ale wówczas musi 
posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed 
niezamierzonym wywróceniem się konstrukcji.

Należy podkreślić, że promienniki taraso-
we należą do grupy ekologicznych gazowych 
urządzeń grzewczych i charakteryzują się niskim 
zużyciem gazu oraz niską emisją spalin, co po-
woduje, że można je zaliczyć do urządzeń przy-
jaznych człowiekowi i środowisku naturalnemu. 
Ze względów bezpieczeństwa promienniki pod-
legają Dyrektywie Urządzenia Spalające Paliwa 
Gazowe (GAD) [4] i powinny posiadać ozna-
kowanie znakiem CE oraz spełniać wymagania 
normy PN-EN 14543:2007 [5]. 

W ostatnim czasie szerokie zastosowanie 
znajdują promienniki tarasowe z ogrzewaniem 
rurowym i widocznym płomieniem.

1. Gazowe promienniki tarasowe 
z ogrzewaniem rurowym

Gazowe promienniki tarasowe z ogrze-
waniem rurowym są coraz częściej spotykane 
w małej gastronomii, ogródkach kawiarnianych, 
a także w przydomowych ogródkach działko-
wych. Na rynku dostępne są różnego rodzaju 
gazowe promienniki tarasowe. Można wyróżnić 
promienniki rurowe o konstrukcji nośnej prosto-
kątnej lub też promienniki rurowe o konstrukcji 
cylindrycznej. Bez względu na kształt konstruk-
cji tego typu urządzenia zasada pracy jest iden-
tyczna. 

Fot. 1. Promiennik tarasowy z ogrzewaniem rurowym kon-
strukcji prostokątnej.
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Na fot. 1 i 2 przedstawiono przykłado-
we rozwiązania konstrukcyjne promienników 
z ogrzewaniem rurowym. 

Konstrukcja gazowych promienników ta-
rasowych z ogrzewaniem rurowym zapewnia, 
że urządzenia tego typu są źródłem promienio-
wania w podczerwieni (emisja ciepła) i równo-
cześnie światła widzialnego (widoczny płomień 
gazowy).

W dolnej części konstrukcji promiennika 
znajduje się pojemnik na butlę gazową, na-
tomiast powyżej pojemnika zamocowany jest 
zespół palnika wraz z armaturą regulująco-
-zabezpieczającą. W tego typu urządzeniach 
najczęściej stosowane są palniki z głowicą cera-
miczną, które mogą mieć różny kształt. Na fot. 3 
przedstawiono przykłady głowic ceramicznych 
palników promienników rurowych.

Palniki gazowych promienników to kon-
strukcje palników inżektorowych z zassaniem 
powietrza pierwotnego i możliwością regulacji. 
Podstawowym wyposażeniem promienników 
jest gazowa armatura regulująco-zabezpie-
czająca. Płomień palnika skierowany jest kon-
centrycznie w szklanej rurze osłonowej, która 
dodatkowo zabezpieczona jest siatką osłonową 
chroniącą przed niezamierzonym jej dotknię-
ciem. Na górnej części promiennika zamoco-
wane jest odpowiednio ukształtowany daszek, 
którego zadaniem jest odpowiednie kierowanie 
strumienia spalin.  

Promienniki rurowe zasilane są z butli ga-
zami węglowodorowymi C3 – C4 (mieszaniną 
propanu-butanu). Gaz płynny (skroplony) należy 
do jednych z najbardziej ekologicznych źródeł 
energii, ponieważ spala się z niewielką ilością 
produktów spalania, nie pozostawiając przy tym 

pyłów, sadzy i nieprzyjemnego zapachu. Rów-
nocześnie jest dobrym nośnikiem energii.

Uwaga: nazwa zwyczajowa to gaz płynny, 
natomiast  termin normowy to skroplone gazy 
węglowodorowe C3-C4 wg PN-C- 96008 [6], 
obecnie również LPG z ang. Liquid Petroleum Gas.

Gaz płynny przechowywany jest w fazie 
ciekłej pod ciśnieniem własnych par, natomiast 
eksploatowany jest w fazie gazowej. W celu 
przejścia ze stanu płynnego w stan gazowy gaz 
pobiera ciepło z otoczenia. 

Wartościami charakteryzującymi gaz wę-
glowodorowy są: ciśnienie nasycenia, ciepło 
parowania, gęstość i objętość właściwa, war-
tość opałowa, ciepło spalania oraz właściwości 
palne. W tabeli 1 przedstawiono wybrane wła-
ściwości propanu i butanu. 

Propan i butan zaliczane są do gazów pal-
nych i w kontakcie z tlenem zachodzi reakcja 
spalania zgodnie z równaniem, podczas której 
wydziela się duża ilość ciepła (Q):

Reakcja spalania propanu
C3H8 + 5O2 →3CO2+ 4H2O → Q
Reakcja spalania butanu
C4H10 + 6,5O2 → 4CO2+ 5H2O→ Q

2. Eksploatacja gazowych 
promienników tarasowych 
z ogrzewaniem rurowym

W czasie eksploatacji promienników zasila-
nych gazem płynnym propan-butan w pierwszej 
kolejności paruje propan. Wynika to z faktu, iż 
posiada on niższą temperaturę wrzenia, rzędu  
(– 43°C), niż butan (– 0,5°C).  Dlatego też pod-
czas pracy promiennika zachodzi stopniowa 
zmiana składu w mieszaninie gazów węglowo-
dorowych w butli, a pod koniec eksploatacji zo-
staje czysty butan. Zmiana składu w mieszani-
nie gazów może powodować widoczną zmianę 
w wyglądzie płomienia, nie ma to jednak wpły-
wu na własności eksploatacyjne promiennika. 

Fot. 2. Promiennik tarasowy z ogrzewaniem rurowym kon-
strukcji cylindrycznej. Fot. 3. Kształty głowic ceramicznych palników promienników rurowych.

Lp. Właściwość Jednostka propan butan
1. Gęstość właściwa kg/m3 2,019 2,703
2. Względna gęstość właściwa kg/m3 1,56 2,09
3. Objętość właściwa w fazie ciekłej dm3/kg 1,887 1,68
4. Ciepło spalania MJ/m 102,16 132,72
5. Wartość opałowa MJ/m 92,88 128,48
6. Granice wybuchowości przy kontakcie z powietrzem % 3,0-14,0 2,1-9,5
7. Temperatura płomienia °C 2190 2160
8. Temperatura zapłonu z powietrzem °C 510 490
9. z tlenem 490 460

10. Maksymalna szybkość spalania z powietrzem cm/s 42 42
11. z tlenem 450 370

Tabela 1. Właściwości propanu i butanu.
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Zmianę składu mieszaniny gazu płynnego pro-
pan-butan podczas użytkowania przedstawiono 
na rys. 1. 

Promienniki najczęściej zasilane są z bu-
tli o pojemności 27 dm3 umieszczonej osobno 
i powinny być eksploatowane w temperaturze 
od 10 do 20°C. Na rys. 2 przedstawiono kon-
strukcje butli przeznaczonej do zasilania gazo-
wych promienników tarasowych z ogrzewa-
niem rurowym. 

W Polsce butle na gaz płynny propan-butan 
mają różne kolory w zależności od dystrybutora 
gazu (Gaspol niebieskie, BP zielone, Orlen bia-
łe). Bez względu na dystrybutora i kolor butli 
skład mieszaniny propanu-butanu powinien 
spełniać wymagania normy PN-C-96008 [6]. 
Dodatkowo z punktu widzenia eksploatacyjne-
go należy zwrócić uwagę na to, że zawory butli 
mają gwint W21,8L lewy i zawsze w króćcu 
zaworu powinna być zamontowana uszczelka. 

Instalacja gazowego promiennika taraso-
wego zasilana z butli powinna być wyposażona 
w reduktor ciśnienia dla nominalnego ciśnienia 
eksploatacji 37 hPa a promiennik powinien pra-

cować stabilnie w zakresie ciśnień zasilania od 
25 do 45 hPa.

Praktyczne zastosowanie promienników 
tarasowych w warunkach krajowych przedsta-
wiono na fot. 4 i 5.

3. Badania gazowego promiennika 
tarasowego z ogrzewaniem rurowym

Gazowe promienniki tarasowe z ogrzewa-
niem rurowym podlegają wymaganiom Dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 
z dnia 30 listopada 2009 r. odnoszącej się do 
urządzeń spalających paliwa gazowe (GAD) [4] 
i w związku z tym podlegają ocenie zgodności 
i badaniom typu. Jak wiadomo Dyrektywa Urzą-
dzenia Spalające Paliwa Gazowe 2009/142/WE 
[4] została wprowadzona do prawa polskiego 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wy-
magań dla urządzeń spalających paliwa gazowe 
(Dz._U. Nr 263, poz. 2201) [10]. Badania typu 

Rys. 1. Zmiana składu mieszaniny gazu płynnego propan-butan podczas użytkowania.

Lc = 600 mm – wysokość całkowita, 
Lb = 485 mm – wysokość zbiornika, 
Db = 300 mm – średnica zewnętrzna butli, 
Ds = 240 mm – średnica stopy butli. 

Rys. 2. Konstrukcja butli przeznaczona do zasilania gazowych 
promienników tarasowych z ogrzewaniem rurowym.

Fot. 4. Praktyczne zastosowanie promiennika w przydomowym ogródku w okresie wiosennym.

Fot. 5. Praktyczne zastosowanie promiennika w okresie zimowym.
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promienników prowadzi się zgodnie z wymaga-
niami normy PN-EN 14543:2007 „Wymagania 
dotyczące urządzeń spalających skroplone gazy 
węglowodorowe (C3-C4) – Parasolowe ogrze-
wacze tarasów – Promienniki bez przewodu 
spalinowego stosowane na wolnym powietrzu 
lub w przestrzeni dobrze przewietrzanej” [5]. 

W trakcie badań typu promienników pro-
wadzi się wiele specjalistycznych badań bez-
pieczeństwa użytkowania, ale bardzo ważne są 
badania efektywności energetycznej oraz emisji 
spalin. W artykule przedstawiono badania ga-
zowego promiennika tarasowego z ogrzewa-
niem rurowym o konstrukcji cylindrycznej typu 
VULKAN. 

3.1. Sprawdzenie szczelności 
wewnętrznej instalacji 

Szczelność urządzeń gazowych jest jednym 
z najważniejszych parametrów decydujących 
o bezpieczeństwie, ponieważ niekontrolowany 
wypływ gazu może spowodować poważne za-
grożenia tj. wybuch lub pożar. Dlatego też każdy 
wyprodukowany gazowy promiennik poddawa-
ny jest badaniom szczelności. 

Sprawdzenie szczelności wewnętrznej in-
stalacji gazowego promiennika tarasowego typu 
VULKAN przeprowadzono metodą ciśnieniową 
na stanowisku badawczym do pomiaru szczel-
ności urządzeń gazowych wyposażonym w:

• manometr z naczyniem pomiarowym 
o pojemności 1 dm3 i szklaną rurką 
o średnicy 5±0,5 mm z podziałką od 0 
do 15 kPa; 

• termometr do kontroli temperatury w po-
mieszczeniu z dokładnością do 1°C;

• pompę powietrzną do wytwarzania ci-
śnienia, co najmniej 15 kPa; 

• stoper.
Badaną instalację promiennika zasilano ci-

śnieniem 15 kPa w czasie 300 s. W czasie po-
miarów nie stwierdzono spadku ciśnienia i na 
tej podstawie stwierdzono szczelność instalacji 
zasilającej palnik promiennika VULKAN.

3.2. Sprawdzenie działania 
iskrownika piezoelektrycznego

Istotą badań sprawdzenia skuteczności 
działania iskrownika jest określenie, w jaki spo-
sób i w jakim czasie przy pomocy iskrownika 
piezoelektrycznego nastąpi zapalenie palnika 
pilota i palnika promiennika. 

W celu sprawdzenia działania iskrownika 
promiennika VULKAN przeprowadzono 10-krot-
ną próbę jego uruchomienia. Podczas badania 
stwierdzono, że w każdym przypadku zadzia-
łania iskrownika nastąpiło zapalenie palnika 
pilota i palnika głównego promiennika VULKAN 
w czasie 10 sekund.

3.3. Sprawdzenie stabilności 
płomienia palnika 

Z punktu widzenia eksploatacyjnego bar-
dzo ważnym elementem jest stabilna praca 
palnika promiennika w różnych zakresach ci-
śnień zasilania. 

Sprawdzenie stabilności płomienia prze-
prowadzono zgodnie z normą PN-EN 14543 
[5] metodą wizualną bezpośrednio po zapa-
leniu palnika oraz po 15 i 30 minutach pracy 
promiennika VULKAN. Stabilność płomienia 
określano dla różnych ciśnień zasilania palnika: 
ciśnienie minimalne – 25 hPa, nominalne – 37 
hPa i maksymalne – 45 hPa. W trakcie pomiaru 
wartości ciśnienia ustawiano za pomocą reduk-
tora gazu, a pomiar ciśnienia dokonano przy 
użyciu mikromanometru.

Podczas badania stwierdzono stabilną pra-
cę palnika w całym zakresie ciśnień zasilania. 

3.4. Analiza produktów spalania
W urządzeniach gazowych jednym z pod-

stawowych parametrów eksploatacyjnych jest 
emisja produktów spalania do atmosfery. Na tej 
podstawie można określić jakość procesu spala-
nia. Badania takie dotyczą również promienni-
ków gazowych pomimo faktu, że urządzenia te 
pracują w otwartej przestrzeni. 

Lp. Ciśnienie zasilania Wartości średnie składu spalin z trzech pomiarów
O2 [%] CO [ppm] CO2 [%]

1. Ciśnienie nominalne 10,4 223 7,5
2. Ciśnienie minimalne 12,5 194 6,0

Tabela 2. Wyniki badania analizy spalin.

Fot. 6. Analizator spalin TESTO 340.

Lp. Miejsce pomiaru Materiał Zmierzona 
temperatura [°C]

Maksymalna wartość 
dopuszczalna [°C]

1. Dolna część metal 18,0 25
2. Środkowa część metal 26,5 35
3. Pokrętła sterujące tworzywo sztuczne 25,3 60
4. Uchwyt boczny 1 tworzywo sztuczne 23,1 60
5. Uchwyt boczny 2 tworzywo sztuczne 23,5 60

Tabela 3. Wyniki pomiaru rozkładu temperatury.

W prowadzonych badaniach analizę spalin 
z promiennika VULKAN wykonano przy użyciu 
analizatora spalin typu TESTO 340 (fot. 6) wy-
znaczając następujące parametry: zawartość 
O2, CO i CO2. Próbki spalin do analizy były po-
bierane po 15 minutach ustabilizowanej pracy 
promiennika dla następujących ciśnień zasilania 
palnika: ciśnienie minimalne – 25 hPa i nomi-
nalne – 37 mbar. Analizę produktów spalania 
przeprowadzono zgodnie z wymaganiami nor-
my PN-EN 14543 [5]. Wyniki badania przedsta-
wiono w tabeli 2. 

Dodatkowo po 8 godzinach pracy promien-
nika pod ciśnieniem nominalnym nie stwier-
dzono w urządzeniu obecności sadzy w górnej 
części rury cylindrycznej, która świadczyłaby 
o wystąpieniu zjawiska niepełnego spalania, 
a obecność sadzy mogłaby mieć wpływ na bez-
pieczne działanie promiennika. 

3.5. Pomiar rozkładu temperatury
Badania rozkładu temperatury prowadzone 

są pod kątem określenia stopnia nagrzewania 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych pro-
miennika w czasie jego normalnej eksploatacji. 
Badanie rozkładu temperatur wykonano zgodnie 
z wymaganiami normy PN-EN 14543[5]. w wy-
znaczonych punktach pomiarowych. 

Pomiar rozkładu temperatur promiennika 
VULKAN badano przy użyciu termopar oraz płyt 
testowych wykonanych z drewna o grubości 25 
mm pokrytych czarną farbą, które umieszczone 
były w odległości 100 mm od badanych ele-
mentów promiennika: dolna i środkowa część 
promiennika, pokrętła sterujące, uchwyty boczne. 

Termopary umieszczone były w odległości 
3 mm i zwrócone końcem pomiarowym do po-
wierzchni badanych elementów. Badanie wyko-
nano dla nominalnej mocy cieplnej po 20 minu-
tach ciągłej pracy promiennika. Równocześnie 
dokonano pomiaru temperatury bocznej ściany 
urządzenia testowego. Wyniki pomiarów przed-
stawiono w tabeli 3.
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3.6. Pomiar wartości nominalnej 
mocy cieplnej 

Pomiaru nominalnej mocy cieplnej urzą-
dzeń gazowych można przeprowadzić dwoma 
metodami: metodą obliczeniową i metodą po-
miaru zużycia gazu (metoda wagowa). 

Nominalną moc cieplną promiennika VUL-
KAN określono metodą obliczeniową zgodnie 
z normą PN-EN 14543 [5], wartość nominalnej 
mocy cieplnej została obliczona według wzoru:

Q = Mo*Hs
gdzie:
Q – moc cieplna [kW];
Mo – przepływ gazu [kg/h];
Hs – wartość opałowa gazu [MJ/kg].

Mo – skorygowany strumień masy gazu ob-
liczono ze wzoru:

wejściu urządzenia 19°C
M – szybkość przepływu gazu zmierzona 
metodą wagową  0,61 kg/h

Obliczona wartość nominalnej mocy cieplnej 
promiennika VULKAN wyniosła:

Q = 8,42 kW

3.7. Badania termiczne 
promiennika VULKAN

Badania termiczne promiennika VULKAN 
przeprowadzono w specjalnym pawilonie przy 
użyciu kamery termowizyjnej. Pomiaru tempera-
tury dokonywano przy użyciu termopary w wy-
znaczonych punktach pomiarowych promienni-

gdzie:
M – szybkość przepływu zmierzona pod-
czas badania [kg/h];
pa – wartość ciśnienia barometrycznego 
[hPa];
p – wartość ciśnienia gazu na wejściu urzą-
dzenia [hPa];
tg – wartość temperatury gazu na wejściu 
urządzenia [°C];
dr – stosunek gęstości suchego gazu do su-
chego powietrza (przyjęta gęstość względ-
na gazu);
d – stosunek gęstości gazu badanego do 
suchego powietrza (gęstość względna 
gazu).

Badanie przepływu gazu dokonano po 15 
minutach pracy promiennika. Badanie wykona-
no przy otwartym zaworze głównym. 

Wartość dr obliczono ze wzoru:

gdzie:
W – ciśnienie pary nasyconej wody w tem-
peraturze punktu rosy gazu 

W celu obliczenia nominalnej mocy cieplnej 
przyjęto następujące wartości:
Hs = 51,38 MJ/kg;
pa = 990 hPa; 
d = 2,007.

Wartości zmierzone podczas badania:
p – wartość ciśnienia gazu na wejściu urzą-
dzenia 36,08 hPa 
W = tg – wartość temperatury gazu na 

Fot. 7. Stanowisko do badań rozkładu temperatury przy użyciu kamery termowizyjnej.

Fot. 8. Punkty pomiaru rozkładu temperatury na obudowie promiennika.

Fot. 9. Punkty pomiaru rozkładu temperatur w górnej części obudowy i daszku promiennika.
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ka z ogrzewaniem rurowym. Punkty pomiarowe 
rozmieszczone były:

– na ścianach bocznych promiennika;
– na daszku; 
– w otoczeniu promiennika – ściana pawi-

lonu w odległości 0,5 m od promiennika 
i na zestawie mebli ogrodowych umiesz-
czonych 1 m od promiennika. 

Pomiar temperatury dokonano przed uru-
chomieniem urządzenia, bezpośrednio po uru-
chomieniu promiennika oraz po 1 godzinie cią-
głej pracy. Podczas badania określono również 
stopień nagrzewania pawilonu. Po zakończo-
nych badaniach wyznaczono czasy stygnięcia 
promiennika do temperatury otoczenia.

Na fot. 7 przedstawiono stanowisko ba-
dawcze do badań termowizyjnych.

Celem budowy takiego stanowiska do 
badań przy użyciu kamery termowizyjnej było 
wyznaczenie rozkładów temperatur, a także 
skuteczności efektów grzewczych uzyskiwanych 
przy użyciu gazowych promienników taraso-
wych z ogrzewaniem rurowym typu VULKAN. 

Na fot. 8 i 9 przedstawiono punkty pomia-
rów temperatur w trakcie badań termicznych 
przy użyciu kamery termowizyjnej. Wyniki po-
miaru nagrzewania pawilonu oraz rozkład tem-
peratury w wybranych punktach pomiarowych 
przedstawiono w tabeli 4.

Podczas badań termicznych przy użyciu ka-
mery termowizyjnej stwierdzono równomierny 
i prawidłowy rozkład temperatur w promienniku 
oraz w jego otoczeniu. Bardzo istotnym elemen-
tem wynikającym z badań przy użyciu kamery 
termowizyjnej był fakt skutecznego miejscowego 
nagrzewania pawilonu w obszarze stanowiska 
badawczego. 

Zmierzono również czas potrzebny do wy-
stygnięcia urządzenia do temperatury otoczenia, 
który w przypadku promiennika VULKAN wyniósł 
ponad 5 minut. Należy zwrócić uwagę, że w przy-
padku urządzeń eksploatowanych na otwartej 
przestrzeni rozkład temperatur będzie nieco inny 
i będzie zależny od warunków atmosferycznych

4. Wymagane oznaczenie gazowych 
promienników tarasowych

Każdy gazowy promiennik tarasowy ze 
względów bezpieczeństwa powinien posiadać 
odpowiednie, wymagane aktami normatywny-
mi, oznaczenie w formie piktogramów. W tabeli 
5 przedstawiono piktogramy mające zastoso-
wanie na gazowych promiennikach tarasowych. 

Wnioski
• Ze względu na położenie klimatyczne Pol-

ski stosowanie gazowych promienników 
tarasowych z ogrzewaniem rurowym jest 
jak najbardziej zalecane szczególnie na 

Czas pomiaru temperatury Temperatura [°C]
Lampa Daszek Ścianka pawilonu Krzesło

Przed uruchomieniem 16,8 17,6 9,8 11,8
Bezpośrednio po uruchomieniu 42,0 48,2 12,9 16,9
Po 1 godzinie pracy 116,0 65,6 28,9 32,9

Tabela 4. Wyniki pomiaru nagrzewania pawilonu oraz rozkład temperatury w wybranych 
punktach pomiarowych.

tarasach, ogródkach kawiarnianych i loka-
lach restauracyjnych usytuowanych na ze-
wnętrz, co umożliwi dłuższe przebywanie 
na otwartym powietrzu.

• Zaletą promienników jest prosty montaż 
tych urządzeń, wysoki poziom bezpieczeń-
stwa podczas użytkowania oraz niskie kosz-
ty eksploatacyjne.

• Promienniki tarasowe charakteryzują się wy-
soką efektywności cieplną i niską emisją spa-
lin do otoczenia i zaliczane są do urządzeń 
przyjaznych dla środowiska naturalnego. 
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Tabela 5. Piktogramy wymagane dla gazowych promienników tarasowych.
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Gravel Packing i proppanty ceramiczne

Wstęp
Każdy odwiert po zakończeniu prac wiert-

niczych, a przed rozpoczęciem eksploatacji 
musi zostać wykończony oraz uzbrojony. Pro-
ces wykończeniowy odwiertu z języka angiel-
skiego nosi nazwę „well completion”. Mogą 
się na niego składać różne techniki takie jak 
szczelinowanie hydrauliczne, perforacja czy 
kwasowanie. Głównym celem tych zabiegów 
jest utworzenie wydajnego połączenia mie-
dzy otworem wiertniczym a docelową forma-
cją węglowodorową, co ma zapewnić ścieżki 
przepływu gazu.

Wspomniany w tytule proces zwany „Gra-
vel Packing” (obsypki filtra) jest jedną z metod 
kontroli piasku („Sand Control”) czyli przeciw-
działania przedostawaniu się ziaren piasku 
z formacji węglowodoronośnej do odwiertu 
i instalacji naziemnej. Polega on na stworzeniu 
obsypki filtra przeciwdziałającej temu proceso-
wi. Do wytwarzania obsypek filtrów pierwot-
nie stosowano piasek lub żwir (Gravel) o odpo-
wiedniej granulacji, następnie wprowadzono 
proppanty obtoczone żywicami, natomiast 
obecnie zaczynają być stosowane produkty 
ceramiczne analogiczne do proppantów sto-
sowanych w zabiegach hydraulicznego szcze-
linowania. Ziarna piasku uwalniane z warstwy 
produktywnej podczas eksploatacji węglowo-
dorów, mogą powodować znaczne zniszczenia 
infrastruktury naziemnej i podziemnej. Powo-
dują one głównie erozje elementów konstruk-
cyjnych, orurowania, powstawanie pustek 
w warstwie produktywnej oraz problemy 
z ich oddzieleniem od medium oraz utylizacją, 
co zwiększa koszty funkcjonowania kopalni 
węglowodorów. Metody przeciwdziałania 
migracji piasku często powodują redukcje pro-
duktywności odwiertu, co ma wpływ na jego 
ekonomiczną opłacalność. Poprawne przepro-
wadzenie którejkolwiek z metod przeciwdzia-
łania temu zjawisku jest wyzwaniem polega-
jącym na znalezieniu najlepszej równowagi 
pomiędzy ograniczeniem migracji i utrzyma-
niem jak najwyższej produkcji z odwiertu. Nie 
ma czegoś takiego jak typowe przeprowadze-
nie operacji Gravel Packing, gdyż każda taka 
operacja jest bardzo złożonym procesem. Aby 

osiągnąć jak największą pewność powodzenia 
poszukuje się jak najlepszych metod przepro-
wadzenia tej operacji oraz spełniających wyso-
kie wymagania urządzeń i proppantów w nim 
użytych. Jest to główny powód coraz więk-
szego zainteresowania firm zastosowaniem 
do tego procesu proppantów ceramicznych 
spełniających najwyższe wymagania stawiane 
przez inżynierów. 

Na czym polega kontrola piasku 
(Sand Control)?

Kontrola piasku (Sand Control) jest to poję-
cie zawierające w sobie szereg metod mających 
kontrolować i ochraniać filtr i odwiert, przed 
migracją ziaren piasku ze skał warstwy zbiorni-
kowej. Skałami złożowymi, które są szczególnie 
podatne na to zjawisko, są nieskonsolidowane 
lub słabo skonsolidowane piaskowce o prze-
puszczalności od 0,5 do 8 Darcy. Zjawisko to 
może wystąpić zarówno podczas pierwszego 
uruchomienia odwiertu, jak również w później-
szych etapach eksploatacji odwiertu eksploata-
cyjnego. Podczas eksploatacji odwiertu może 
również następować zmiana w intensywności 
emisji piasku z formacji. Wpływ na to może mieć 
wiele czynników m.in. spadek ciśnienia złożo-
wego. Uwalnianie ziaren piasku może następo-
wać również w skałach lepiej skonsolidowanych 
na skutek zmian w intensywności produkcji, 
wraz z początkiem produkcji wody w odwier-
cie, z powodu zmiany w stosunku gaz/ciecz czy 
zmiany ciśnienia złożowego albo subsydencji 

skał. Skały podatne na to zjawisko występują 
między innymi na Morzu Północnym u wybrzeży 
Wielkiej Brytanii i Norwegii, u wybrzeży Afryki 
czy w zatoce Meksykańskiej. Zjawisko to jest 
szczególnie uciążliwe dla pracy platform wiert-
niczych, gdyż koszty oddzielania piasku od ropy 
czy gazu, naprawy albo rekonstrukcji odwiertu 
na morzu są nieporównywalnie wyższe i trud-
niejsze do realizacji niż podobne na lądzie. Dla-
tego odwierty wykonywane z platform wiertni-
czych są szczególnie zabezpieczane przed tym 
zjawiskiem. Wśród metod wchodzących w skład 
kontroli piasku (Sand Control), wyróżnić można 
dwie główne grupy metod. Pierwszą grupą me-
tod są metody oparte na minimalizacji wszelkich 
zmian parametrów eksploatacji odwiertu. Głów-
ną rolę odgrywa tu ograniczenie zmian ciśnienia 
zachodzące na przykład podczas zmian pozio-
mu produkcji. W razie konieczności jej zmiany, 
proces ten przeprowadza się powoli, unikając 
znacznych skoków tego parametru. 

Inna metoda z tej grupy polega na obniże-
niu poziomu produkcji do takiego, w którym ci-
śnienie i przepływ oddziaływujące na ziarna nie 
są na tyle duże, by nastąpiła ich migracja. Kolej-
ną metodą jest bardzo dokładne dopasowanie 
perforacji orurowania tak, aby ominąć strefy 
najmniej skonsolidowane, co wymaga bardzo 
dokładnych analiz rdzeni wiertniczych. Metody 
te mają znaczny wpływ na poziom produkcji 
z odwiertu i mogą wpływać na jego ekonomicz-
ną opłacalność, dlatego są rzadziej stosowane.

Drugą grupą metod i zarazem najbardziej 
rozpowszechnioną są metody oparte na fizycz-
nym powstrzymywaniu migracji piasku. Wy-
różnić można wśród nich następujące grupy 
metod: iniekcje żywic, stosowanie różnych 
rodzajów filtrów bądź kombinacji obsypek z fil-
trami oraz stosowanie różnego rodzaju obsypek 
filtra połączonych ze szczelinowaniem hydrau-
licznym w literaturze angielskiej zwanych Gravel 
Packing. W niniejszym artykule skupimy się na 
dwóch ostatnich metodach czyli ogólnie mó-
wiąc obsypkach filtrowych (Gravel Packing).

Marcin Zimny Dariusz Janus

Rys. 1. Metody Sand Control. Źródło: Tayvis Dunnahoe 2008
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Czym jest i jak działa Gravel Packing 
(obsypka filtra)? 

Spośród wszystkich stosowanych metod 
jest ona najbardziej rozpowszechniona, szacuje 
się że nawet dwie trzecie wszystkich wykony-
wanych zabiegów zapobiegania migracji piasku 
(„Sand Control”) jest wykonywanych tą metodą. 
Jest ona wykorzystywana przez przemysł nafto-
wy na całym świecie już od 1930 r. Wyróżnić 
można kilka typów tej metody polegających 
na stosowaniu obsypki filtra w: niezarurowa-
nych (brak kolumny okładzinowej) odwiertach 
(Open Hole Gravel Pack), w kolumnie rur okła-
dzinowych z perforacją (Case Hole Gravel Pack/
Hight Rate Water Pack) oraz stosowaniu jej wraz 
ze szczelinowaniem hydraulicznym (Case Hole 
Frac Pack). W dużym skrócie wszystkie z tych 
metod polegają na zatłoczeniu odpowiednio 
dobranych pod względem granulacji, kulistości 
i wytrzymałości proppantów do pierścieniowa-
tej przestrzeni pomiędzy centralnie umieszczo-
nym filtrem a wcześnie sperforowanymi rurami 
okładzinowymi lub w wypadku nie zastosowa-
nia orurowania („open hole”) wcześniej oczysz-
czonymi ścianami odwiertu. Powyższą sytuację 
przedstawia rysunek 2. 

Różnice w poszczególnych typach obsypki 
filtrowej (Gravel Packing) są następujące: ob-
sypka filtra (Open Hole Gravel Pack) nie posia-
da warstwy rur okładzinowych oraz warstwy 
cementu, obsypka filtra (Case Hole Gravel Pack 
/Hight Rate Water Pack) posiada orurowanie 
okładzinowe oraz warstwy cementu, który 
został poddany perforacji na skutek czego po-
wstały otwory łączące skałę z odwiertem, ob-
sypka filtra (Case Hole Frac Pack) podobnie jak 
poprzedni tym posiada rury okładzinowe oraz 
warstwę cementu poddaną perforacji, ale do-
datkowo zastosowano tu rodzaj szczelinowania 
hydraulicznego powodujący powstanie sieci 
wysoko przewodzących szczelin w warstwie 
skalnej wypełnionych proppantami.

Ważnym elementem tej metody jest płyn 
wykorzystywany jako nośnik do przenoszenia 
proppantów podczas ich zatłaczania. Przedosta-
je się on do warstwy złożowej lub poprzez filtr do 
kolumny rur produkcyjnych i jest wypompowy-
wany na powierzchnię. Obsypka filtra powodu-
je powstanie dodatkowego filtra zbudowanego 
z jednorodnych, kulistych ziaren o bardzo dużej 
przewodności około 120 Darcy przez co  jedno-
cześnie ochrania on filtr i instalacje. Metoda ta 
nie jest niestety idealna i ma kilka minusów, mo-
gących wpływać na wydajność odwiertu. Wyko-
rzystywany do transportu proppantów podczas 
zatłaczania płyn, może powodować zniszczenia 
w naturalnej przepuszczalności skał złożowych. 
Operacja ta powoduje również ograniczenie 
przestrzeni operacyjnej w odwiercie co w razie 

konieczności rekonstrukcji odwiertu wymusza 
usunięcie zarówno proppantów jak i filtra. Me-
toda ta jest stosunkowo droga i czasochłonna 
w porównaniu z innymi dostępnymi metodami. 
Dlaczego więc jest stosowana? Z jednego waż-
nego powodu, gdyż jest to najbardziej efektyw-
na metoda powstrzymywania migracji ziaren 
piasku z formacji do odwiertu. 

Projektowanie obsypki filtra 
(Gravel Packing)?

Wykonanie obsypki filtra jak już wspomnia-
łem jest złożonym procesem wymagającym do-
kładnego przebadania skał złożowych i doboru 
odpowiednich urządzeń i materiałów. Każdora-
zowo przed wykonaniem takiego zabiegu jest 
on szczegółowo projektowany. Proces projek-
towania składa się z następujących etapów: 
analizy rdzeni wiertniczych i odwiertu, doboru 
odpowiednich proppantów, analizy i wyboru 
najlepszej metody wykończenia odwiertu (bez 
orurowania czy z orurowaniem i perforacją), 
wyboru odpowiedniej metody i urządzenia do 
wykonania zbiegu, doboru odpowiedniej tech-
niki umiejscowienia proppantów, wyboru od-
powiedniego płynu transportującego proppanty

Analiza rdzeni wiertniczych polega na prze-
prowadzeniu szeregu badań laboratoryjnych ma-
jących określić podstawowe właściwości fizyczne 
danej skały. Na rdzeniach wykonuje się wszystkie 
standardowe badania, jednak jedno z nich dla 
przeprowadzenia powyższej metody jest najbar-
dziej istotne, jest to analiza granulometryczna.

Proppanty i ich umieszczenie w odwiercie 
mają kluczowe znaczenie do zapewnienia długo-
trwałej produktywności. Proppanty podczas tego 
zabiegu muszą być ciasno upakowane w od-

wiercie i umieszczone w nim z jak najmniejszymi 
uszkodzeniami dla formacji złożowej. Spełnienie 
tych wymagań zależy od dobrego dopasowania 
kilku kluczowych czynników: proppantów, płynu 
nośnego oraz techniki umieszczania ich w od-
wiercie. Zależy ona również od skrupulatnego 
czyszczenia podczas zatłaczania tak, aby zapo-
biec zanieczyszczeniu małymi okruchami prop-
pantów, co może w znaczący sposób zmniejszyć 
przewodność całego filtra. 

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo uda-
nego zabiegu należy dołożyć wszelkich starań 
aby spadek ciśnienia w perforacjach oruro-
wania był jak najmniejszy a użyte proppanty 
jak największe. Należy jednak pamiętać, że 
proppanty mają działać jak filtr dlatego ziarna 
tego filtru muszą być również wystarczająco 
małe, by powstrzymać ziarna migrujące z for-
macji. Sprowadza się to do punktu, w którym 
proppanty są uzależnione od wielkości ziaren 
piasku w formacji. Uziarnienie formacji uzy-
skujemy z analizy granulometrycznej. Istnieje 
wiele metod przeliczania wyników analizy gra-
nulometrycznej rdzenia i dopasowywania do 
nich odpowiedniej wielkości proppantów, które 
trzeba zastosować w filtrze. Jedną z najbar-
dziej rozpowszechnionych metod jest metoda 
opracowana przez R. J. Saucier, według której 
zalecane jest, aby mediana proppantów była do 
sześciu razy większa od mediany ziaren formacji 
ale nie większa. Średnia wielkość ziaren nie jest 
jedyną determinującą cechą doboru odpowied-
nich proppantów. Najlepiej nadają się do tego 
jak najbardziej okrągłe i  jednorodne proppanty. 
Aby to określić przeprowadza się szereg badań 
laboratoryjnych. Następnie inżynierzy naftowi 
muszą zdecydować czy należy warstwę złożo-

Rys. 2. Obsypka filtra (Gravel Packing) – Źródło: Detlef Mader, 1989
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wą zarurować czy pozostawić otwartą bez za-
rurowania. Obie opcje mają zalety i wady jeśli 
pozostawi się odwiert nieorurowany, wtedy nie 
stosuje się perforacji a spadek ciśnienia w filtrze 
jest minimalny, jednak proces ten jest czaso-
chłonny i kosztowny. Przed jego realizacją na-
leży oczyścić cały  odwiert z pozostałości płynu 
wiertniczego, a następnie uniknąć ścinania ścian 
odwiertu oraz zapobiec zanieczyszczeniu prop-
pantów. W wypadku zarurowania trudności 
sprawia poprawne wypełnienie całej przestrzeni 
w odwiercie, a w szczególności otworów w oru-
rowaniu oraz cemencie powstałych podczas 
perforacji proppantami. W celu przewidzenia 
takiej sytuacji wykorzystuje się oprogramowa-
nie modelujące cały przebieg zabiegu. Najwięk-
szym niebezpieczeństwem przy tej metodzie jest 
spadek ciśnienia w otworach/ tunelach perfora-
cyjnych. Ma to kluczowe znaczenie dla produk-
tywności odwiertu podobnie jak ich długość, 
obszar perforacji, przewodność proppantów, 
lepkość płynu wydobywanego oraz ciśnienie 
w złożu. Jeśli podczas symulacji nie można za-
chować wystarczającego przepływu surowca 
poprzez perforowane orurowanie okładzinowe 
i cement wtedy wybiera się metodę bez oruro-
wania (open-hole). Następnie dopasowuje się 
odpowiednie urządzenie, którym przeprowadzi 
się niniejszą operację. Dobór odpowiedniego 
urządzenia zależy od szeregu czynników m.in. 
wielkości i gęstości upakowania proppantów, 
gęstości perforacji orurowania wyboru pomię-
dzy zastosowaniem orurowania czy też nie oraz 
szeregu innych czynników. Ostatnim etapem jest 
dobranie odpowiedniej substancji przenoszącej 
proppanty. Na dobór ten w głównej mierze ma 
wpływ lepkość substancji jaka jest potrzebna do 
transportu proppantów. Zależy ona od gęstości 
proppantów, warunków geologicznych złoża 
oraz rodzaju używanego urządzenia. Od doboru 
odpowiedniego płynu zależy gęstość upakowa-
nia proppantów oraz ewentualne zniszczenia 
przewodności warstwy złożowej lub tuneli per-
foracyjnych. 

Dlaczego proppanty ceramiczne?
W poprzednich rozdziałach artykułu wspo-

mniano o kluczowym znaczeniu wpływu jaki na 
przebieg i efekt końcowy ma odpowiedni do-
bór proppantów. Szczególnie ważnymi cechami 
proppantów jest kulistość, sferyczność oraz jed-
norodność uziarnienia. 

Proppanty ceramiczne w porównaniu 
do innych proppantów zapewniają najlepsze 
wskaźniki powyższych cech. Powyższe zdję-
cie najlepiej demonstruje różnice w kulistości 
i sferyczności wśród proppantów. Jak widzimy 
na zdjęciu proppanty ceramiczne mają najwyż-
szą kulistość i sferyczność, do tego fakt, że po-
wstają podczas kontrolowanego procesu daje 
możliwość powstania najbardziej jednorodnego 
uziarnienia. Jak duże ma to znaczenie najlepiej 
prezentuje rysunek 4. 

Przy źle wysortowanych proppantach prze-
strzenie pomiędzy proppantami wypełniają po-

Rys. 3. Rodzaje proppantów. Źródło: Baltic Ceramics
Rys. 4. Porównanie słabo wysortowanych proppantów z dobrze wysortowanymi 
proppantami. Źródło: http: petrowiki.org

mniejsze ziarna znacznie ograniczając przepływ 
różnego rodzaju mediów. W wypadku proppan-
tów ceramicznych połączenie doskonałej kulisto-
ści i sferyczności powyżej 0,9 z jednorodnością 
uziarnienia daje najlepszą kombinację i najwyż-
szą przewodność. Dodatkowymi atutami zasto-
sowania tych proppantów jest ich wysoka wy-
trzymałość na ściskanie oraz niewielka gęstość 
nasypowa. Ostatni z tych parametrów pozwala 
na użycie mniej lepkiego płynu transportującego 
co ma bezpośredni wpływ na cenę tego płynu, 
jak również jego wpływ na ściany odwiertu i ich 
naturalną przewodność. Z płynów o mniejszej 
lepkości łatwiej oczyszcza się odwiert. 

Zapotrzebowanie na proppanty 
W zależności od użytej techniki tworzenia 

obsypki filtra zmienia się metoda obliczenia za-
potrzebowania na proppanty oraz ilość potrzeb-
nych proppantów. 

Rys. 6. Schemat budowy odwiertu. Źródło: Detlef Mader, 1989

Rys. 5. Schemat urządzenia do Gravel Packing. 
Źródło: www.rigzone.com

Jak wspomniano już wcześniej zarówno 
w odwiertach poziomych jak i pionowych prop-
panty muszą jak najściślej wypełnić przestrzeń 
pomiędzy orurowaniem a filtrem lub filtrem 
a ścianą odwiertu, jak również w zależności od 
metody otwory perforacyjne i szczeliny powstałe 
podczas zastosowania szczelinowania hydrau-
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licznego. Aby w pełni dokonać takich obliczeń 
niezbędna jest również wiedza o średnicach 
zastosowanego orurowania okładzinowego, 
średnicy filtra oraz długości odcinka odwiertu 
przeznaczonego do wypełnienia proppantami. 
Gdy obliczy się już przestrzeń w odwiercie prze-
znaczoną do wypełnienia proppantami mnoży 
się ją przez gęstość nasypową proppantów 
i uzyskuje się ilość jaka jest potrzebna. W za-
leżności od średnicy odwiertu i filtra, zastoso-
wanej obsypki filtra i długości odcinka, ilości są 
zmienne. 

Podsumowanie 
Biorąc pod uwagę fakty zawarte w niniej-

szym artykule oraz dostępne dane można z całą 
pewnością stwierdzić, iż najbardziej popularną 
metodą walki z migracją ziaren piasku jest sto-
sowanie obsypki filtra (Gravel Packing). Jest to 

najczęściej używana metoda, pomimo faktu, iż 
nie należy ona do najtańszych i najprostszych 
w przeprowadzeniu. Jednym z najważniejszych 
czynników wpływającym na powodzenie tej 
metody jest odpowiednie dobranie proppantów 
pod względem uziarnienia, kulistości, sferyczno-
ści oraz wytrzymałości. Faktem jest, iż najlepsze 
współczynniki wszystkich powyższych parame-
trów wykazują właśnie proppanty ceramicz-
ne. Zastosowanie proppantów ceramicznych 
co prawda droższych w zakupie niż proppanty 
piaskowe obtoczone żywicami, zwraca się jed-
nak w długości eksploatacji odwiertu oraz prze-
wodności filtra. Jeden z kluczowych parametrów 
czyli jednorodność uziarnienia dla proppantów 
ceramicznych jest dużo lepszy niż w przypadku 
innych proppantów. Wszystkie te cechy spra-
wiają iż proppanty ceramiczne są najlepszym 
wyborem dla obsypek filtrowych.  
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Instytut 
na krośnieńskim rynku
W niedzielę  28  lipca,  już  po  raz 

szósty,  odbyła  się  w Krośnie  impre-
za Świet(l)ne Miasto. Po raz kolejny 
jej  współorganizatorem  był  Instytut 
Nafty  i Gazu – Państwowy Instytut 
Badawczy.

Zorganizowane na krośnieńskim rynku 
stanowisko Instytutu cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem zarówno najmłodszych, jak 
i starszych odwiedzających. 

Fot. arch. INiG-PIB

Obecni na stoisku pracownicy Instytutu, od-
powiadali na każde z zadawanych pytań, dopa-
sowując poziom wiedzy merytorycznej do wieku 
odwiedzających. Wiele emocji budziły rdzenie 
wiertnicze, jak i świeżo wydobyta i nie poddana 
jeszcze obróbce ropa naftowa, którą można było 
obejrzeć i powąchać.

Na krośnieńskim rynku Instytut zorganizo-
wał dwa stanowiska, w tym jedno multimedial-
ne. Odwiedzający mieli zatem okazję zobaczyć 
interaktywną prezentację z zakresu poszukiwa-

nia, wydobycia i przeróbki ropy naftowej i gazu 
ziemnego.

Oprócz Instytutu Nafty i Gazu – Państwo-
wego Instytutu Badawczego, swoje stoiska pre-
zentowały m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Exalo Drilling, Muzeum Przemysłu Naftowego 
w Bóbrce czy krośnieńska „Naftówka”. 

Świet(l)ne Miasto jest wydarzeniem nawią-
zującym do zapalenia przez Ignacego Łukasie-
wicza lampy naftowej, w lipcu 1831 roku.

Celem imprezy jest przybliżenie postaci 
Ignacego Łukasiewicza i jego roli w rozwoju 
krajowego i światowego przemysłu naftowego.

Instytut Nafty i Gazu – 
Państwowy Instytut Badawczy



Zakład analiZ naftowych
instytut nafty i Gazu – Państwowy instytut Badawczy

UsłUGi w Zakresie Badań i eksPertyZ

Badania i analizy chemiczne

•	 badanie	rop	naftowych	i	kondensatów	gazu	natu-
ralnego;

•	 badania	jakości	paliw,	środków	smarowych	i	innych	
produktów	naftowych	lub	alternatywnych.

.
ochrona środowiska

•	 daktyloskopia	chemiczna	–	ustalanie	pochodzenia	
i	źródeł	rozlewów,	wycieków	i	zanieczyszczeń	sub-
stancjami	stałymi	typu	węglowodorowego.

identyfikacja osadów i zanieczyszczeń oraz 
ustalanie przyczyn awarii

•	 powstałych	 w	 trakcie	 eksploatacji	 maszyn,	 urzą-
dzeń	 i	 pojazdów,	 związanych	 z	 eksploatowanym	
paliwem,	 środkami	 smarowymi,	 płynami	 eksplo-
atacyjnymi;

•	 w	zbiornikach	magazynowych;
•	 na	 instalacjach	 przemysłowych,	 rurociągach	

i	wymiennikach	ciepła;
•	 identyfikacja	i	oznaczanie	niepożądanych	substan-

cji	w	mediach	ciekłych	i	gazowych.

Dysponujemy	akredytowanymi	laboratoriami,	nowoczesną	aparaturą	badawczą	oraz	zespołem	ekspertów	z	za-
kresu	chemii	analitycznej.	

Realizujemy	złożone	zadania,	wymagające	identyfikacji	przyczyn	problemu	technicznego,	z	zastosowaniem	che-
micznych	analiz	klasycznych	i	instrumentalnych.

identyfikacja i oznaczanie czynników korozjogennych w strumieniach

Instytut	Nafty	i	Gazu	–	Państwowy	Instytut	Badawczy
Zakład	Analiz	Naftowych
Kierownik:	dr	inż.	Beata	Altkorn
Adres:	ul.	Łukasiewicza	1,	31-429	Kraków
Telefon:	12	61	77	500			Faks:	12	617	76	80,	12	617	75	22
E-mail:	beata.altkorn@inig.pl
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Czy sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi powinna debatować o gazie łupkowym? 
Jeśli wziąć pod uwagę, że polskie poszukiwania 
gazu trwają głównie na obszarach rolniczych – to 
jak najbardziej – gdyż nie wszystko idzie gładko 
i zgodnie. Pos. Jan Krzysztof Ardanowski z PiS 
postanowił rozładować narastające opory wobec 
krajowych poszukiwań, zapraszając przedstawi-
cieli amerykańskiego stanu Teksas, jednego z naj-
większych producentów gazu i ropy łupkowej na 
świecie. Już wcześniej sejmowa komisja rolnic-
twa zajmowała się potencjalnymi zagrożeniami 
wynikającymi z poszukiwania i eksploatacji gazu 
łupkowego dla obszarów wiejskich, mierząc się 
z obawami rolników. Padały wówczas pytania, 
czy działania poszukiwawcze i wydobywcze nie 
pogorszą jakości życia? Czy nie wpłyną negatyw-
nie na środowisko przyrodnicze, które w Polsce 
jest bardzo bogate i stanowi  narodowy skarb? 
Wreszcie, czy silniejszy sektor wydobywczy nie 
wydrze rolnictwa najlepszych terenów i nie skazi 
wód powierzchniowych i gruntowych? Spirytus 
movens spotkania ze strony amerykańskiej był 
prof. Jim Mazurkiewicz z Texas A&M University, 
dyrektor programu szkoleniowego Texas Agricul-
tural Lifetime Leadership, adresowanego do kadr 
zarządzających rolnictwem. Programu, który ma 
m.in. na celu uświadamianie, iż sektor wydobyw-
czy i rolniczy mogą ze sobą koegzystować. W ra-
mach współpracy wizytę w Teksasie złożyło 150 
polskich rolników, stan wizytowali marszałkowie 
województw, rektorzy wyższych uczelni, profeso-
rowie i studenci. Prof. Mazurkiewicz mówił po-
słom, iż z wydobycia gazu stworzono w Teksasie 
przemysł narodowy, koegzystujący np. z hodow-
lą bydła czy efektywną produkcją roślinną. Po-
zostając stanem rolniczym, stał się jednocześnie 
pierwszym producentem gazu i ropy naftowej 
w USA, posiadającym ponad 420 tys. szybów 
wiertniczych.

Michael Morrissey mówi 
o czterech filarach 

Doradca gubernatora Teksasu Ricka Perry-
’ego, odpowiedzialny m.in. za transparentność 
działań rządu, stwierdził, iż korzyści z wydoby-
cia ropy i gazu wywindowały stan na czoło-

wą pozycję w świecie. A wie, co mówi, gdyż 
w przeszłości, będąc stanowym dyrektorem ds. 
planowania, wdrażał w życie budżet stanowy 
w wysokości…196 mld dolarów. Teksas, mimo 
że jest drugim pod względem wielkości sta-
nem Ameryki, liczącym 26 mln mieszkańców, 
od ponad 10 lat generuje aż 37% wszystkich 
miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Jest 
potęgą demograficzną: codziennie rodzi się 
tysiąc nowych obywateli, a co roku liczba 
mieszkańców rośnie o tyle osób „ile mieszka 
w Bydgoszczy”. Stan eksportuje więcej, niż 
łącznie eksportują stany Kalifornia i Nowy Jork, 
ma też najwięcej gospodarstw rolnych w Sta-
nach Zjednoczonych, przy czym są to zarówno 
największe farmy sięgające po horyzont, jak 
i farmy średniej wielkości. „Co ciekawe – mówił 
Morrissey – nawet przy takim tempie rozwoju 
gospodarczego udział górnictwa w PKB  wy-
nosi mniej więcej tyle, ile 25 lat temu”. Dzieje 
się tak dlatego, iż dzisiaj mieszkańcy zużywają 
mniej energii niż 40 lat temu, mimo iż Teksas 
jest liderem w branży energetycznej „co wynika 
nie tylko z jego uwarunkowań geograficznych”. 
Chodzi o cztery filary gospodarki stanowej: 
utrzymanie niskich podatków, wprowadzanie 
przewidywalnych i uczciwych ram prawnych, 
trwanie systemu prawnego, który uniemożli-
wia ludziom zakładanie nieuczciwych proce-
sów i wnoszenie niesprawiedliwych pozwów 
i troska o poziom szkolnictwa, aby na miejscu 
kształcić dobrze wyszkoloną kadrę. Rezultaty 
są widoczne: stan produkuje 1/3 ogółu ropy 
naftowej i gazu ziemnego w Stanach Zjedno-
czonych, jest liderem w dziedzinie pozyski-
wania energii z wiatru a samowystarczalność 
energetyczna nie szkodzi jakości wód i powie-
trza. „Obecnie powietrze w stanie Teksas jest 
o 14% czystsze niż było kiedyś, poziom zanie-
czyszczenia tlenkami azotu spadł o 62%, dziura 
ozonowa zaś mniejsza o 23% w stosunku do 
poziomu sprzed 40 lat”. A jak wygląda branża 
gazowa i naftowa z perspektywy gabinetu gu-
bernatora? Jakie utrudnienia dla urzędu wiążą 
się z tą branżą? „W zasadzie branża gazowo-
-naftowa nie stanowi ciężaru dla gabinetu gu-
bernatora” – wyznał Morrissey. Podczas każdej 
sesji legislacyjnej gubernator prowadzi dialog 
z przemysłem na temat dokonanych odkryć na-
ukowych, podatków i nowych technologii. „Ma 
to miejsce w przypadku każdej branży” – pod-
kreślił – „choć w Teksasie branża energetyczna 
jest bardzo dojrzała, ale nie stało się to z dnia 
na dzień”. Osiągnięto tę dojrzałość w trakcie 
długotrwałego procesu, w którym brano pod 
uwagę ochronę środowiska, rozwój technolo-
gii, zapotrzebowanie na energię oraz to „jak 
sektor energetyczny wspiera gospodarkę” – za-
znaczył Morrissey. 

Proste rady dla Polski
Polska, żeby pójść drogą Teksasu, musi pro-

wadzić stabilną politykę fiskalną i stworzyć prze-
widywalne środowisko prawne, zachęcające 
firmy do prowadzenia inwestycji. „Obejmuje to 
również możliwość uzyskiwania tantiem przez 
operatorów” – mówił doradca gubernatora, 
który swoje rady skonsultował z amerykańskimi 
inwestorami działającymi już w Polsce. Jednak 
pewien odsetek podatków i tantiem, powinien 
być redystrybuowany na rzecz społeczności 
z terenów, na których odbywają się inwestycje. 
Drugą sugestią jest konieczność poprawy sku-
teczności wydawania zezwoleń na wydobycie, 
„być może powinna być za to odpowiedzialna 
jedna agencja, która wydawałaby zezwolenia 
na wiercenia i pozwolenia na przechodzenie od 
odwiertów pionowych do poziomych, a proces 
wydawania tych zezwoleń powinien przebie-
gać sprawniej”. Budowniczy rurociągów z kolei 
wskazali, że potrzebna jest im stała możliwość 
rozwoju infrastruktury, żeby mogli ją rozbudo-
wywać „a następnie utrzymywać w odpowied-
niej formie”. I ostatnia kwestia – niepewności 
geologicznej obszaru Polski: badania geologicz-
ne głębokich warstw ziemi nie są tak rozwinię-
te, jak w Teksasie, gdzie wykonuje się bardzo 
niewiele tzw. suchych odwiertów. „Ale taką 
wiedzę zdobywa się latami, więc nie jest to coś 
nie do przeskoczenia, choć stanowi kolejną nie-
wiadomą dla firm, które potencjalnie mogłyby 
zainwestować w Polsce”. Generalnie firmy chcą 
mieć pewność i działać w przewidywalnym śro-
dowisku, które umożliwia im snucie planów. 
„Przepisy prawne, jak i podatki, nie mogą się 
zmieniać z dnia na dzień, ponieważ tylko taka 
przewidywalność pozwala działać i planować”- 
podsumował Morrissey. 

Imponująco o wzroście…
John Pappas, dyrektor Texas A&M Univer-

sity Energy Institute, autor 25 prac naukowych 
objaśniał posłów, na czym polega specyfika 
złóż amerykańskich. O ok. 10 lat trwa proces 
odkrywania i eksploatacji niekonwencjonalnych 
złóż energii, przede wszystkim usadowionych 
w skałach osadowych. „Przez długi czas eks-
ploatowaliśmy konwencjonalne źródła energii 
na całym świecie, których wydobycie było łatwe 
i niewiele kosztowało”. Jednak technologia po-
szła naprzód, wprost proporcjonalnie do rosną-
cych cen i wartości energii. Na całym świecie 
znajdują się potężne zasoby gazu łupkowego, 
Ameryka Północna jest kontynentem najle-
piej zaopatrzonym w te zasoby, a w Europie 
największe złoża znajdują się w Polsce. O ile 
w 2011 roku gaz łupkowy stanowił niewielki 
odsetek całego gazu ziemnego wydobywane-
go w Stanach Zjednoczonych, to od tego czasu 

Jerzy Papuga

Teksas o gazie
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jego wydobycie rośnie w miarę, jak zmniejsza 
się wydobycie z innych źródeł. Jak wynika z da-
nych Agencji ds. Energii w Stanach Zjednoczo-
nych, do 2040 roku eksploatacja zasobów gazu 
łupkowego będzie stanowić połowę ogółu 
wydobywanego tam gazu ziemnego. Analitycy 
na całym świecie prognozują, że Stany będą 
samowystarczalne energetycznie w ciągu nie-
spełna kilku lat, mimo iż zasadniczą kwestią jest 
różnica pomiędzy rzeczywistymi zasobami gazu 
a zasobami, które można wydobyć. „To już zale-
ży od sytuacji gospodarczej, ale dzisiejsze zaso-
by zaspokoją potrzeby na najbliższe paręset lat”. 
Jaki to ma wpływ na gospodarstwa domowe? 
Szacuje się, że produkcja ropy i gazu z nowych 
źródeł już zwiększyła budżet przeciętnej ame-
rykańskiej rodziny o 1200 dolarów, a w ciągu 
najbliższych kilku lat może się zwiększyć nawet 
o 2000 dolarów. Roczne wpływy z tego tytułu 
to 114 mld dolarów. W najbliższych latach aż 
1,2 mln miejsc pracy powstanie pośrednio lub 
bezpośrednio w związku z rozwojem branży 
energetycznej, a w perspektywie 2020 roku 
może być ich nawet 1,8 mln. Samo szczelino-
wanie hydrauliczne pozwoliło o 58 % zwiększyć 
dostęp do amerykańskich zasobów w stosunku 
do stanu z 2007 roku. W ciągu ostatnich lat 
zainwestowano w szczelinowanie hydrauliczne 
ponad 120 mld dolarów. Według agencji Mo-
ody’s Analytics ponad 2,5 mln miejsc pracy, ja-
kie powstały w Stanach Zjednoczonych w latach 
2002-2012, jest związanych z branżą wydobyw-
czą. W branży tej liczba miejsc pracy rośnie 
dwukrotnie szybciej, niż wzrasta w całej gospo-
darce. Według US Census Bureau import ropy 
spadł o 20% w 2013 roku a to zmniejszyło ame-
rykański deficyt handlowy o…32 mld dolarów. 
Według PricewaterhouseCoopers w amerykań-
skiej branży wydobywczej jest już 9 mln miejsc 
pracy, w samym Teksasie branża generuje 2 mln 
miejsc pracy i odpowiada za 25% całej produk-
cji gospodarczej. „Są to miejsca pracy dla osób 
wykształconych, a zatrudnienie jest oferowane 
na bardzo dobrych warunkach i cały czas istnie-
je zapotrzebowanie na specjalistów” – mówił dr 
Pappas. Drugim problemem jest to, że brakuje 
kwater dla pracowników. Przeciętne roczne wy-
nagrodzenie w branży w 2012 roku wyniosło 
128 tys. dolarów rocznie, podczas gdy średnie 
wynagrodzenie w sektorze prywatnym… 51 
tys. dolarów. „W rezultacie kierowcy ciężarówek 
zarabiają 100 tys. dolarów rocznie, jeżeli pracują 
w przemyśle wydobywczym i niekoniecznie jest 
to pozytywne zjawisko” – żalił się Pappas.

O wątpliwościach i zastrzeżeniach
Dr Pappas nie ukrywał, że ze szczelinowa-

niem hydraulicznym „wiążą się liczne wątpli-
wości”, choć kwestia zajęcia ziemi przemawia 
raczej na plus. Z przykładowej wiertni uloko-

wanej w północnej części prowincji Kolumbia 
Brytyjska, mającej powierzchnię ok. 2,5 ha 
wyprowadzono dwanaście poziomych, głębo-
kich odwiertów, zbierających gaz z powierzchni 
blisko 2 tys. ha. „Zanim rozwinięto technologię 
odwiertów pionowych i poziomych oraz szczeli-
nowania hydraulicznego, taki obiekt zajmował-
by powierzchnię 3, 6 tys. ha i potrzeba byłoby 
aż dwunastu wiertni, żeby uzyskać ten sam 
efekt”. Bardziej skomplikowana jest kwestia 
płynu, który wykorzystuje się do szczelinowania 
hydraulicznego. „Średnio na odwiert potrzeba 
15 mln litrów wody, w zależności od głębo-
kości odwiertu i liczby odwiertów poziomych” 
– przyznał Pappas. Ale znacznie więcej wody 
niż przemysł wydobywczy zużywa rolnictwo 
i przemysł energetyczny. „Szczególnie w Teksa-
sie problem wody jest nabrzmiały – mówił – 
i właśnie dlatego firmy wydobywcze uzdatniają 
wodę po jej zastosowaniu przy szczelinowaniu 
hydraulicznym, a następnie wykorzystują tę 
samą wodę do kolejnych operacji”. Choć naj-
więcej wody zużywają elektrownie atomowe 
i elektrownie oparte na węglu to „kwestia wody 
w szczelinowaniu ma zasadnicze znaczenie”. 
Z badań wynika, iż technologie wydobywcze 
zużywają od 20 do 60% wody, którą elektrow-
nie węglowe zużywają przy produkcji 1 MWh 
energii. Kolejny mit to skład płynu szczelinują-
cego. Znajdują się w nim rozmaite związki che-
miczne zapewniające odpowiednią gęstość, ale 
również np. biocydy, stosowane przeciwbakte-
ryjnie – dokładnie te same „które powstrzymują 
powstawanie kamienia nazębnego i są stoso-
wane w stomatologii”. Znajdują się tam także 
substancje stosowane do uzdatniania wody 
w basenach oraz wykorzystywane w detergen-
tach i środkach do prania. „Jest też guma guar, 
wykorzystywana do produkcji lodów, szminek 
oraz  niektórych…ciastek”. Dr Pappas zastrzegł, 
iż nie głosi opinii, że woda do szczelinowania 
jest czysta i nie wymaga recyklingu. „Jest to 
woda zawierająca stosunkowo nieszkodliwe 
związki chemiczne, zwłaszcza w porównaniu ze 
związkami chemicznymi stosowanymi w innych 
gałęziach przemysłu”. Wymaga ona  uzdatnia-
nia i recyklingu, ale nie zawiera żadnych środ-
ków toksycznych.

Zabezpieczanie szybu
Zabezpieczaniu odwiertu służy osłona szy-

bu wykonana z cementu „która idzie głęboko do 
wnętrza ziemi”- podkreślali mówcy z Teksasu. 
Zaś na poziomie wód gruntowych wykonuje się 
ją jeszcze silniejszą, wzmocnioną obudowę ze 
stali. Przy konstruowaniu osłony wykonywane 
są specjalne pomiary inżynieryjne, które mają 
sprawić, że osłona będzie „dobrze dobrana 
i nieprzepuszczalna”. Dlatego nie było do tej 
pory ani jednego udokumentowanego przypad-

ku skażenia wody gruntowej, które wynikałoby 
ze szczelinowania hydraulicznego – mówili 
przedstawiciele stanu. Odwiert, sięgający głę-
boko w ziemię, jest już skutecznie odizolowy-
wany od warstwy wodonośnej. Obudowa szy-
bu musi sięgać głęboko poniżej poziomu wód 
gruntowych. Za każdym razem, kiedy RRC wy-
daje zezwolenie na odwierty, wydzielona grupa 
geologów bada warunki geologiczne i spraw-
dza, jak głęboko znajdują się wody gruntowe 
i jak daleko powinna sięgać cementowa osło-
na. Niedawno zmieniono przepisy dotyczące 
obudowy i cementowania szybów, wymuszając 
na operatorach stosowanie jeszcze wyższych 
standardów technologicznych. Dla przykładu, 
zwierciadło wód w Teksasie i warstwy wodono-
śne na polu wydobywczym Barnett Shale sięgają 
do 2 tys. stóp, ale szczelinowanie hydrauliczne 
odbywa się na głębokości od 4 do 6 tys. stóp. 
W przypadku Eagle Ford Shale wody gruntowe 
mieszczą się w przedziale między 3 a 8 tys. stóp 
poniżej powierzchni ziemi, a szczelinowanie hy-
drauliczne odbywa się na głębokości od 5 do 15 
tys. stóp. „Dlatego tak ważny jest stały nadzór 
ekspertów nad procesem szczelinowania i nad 
budowaniem osłony szybów”. Teksas był pierw-
szym stanem, który zaczął wymagać od opera-
torów, by ujawniali publicznie, jakie środki che-
miczne są stosowane w szczelinowaniu. Można 
to sprawdzić na stronie internetowej, wybrać 
konkretny szyb i zapoznać się z danymi dotyczą-
cymi wody i związków chemicznych. Dane po-
kazują, jakie związki chemiczne i w jakiej ilości 
są wykorzystywane, jest także informacja o tym, 
skąd pobiera się wodę. 

Z punktu widzenia RRC
Gaye Greever McElwain z Railroad Commis-

sion RRC, odpowiedzialna za wdrażanie progra-
mów komunikacyjnych i informacyjnych wśród 
obywateli, przedstawicieli przemysłu oraz władz 
stwierdziła, iż agencja dba o to, by produkcja 
gazu ziemnego i ropy naftowej w Teksasie 
była prowadzona w sposób nieszkodliwy dla 
środowiska i zasobów naturalnych. „RRC, jako 
jedna z najstarszych komisji regulacyjnych 
w USA i najstarszą w Teksasie, koncentruje się 
na ochronie społeczności lokalnych i obywateli 
przed różnymi zagrożeniami”. I ma wielką wpra-
wę w tym, co robi, bo w Teksasie rocznie wyda-
je się około 22 tys. zezwoleń na same odwierty. 
Co ciekawe, samo wydanie jednego zezwole-
nia zajmuje urzędnikowi 7-10 dni roboczych. 
„Obecnie Teksas produkuje 2 mln baryłek ropy 
dziennie, ale jeśli zmieni się rynek i wzrośnie 
np. cena gazu, to jest możliwość zwiększenia 
produkcji.” – mówiła McElwain. Wtedy liczba 
wydawanych zezwoleń może ulec podwyż-
szeniu. Jest jednak nad tym miecz Damoklesa: 
wszyscy obywatele Teksasu mogą się zgłaszać 
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do lokalnych biur RRC, umieszczonych w każ-
dym hrabstwie, kiedy potrzebują pomocy lub 
chcą zgłosić nieprawidłowości. „Lokalne biura 
są oczami i uszami naszej komisji, pracownicy 
RRC są w terenie każdego dnia i rozmawiają 
z obywatelami, którzy tam mieszkają”. Dyżuru-
ją 24 godziny na dobę przez siedem dni w ty-
godniu. Reagują na sygnały o jakichkolwiek 
niebezpieczeństwach, które „się pojawiają czy 
mogą się pojawić”. 

Każde hrabstwo produkuje
Produkcja ropy i gazu odbywa się dosłow-

nie w każdym hrabstwie stanu, a ułatwieniem 
jest to, że w Teksasie jest 375 tys. mil rurocią-
gów „wliczając w to rurociągi międzystanowe”. 
Pola wydobywcze – Barnett Shale i Permian 
Basin na zachodzie stanu i Eagle Ford Shale 
na południu, znane są na całym świecie. Dla 
przykładu, pole Barnett Shale zawiera być może 
największe rezerwy gazu ziemnego w Stanach 
Zjednoczonych. „Jeśli koszt gazu ziemnego 
wzrośnie, to zobaczymy, że jego produkcja też 
się zwiększy” – mówiła McElwain. Unikatową 
cechą, wyróżniającą to pole, jest jego umiejsco-
wienie – nieco na zachód od Dallas i metropolii 
Dallas-Fort Worth. Oznacza to, że odwierty pro-
wadzone są w bardzo gęsto zaludnionym tere-
nie, a szyby ulokowane blisko domów i szkół. 
Mimo to rocznie wydaje się ok. 4 tys. zezwoleń, 
a ich liczba, w zależności od koniunktury, może 
się zwiększyć. Wydobycie ropy i gazu ostatnio 
przyspieszyło i „odwierty wykonuje się dosłow-
nie u ludzi w ogródkach” – mówiła McElwain. 
Ze strony społeczności lokalnych padały pytania 
o to, czy te praktyki są bezpieczne. „RRC jako 
urząd regulacyjny zapewnił opinii publicznej ła-
twy dostęp do informacji, nasze prace są trans-
parentne i przejrzyste”. Społeczeństwo musi 
mieć pewność, że cała działalność wydobywcza 
odbywa się pod kontrolą, stąd powołano kon-
trolerów terenowych, którzy wprowadzili się na 
tereny eksploatacji, żeby „nadzorować wydarze-
nia przy wiertniach” i wysłuchiwać obaw i pytań 
lokalnych mieszkańców. Ponadto obowiązują 
tzw. zasady terenowe, dotyczące m.in. odle-
głości między odwiertami i sposobu określania 
położenia węglowodorów pod ziemią. Wiele 
lokalnych społeczności wprowadziło swoje 
zasady dotyczące rozlokowania wież wiertni-
czych, wyznaczając odległość, jaka musi być 
zachowana pomiędzy wiertnią a np. szpitalem 
albo kościołem – wskazywała McElwain. Inna 
sytuacja jest na polu Eagle Ford Shale będącym 
dużą, wydłużoną formacją na południu Teksasu. 
„Na tym obszarze struktury geologiczne są bar-
dzo podatne na stosowanie technologii szczeli-
nowania hydraulicznego” – mówiła McElwain. 
Również tam wydano 4 tys. zezwoleń, choć 
start był z pułapu 26 zezwoleń rocznie. Eagle 

Ford Shale leży na obszarach wiejskich, znanych 
ze skromnych zasobów wody, produkcja ropy to 
800 tys. baryłek dziennie. Obszar Permian Basin 
znajduje się na zachodzie Teksasu i jest to sta-
re, ale olbrzymie, pole gazonośne. „Szacuje się, 
że może zawierać jeszcze więcej zasobów gazu 
i ropy, niż zostało wydobytych w ciągu ostatnich 
90 lat”. Na obszarze Permian Basin każdego 
dnia produkuje się blisko milion baryłek ropy 
naftowej, jak również gaz ziemny, ale w mniej-
szych ilościach. Wydobycie stanowe dlatego 
jest tak wydajne i dobrze udokumentowane, że 
w Teksasie działa „ponad sto czytelnych i zro-
zumiałych przepisów, które regulują wydobycie 
ropy i gazu”. 

Kwestia wody
Produkcja oraz wydobycie ropy i gazu 

w Teksasie wymaga bardzo dużych ilości wody, 
a przecież stan od dłuższego czasu zmaga się 
z suszą. Dlatego priorytetem są sposoby jej 
oszczędzania, uzdatniania albo ograniczenia 
wykorzystywania. Część przepisów prawnych 
w sprawie wody nie nadążała zresztą za roz-
wojem technologii, dlatego RRC przeprowa-
dziła niedawno ich reformę. „Agencja nakłania 
wszystkie gałęzie przemysłu do korzystania z jak 
najmniejszych ilości wody, do jej recyklingu 
i usprawniania procesów technologicznych”. 
Przynosi to efekty: przemysł wydobywczy wyko-
rzystuje niecały 1% ogółu zużycia wody, której 
większość zużywają rolnictwo oraz duże miasta. 
Obecnie jeden szyb wykorzystuje na szczelino-
wanie hydrauliczne średnio 15 mln litrów wody. 
„To naprawdę drobny odsetek tego, co ludzie 
zużywają do podlewania własnych trawników” 
– mówił John Pappas. Pewną nadzieję dają tak-
że nowe technologie pozyskiwania i zużywania 
wód podziemnych, uznanych za niezdatne do 
picia. Istnieją duże zasolone ich zasoby, których 
rolnicy nie mogą  wykorzystywać do nawadnia-
nia pól i picia. Prowadzi się jednak badania nad 
procesami jej odsalania i doprowadzenia do 
takiej jakości, by była zdatna i do nawadniania 
pól, i do wpuszczenia do miejskich wodocią-
gów. „W tej kwestii możemy być świadkami 
transferu technologii z branży wydobywczej do 
innych dziedzin życia” – mówiła McElwain. Sam 
proces uzdatniania wody po zabiegu szczelino-
wania jest wielostopniowy: woda oczyszczana 
jest ze szlamu i ciężkich metali na drodze koagu-
lacji, później poddawana filtracji i odwróconej 
osmozie i staje się wodą pitną. „Niektórzy ope-
ratorzy zastanawiają się, czy nie wykorzystywać 
ścieków powydobywczych jako płynu szczelinu-
jącego-wskazywał dr Pappas – tym bardziej, iż 
na każdą uzyskaną baryłkę ropy przypada osiem 
baryłek wyprodukowanej wody”. Ta woda 
może być oczyszczona i poddana recyklingowi 
albo może być składowana. Zwłaszcza w Eagle 

Ford Shale operatorzy starają się szukać nowych 
sposobów szczelinowania, do którego w ogóle 
woda nie będzie wykorzystywana. Trwają ba-
dania nad wykorzystaniem do tego celu propa-
nu, ale są też szyby, w których w ogóle nie ma 
szczelinowania. „W niektórych miejscach używa 
się żelu, w innych dwutlenku węgla” – mówił 
Pappas. 

Rolnicy pytali o korzyści
Stanisław Lesień, współwłaściciel gospo-

darstwa rolnego i firmy STAN z Wielkopolski 
chciał wiedzieć, czy teksaski właściciel ziemi par-
tycypuje w zyskach z eksploatacji gazu i ropy? 
A jeżeli tak, to w jakim stopniu w stosunku do 
zysków firm eksploatujących? Sprawa jest o tyle 
skomplikowana – wyjaśniał dr Pappas – że 
prawo do ziemi w Teksasie jest podzielone. To 
oznacza, że ktoś „może mieć prawo do minera-
łów w tej ziemi, a ktoś inny może mieć prawo 
do terenu”. Posiadacz praw do minerałów uzy-
skuje bezpośrednie korzyści z ich eksploatacji, 
ale posiadacz ziemi również je ma, ponieważ 
„jego ziemia jest wykorzystywana do wydoby-
wania tych złóż”. Może ponadto skorzystać na 
dostępie do wody, bo „woda podlega regula-
cjom prawnym – wyjaśniła McElwain – a prze-
cież firmy potrzebują jej do działania”. Poseł 
Ardanowski, PiS, dopytywał o podział zysków 
z eksploatacji złoża. „Domyślam się, że jest to 
jakaś istotna kwota, ponieważ rolnicy teksascy 
bardzo pilnują, by na głowicach wiercących po-
ziomo był GPS, co pozwala ustalić, pod czyim 
polem akurat odbywa się odwiert, bo nie tylko 
ten ma korzyść, u którego pionowo wywiercono 
szyb, ale również ten, pod którego polem jest 
głowica”. Michael Morrissey objaśnił, iż zyski 
stanowią odsetek produkcji. Właściciel praw 
do ziemi albo do minerałów podpisuje umowę 
najmu i uzyskuje środki na mocy tej umowy 
– część pieniędzy inkasując z góry, część zaś 
jako odsetki, zależne od wysokości produkcji. 
„Rządzi się to prawami kapitalizmu, aczkolwiek 
występuje swoista konkurencja pomiędzy posia-
daczami ziemi, którzy między sobą licytują, jaki 
odsetek zysków chcą mieć i jaką marżę nałożą 
na wydobycie”. Przy założeniu, że wydobycie 
będzie wysokie, również marża posiadacza 
ziemi będzie wysoka. Co ciekawe, agencja 
RRC jako regulator poszukiwania i wydobycia 
węglowodorów, nie ma żadnego wpływu na 
umowy zawierane pomiędzy firmami eksploata-
cyjnymi a właścicielami praw do złóż. Spotkanie 
w komisji rolnictwa dowiodło, iż w wielu czę-
ściach Teksasu obie branże, tzn. produkcja rolna 
i produkcja energii, bardzo pokojowo współist-
nieją. Czy tak stanie się w Polsce?

Jerzy Papuga 
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Historia  polskiego  przemysłu 
naftowego  zaczęła  się  po  raz  drugi 
po  ponad  stu  latach  od  pamiętnych 
początków przemysłowego wykorzy-
stania  produktów  z  przerobu  ropy 
naftowej na ziemiach polskich zwią-
zanych z nazwiskiem Ignacego Łuka-
siewicza, 17 sierpnia 1964 r., kiedy to 
w Płocku przerobiono pierwszą tonę 
ropy naftowej. W tym to dniu, 50 lat 
temu  zapoczątkował  się  nowy  roz-
dział w rozwoju polskiego przemysłu 
naftowego, a także był to start do roz-
woju polskiej petrochemii.
Dla dwóch  już pokoleń płockich 

naftowców  i  petrochemików  ni-
niejsza  publikacja w  sposób  bardzo 
uproszczony  przybliża  najistotniej-
sze  elementy  wydarzeń  związanych 
z  półwieczem  przerobu  ropy  nafto-
wej w Płocku.

27 stycznia 1960 roku powołano do życia 
Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petroche-
miczne (MZRiP), nadając przedsiębiorstwu oso-
bowość prawną. Zakładano docelową zdolność 
przerobu ropy naftowej na poziomie 6 mln t/r. 
realizowaną w dwóch etapach: w pierwszym 
etapie 2 mln t/r., a w drugim etapie 6 mln t/r. 
Zatwierdzono również zachowanie pewnej re-
zerwy powierzchni zajmowanej pod budowę 
zakładów w celu umożliwienia ich rozwoju, 
planowano bowiem zwiększenie przerobu ropy 
naftowej, tj. przekroczenie wartości docelowej 
o 4-6 mln t/r. 

Pierwszą instalację Destylacji Rurowo-Wie-
żowej I (DRW I ) uruchomiono w czwartym roku 
budowy Zakładów, 17 sierpnia 1964 r. Autorem 
technologii było Biuro Projektów Przemysłu 
Naftowego „Bipronaft” z Krakowa. Schemat 
destylacji ropy na DRW I był uproszczony w po-
równaniu do budowanych później instalacji wg 
technologii radzieckich. Pociągało to za sobą 
słabsze rozdestylowanie produktów (większe 
zachodzenie frakcji na siebie). 

W roku 1968 uruchomiono instalację 
DRW II wg technologii Instytutu „Giproga-
znieft” z Baku. W tymże roku osiągnięto na 
obu instalacjach przerób ropy na poziomie 
5,6 mln ton.

Na rysunku 1 przedstawione są główne 
procesy rafineryjne funkcjonujące w Płocku 
w latach 60-tych ubiegłego wieku.

Na początku lat siedemdziesiątych podjęto 
decyzję o zwiększeniu przerobu ropy naftowej 
do 12 mln ton/rok. Wiązało się to z budową ko-
lejnych instalacji: DRW III (w 1972 r.) i DRW IV 
(w 1975 r.).

Przyjęte rozwiązania technologiczne umoż-
liwiły osiągnięcie w latach 1977-1981 wskaź-
nika głębokości przerobu ropy wynoszącego 
ok. 65% (stosunek ilości otrzymanych białych 
produktów do ilości ropy naftowej przerabianej 
w instalacjach DRW).

Instalacje Reformowania Katalitycznego 
uruchamiano w MZRiP stopniowo w latach 
1964-1972. Łączna zdolność przerobowa wy-
nosiła 1230 tys ton/rok. 

Instalacja Reformingu I była pierwszą 
tego typu instalacją w kraju. Uruchomiono ją 
w 1964 r. Licencja, technologia i rozwiązania 
konstrukcyjne były włoskie. Instalacje Reformin-
gu II, III i IV wchodziły kolejno do eksploatacji 
w latach 1968, 1971 i 1972. Licencję i techno-
logię również zakupiono w firmie Snam Progetti, 
rozwiązania konstrukcyjne opracowano w Biu-
rze Projektów „Bipronaft” w Krakowie. Umoż-
liwiło to zagospodarowanie całej puli frakcji 
benzynowych do produkcji etyliny 86 i 94. 

Przez długie lata w Płocku pracowały dwie 
instalacje Fluidalnego Krakingu Katalitycznego. 
Pierwsza z nich, o zdolności przerobowej wy-
noszącej 750 tys. t/r. na licencji ZSRR, została 
uruchomiona w 1966 roku. Zastosowane roz-
wiązania techniczno-technologiczne były cha-

rakterystyczne dla pierwszej generacji tego ro-
dzaju procesów. Technologie charakteryzowały 
się niewielkim stopniem konwersji surowca (ok. 
50% ) i małą wydajnością benzyny, nie przekra-
czającą 28 % wag.  Uruchomienie w roku 1977 
drugiej nowoczesnej jednostki Fluidalnego 
Krakingu Katalitycznego na licencji amerykań-
skiej firmy UOP umożliwiło przeprowadzenie 
kompleksowej modernizacji i rekonstrukcji FKK 
I. Operacja ta z perspektywy czasu okazała się 
ze wszech miar słuszna i celowa. Modernizacji 
przeprowadzonej w latach 1980 - 1983 pod-
dano ok. 80% aparatów tej instalacji. Było to 
pierwsze tego typu zamierzenie realizowane 
na tak dużą skalę w polskim przemyśle rafi-
neryjnym, oparte na wykorzystaniu krajowych 
rozwiązań procesowych i konstrukcyjnych.  Pro-
jekt procesowy modernizacji był opracowany 
w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu 
Rafineryjnego i Petrochemicznego w Płocku. 
W instalacji FKK I uruchomionej po pierwszym 
etapie modernizacji uzyskano znacznie lepsze 
wyniki pod względem wydajności produktów 
krakowania (tabela 2), zużycia mediów energe-
tycznych i środków pomocniczych oraz jakości 
produktów. Jednocześnie osiągnięto większą 
zdolność przerobową tj. 850 tys ton/rok.

Praca zmodernizowanej FKK I i nowocze-
snej FKK II spowodowała zasadnicze zmiany 
w strukturze produkcji zakładu poprzez zwięk-
szenie produkcji gazów płynnych, wysokookta-
nowych gatunków benzyn, oleju napędowego 
i dobrej jakości oleju opałowego.

Uruchomienie węzła oczyszczania i roz-
dzielania gazów płynnych umożliwiło produkcję 
m.in. frakcji izobutano-izobutylenowej – su-
rowca stosowanego w instalacji ALKILACJI HF, 
w której wytwarza się alkilat – cenny składnik 
benzyny wysokooktanowej. Do tej pory rafine-
ria w Płocku jest jedynym producentem alkilatu 
w grupie kapitałowej Orlen.

Do roku 1993 w Płocku pracowały trzy jed-
nostki hydroodsiarczania olejów napędowych: 
HON I, HON II i HON III o projektowej zdolności 

50 lat przerobu ropy 
naftowej w Płocku

Tabela 1. Porównanie uzysków DRW I i DRW III (źródło: PKN ORLEN 2003)
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przerobowej po 450 tys. t/rok (po intensyfika-
cji po 600 tys. t/r każda), uruchamiane kolejno 
razem z instalacjami Reformingów. Umożliwiło 
to produkcję olejów napędowych o zawartości 
siarki 0,6 % wag.

Blok instalacji przeznaczonych do produk-
cji bazowych olejów smarowych uruchomiono 
w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Pe-
trochemicznych w roku 1969. W tym samym 
roku wyprodukowano pierwsze tony olejów 
smarowych. Były to proste – jak na dzisiejsze 
czasy – oleje typu „Lux”, które bez żadnych do-
datków uszlachetniających stanowiły gotowy 
produkt rynkowy. 

Na blok instalacji przeznaczonych do pro-
dukcji bazowych olejów smarowych składały 
się trzy instalacje technologiczne: instalacja 
selektywnej rafinacji furfurolem, instalacja 
rozpuszczalnikowego odparafinowania ABT 
(acetonu, benzenu, toluenu) oraz instalacja 
hydrorafinacji olejów smarowych. Dwie pierw-
sze instalacje zostały zaprojektowane w Biurze 
Projektów „Bipronaft” w Krakowie. Projekt 
instalacji Hydrorafinacji Olejów Smarowych 
wykonano w Czechosłowacji. Prace budowla-
no-montażowe wszystkich instalacji wykonały 
polskie przedsiębiorstwa. W roku 1996 tech-
nologię Acetobenzenu zastąpiono technologią 
Mek-Tol.

Uruchomiona w 1964 roku instalacja Oksy-
dacji Asfaltów o zdolności produkcyjnej 110 tys 
ton/rok (aktualnie 630 tys ton/rok) pozwoliła na 
wprowadzenie na rynek wielu asortymentów 
asfaltów drogowych i przemysłowych.

Sukcesywne rozbudowywanie rafineryjnej 
części zakładu umożliwiło uruchomienie pierw-
szych instalacji petrochemicznych, co nastąpiło 
na przełomie lat 60 - 70. Instalacje petroche-
miczne stanowią niezbędne ogniwo w łańcuchu 
przekształceń gazów i niskooktanowych frakcji 
benzynowych w produkty będące bazą surow-
cową dla przemysłu chemicznego.

Do najważniejszych należą:
• etylen, propylen,
• benzyna ekstrakcyjna, lakowa, eter naf-

towy,
• polietylen,
• polipropylen,
• tlenek etylenu,

• glikole etylenowe,
• butadien,
• fenol, aceton.
Podsumowując okres lat 60 i 70 można 

stwierdzić, że w tym czasie trwała budowa za-
kładu. Z małymi wyjątkami powstały praktycz-
nie wszystkie technologie eksploatowane do 
dzisiaj. Lata 80. stały pod znakiem niewielkich 
modernizacji mających na celu ograniczenie do 
minimum korzystania z zachodnich rozwiązań. 
Głównym celem było ograniczenie do minimum 
zakupów dewizowych.

Rysunek 3 przedstawia schemat technolo-
giczny rafinerii w Płocku w latach 80-tych. Kon-
figuracja taka pozwoliła na uzyskanie przerobu 
ropy ~12,6 mln t/r (rysunek 2).

ROZWÓJ RAFINERII W PŁOCKU 
W LATACH 1990-2000

Zmiana systemu gospodarczego w 1989 
roku przyczyniła się do szybkiego rozwoju go-
spodarczego kraju. Samochody z poszukiwa-
nego dobra luksusowego stawały się powoli 
ogólnodostępnym narzędziem pracy, środkiem 
transportu indywidualnego. Spowodowało to 
bardzo dynamiczny wzrost zapotrzebowania na 
paliwa silnikowe.

W tym okresie w Unii Europejskiej zapocząt-
kowany zostało program poprawy własności pa-
liw silnikowych oraz harmonizacji przepisów kra-
jowych. Jasne było, że wraz z otwarciem rynków 
i przewidywanym przystąpieniem do UE polskie 
rafinerie będą musiały konkurować na równi 
z wielkimi firmami zagranicznymi. Mając tę świa-
domość w Płocku zainicjowany został program 
rozwoju i gruntownej modernizacji zakładu. 

MZRiP z firmy państwowej został prze-
kształcony w spółkę akcyjną pod nazwą Petro-
chemia Płock S.A.

Strategicznym celem spółki było zapewnie-
nie utrzymania pozycji głównego producenta 
na krajowym rynku paliw płynnych i wybranych 
produktów petrochemicznych, dotrzymanie wa-
runków konkurencji rynkowej oraz osiągnięcie 
wymaganego przepisami stanu oddziaływania 
na środowisko.

Ciągły wzrost zapotrzebowania na benzy-
ny i oleje napędowe wymusił podjęcie kroków 
poprawiających jakość i ilość produkowanych 
paliw silnikowych. 

W tym okresie wprowadzone zostały no-
woczesne technologie reformingu z ciągłą re-
generacją katalizatora (Reforming V – 1992, 
Reforming VI- 2000). Reforming V miał w za-
łożeniach pracować głównie dla potrzeb pro-
dukcji aromatów. W związku z tym wyposa-
żony był w sekcję rozdestylowania aromatów. 
Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na ben-
zyny połączony ze zmianą jakości (wycofanie 
ołowiu, spadek zapotrzebowania na benzyny 
niskooktanowe) spowodował, że od samego 
początku Reforming V pracował wyłącznie 
w reżymie benzynowym z wyłączoną sekcją 
rozdestylowania aromatów. Dopiero wprowa-
dzenie po roku 2000 ograniczenia zawartości 
benzenu w benzynach wymusiło uruchomienie 
destylacji reformatu w celu usunięcia z nie-
go nadmiaru benzenu. Wtedy też w ramach 
optymalizacji procesu produkcji aromatów 
rozpoczęto kierowanie strumienia ksylenowe-
go bezpośrednio na Paraksylen z pominięciem 
Destylacji Ekstrakcyjnej.

Tabela 2. Porównanie wskaźników uzysków FKK I i FKK II

Rysunek 1. Schemat przerobu ropy w Płocku w 1968 r.
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W celu wyeliminowania siarki z olejów 
napędowych uruchomione zostały nowe in-
stalacje odsiarczania olejów napędowych. 
Pierwszą instalacją był HON V, wspólne dzieło 
inżynierów Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
w Płocku oraz Orlen Projektu wybudowany 
w roku 1994. Jest to jedyna duża instalacja 
produkcyjna stanowiąca w całości myśl tech-
niczną polskich inżynierów i projektantów. 
Instalacja ta pracuje do dzisiaj pomimo że 
w założeniach projektowych przyjęto zbyt ni-
skie, jak na współczesne standardy, ciśnienie 
robocze 27 bar.

Mając na uwadze doświadczenia wy-
ciągnięte z budowy HON V oraz obserwując 
postęp w wymaganiach odnośnie siarki w za-
łożeniach do budowy kolejnej instalacji HON 
VI uwzględniono znaczną rezerwę na przyszły 
postęp. Poziom odsiarczania ustalony został po-
niżej 50 ppm S (ówczesna norma zakładała 500 
ppm S) oraz przewidziano 10% rezerwę prze-
pustowości hydraulicznej instalacji. Ponieważ 
przewidywano wprowadzenie w normach do-
datkowego ograniczenia zawartości związków 
poliaromatycznych instalacja HON VI posiadała 
dwa reaktory. Pierwszy, główny reaktor miał za 
zadanie odsiarczać strumień oleju napędowego. 
Posiadał również złoże odparafinowania w celu 
poprawy własności niskotemperaturowych oleju 
napędowego (temperatura mętnienia i blokady 
zimnego filtra istotna dla użytkowników w okre-

sie zimowym). Drugi reaktor zasypany był kata-
lizatorem odaromatyzującym i miał za zadanie 
usuwać z oleju napędowego poliaromaty.

Najważniejszymi inwestycjami zrealizowa-
nymi w tamtym czasie była budowa instalacji 
Hydrokrakingu Destylatów Próżniowych oraz 
Hydrokrakingu Gudronu (HOG). Uruchomienie 
tej pierwszej miało miejsce w 1996 r. Razem 
z Hydrokrakingiem o zdolności przerobowej 2,6 
mln t/r destylatów uruchomiono również Wy-
twórnię Wodoru o zdolności 10,5 t/h czystego 
wodoru. W momencie uruchomienia Hydrokra-
king był największą instalacją tego typu w jed-
nym ciągu. Istniały większe obiekty, ale realizo-
wane w koncepcji dwóch równoległych ciągów 
produkcyjnych. Wytwórnia Wodoru przez jakiś 
okres była największą jednostką na świecie.

Uruchomienie Wytwórni Wodoru połączo-
ne było z podłączenie Petrochemii Płock S.A. 
do krajowego systemu gazu ziemnego. Gaz 
stanowił podstawowy surowiec dla wytwórni, 
surowcami alternatywnymi są gaz płynny i ben-
zyna lekka.

Unikatową na skalę światową jest techno-
logia Hydroodsiarczania Gudronu (HOG) wybu-
dowana w Płocku wg technologii H-Oil firmy 
Axens. Technologia ta został wybrana w wyniku 
wielu dyskusji i sporów na temat optymalnego 
podejścia do problemu ograniczenia emisji siarki 
z zakładowej EC. W latach 90. technologie od-
siarczania spalin nie były w Polsce rozpowszech-

nione. Duże wątpliwości powstały w trakcie 
analizy możliwości zagospodarowania gipsu, 
produktu odpadowego z takiej produkcji. Lokal-
ne władze odmówiły pozwolenia na składowa-
nie gipsu w pobliżu zakładu (nie było wiadomo 
dokładnie, w jakim stopniu zanieczyszczenia 
z ropy będą kumulować się w gipsie). Powsta-
ła nawet koncepcja tłoczenia zawiesiny gipsu 
w wodzie do kopalni w Bełchatowie – pomysł 
upadł ze względu na koszty. Zaletą instalacji 
odsiarczania spalin (IOS) był relatywnie niski 
koszt inwestycyjny. Niewątpliwą wadą są koszty 
eksploatacyjne samej instalacji oraz koszty zwią-
zane z utylizacją gipsu. Równolegle rozważano 
technologie odsiarczania. W procesie katalitycz-
nego odsiarczenia zachodzi równolegle proces 
hydrokrakingu w wyniku czego uzyskuje się 
cenne komponenty paliw silnikowych. Ten fakt 
przeważył na korzyść opcji odsiarczania surow-
ca. Dodatkowe przychody generowane przez 
instalację HOG z nawiązką pokryły koszty inwe-
stycyjne znacznie wyższe niż dla IOS. 

Realizacja inwestycji zrealizowanych do 
2000 r. pozwoliła przede wszystkim poprawić 
efektywność przerobu ropy. Zwiększeniu uległa 
konwersja do produktów białych (LPG-benzyna-
-olej napędowy). Asortyment produkcji dostoso-
wany został do wymogów jakościowych stoso-
wanych w Unii Europejskiej. Przede wszystkim 
znacząco ograniczona została zawartość siarki 
w benzynie i oleju napędowym, z produkcji 
wyeliminowane zostały benzyny z dodatkiem 
ołowiu, całkowicie zaniechano produkcji benzyn 
niskooktanowych.

ROZWÓJ RAFINERII W PŁOCKU 
PO ROKU 2000

W roku 1999 przestała istnieć Petrochemia 
Płocka S.A. W ramach polityki wzmacniania 
polskiego sektora rafineryjnego Petrochemia 
Płock została połączona z Centralą Produktów 
Naftowych (CPN) tworząc Polski Koncern Nafto-
wy, czyli dzisiejszy PKN ORLEN S.A. W Grupie 
Kapitałowej Orlen znalazły się też rafinerie połu-
dniowe – Jedlicze i Trzebinia.

Po roku 2000 przestały istnieć ograniczenia 
w postaci barier celnych dla konkurencji z Za-
chodu. Rynek paliw ulegał stopniowym zmia-

Rysunek 3. Schemat przerobu ropy w Płocku w 1989 r.

Rysunek 2. Przerób ropy w Płocku
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nom. Po raz pierwszy padło hasło dieselizacji. 
Rozwój technologii silników z zapłonem samo-
czynnym – common rail – sprawił, że pojazdy 
popularne „ropniaki” stały się pojazdami bar-
dziej dynamicznymi i szybkimi a co najważniej-
sze oszczędnymi. Silniki diesla znajdowały coraz 
częściej zastosowanie w samochodach rodzin-
nych, VAN-ach, kombi, SUVach.

Już pod koniec lat 90. trwały dyskusje 
nad dalszym kierunkiem rozwoju. Rozważana 
była możliwość intensyfikacji przerobu ropy do 
poziomu powyżej 17 mln t/r idąc tradycyjną 
ścieżką paliwową tj. budowa krakingu katali-
tycznego w zaawansowanej postaci zdolnego 
przerabiać pozostałość atmosferyczną ropy (tzw. 
Residue Fluid Catalytic Cracking ) wraz z instala-
cją odsiarczania surowca. Tego typu instalacja 
została uruchomiona w Czeskiej rafinerii w Kra-
lupach. Po stronie petrochemicznej analizowa-
na była opcja budowy nowej jednostki Olefin 
III o zdolności produkcyjnej 600 tys.t/r etylenu 
wraz z odpowiednimi instalacjami Polietylenu 
i Polipropylenu. Ostatecznie jednak zapadła de-
cyzja o tzw. małym rozwoju, który ograniczył się 
do intensyfikacji instalacji DRW III, Hydrokrakin-
gu i Olefin II. 

W roku 2003 DRW III poddana została 
gruntownej modernizacji polegającej na wymia-
nie węzła destylacji atmosferycznej i wykorzy-
staniu rezerw kolumny próżniowej. W wyniku 
tej modernizacji zdolności destylacji ropy na 
tej instalacji wzrosły z 3,7 mln t/r do 6,9 mln 
t/r. Tym samym sumaryczna zdolność destylacji 
ropy w zakładzie w Płocku osiągnęła obecny po-
ziom 17,8 mln t/r.

Instalacja Hydrokrakingu, która w momen-
cie powstawania była największą jednostką 
tego typu w jednym ciągu, została zintensyfi-
kowana o 30% uzyskując obecny poziom 3,7 
mln t/r. Inwestycja ta pozwoliła podjąć decyzje 
o ostatecznym wyłączeniu z ruchu wysłużonej 
instalacji FKK I.

Do roku 2000 sprzedaż benzyn rosła osią-

gając poziom 3,2 mln t. Był to najwyższy poziom 
sprzedaży odnotowany w całej dotychczasowej 
historii zakładu w Płocku.

W kolejnych latach, idąc śladem krajów 
Europy Zachodniej popyt w Polsce zaczął prze-
suwać się w kierunku oleju napędowego. Sprze-
daż benzyn zaczęła systematycznie spadać (ry-
sunek 3). Pierwszym krokiem dla zbilansowania 
podaży z popytem było obniżenie końca desty-
lacji benzyn do minimum, co pozwoliło zwięk-
szyć pulę produkcji paliwa lotniczego i oleju 
napędowego. Obserwując wyniki sprzedaży 
i prognozy na przyszłość stawało się jasnym, że 
dalszy rozwój zakładu musi iść w kierunku „nie-
-paliwowego” zagospodarowania benzyn. 

Tym samym rozwój w pierwszej dekadzie 
XXI wieku stał pod znakiem rozwoju Petroche-
mii. Intensyfikacja Olefin z 330 tys.t/r do 700 
tys.t/r etylenu w oparciu o surowiec benzyno-
wy, która miała miejsce w 2005 r. umożliwiła 
utrzymanie, a nawet okresowe zwiększenie 
produkcji oleju napędowego. Ale te działania 
nie były wystarczające dla zniwelowania tren-
du spadkowego zapotrzebowania na benzyny. 
Rynek polski, w odróżnieniu od krajów Europy 
Zachodniej cechuje bardzo duża penetracja 

gazu płynnego (LPG) wypierająca bezpośrednio 
benzyny na dystrybutorze. W latach 2000-2010 
Polska plasowała się w czołówce światowej wy-
korzystania LPG do celów motoryzacyjnych.

Po olefinach przyszła kolej na rozbudowę 
aromatów. Pracująca w Płocku instalacja Parak-
sylenu była technologią przestarzałą, awaryjną, 
bardzo energochłonną. Instalacja nigdy nie 
osiągnęła projektowej zdolności produkcyjnej. 
Jakość produktu daleko odbiegała od oczekiwań 
rynkowych. Stało się jasnym, że w najbliższej 
przyszłości będzie należało podjąć radykalne 
kroki – zamknąć nierentowną produkcję. W la-
tach 2003-2005 trwały intensywne prace nad 
przygotowanie projektu budowy nowoczesne-
go kompleksu Paraksylenu (PX) i Kwasu Terefta-
lowego (PTA). Pod koniec 2005 r. zapadła de-
cyzja o rozpoczęciu projektowania i w dalszym 
etapie budowy tych instalacji.

Uruchomienie kompleksu PX/PTA w 2010 r. 
przyczyniło się do wzrostu przerobu ropy 
w Płocku i dało podstawy do budowy kolej-
nej instalacji odsiarczania frakcji napędowych. 
Nowa instalacja HON VII o zdolności przerobo-
wej 2200 tys.t/r została oddana do eksploatacji 
w roku 2011. Po roku 2000 ze schematu tech-

Rysunek 4 . Sprzedaż najważniejszych paliw silnikowych i lekkiego oleju opałowego w Płocku

Rysunek 5. Schemat przerobu ropy w Płocku w 2014 r.
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nologicznego wypadło szereg instalacji. Począt-
kowo wyłączane a w niektórych przypadkach 
fizycznie zdemontowane zostały instalacje De-
stylacji (DRW I), reformingi semiregeneratywne, 
Instalacje Hydrodsiarczania Oleju Napędowego 
(HON II,III), FKK I (rysunek 5).

Rozwój zakładu w Płocku postępował 
zgodnie ze światowymi trendami zwiększania 
przerobu i pogłębiania konwersji.

Uzysk produktów białych1 na przestrzeni 
lat rósł z początkowego poziomu 50% w la-
tach 60. i 70. do ponad 80% po roku 2000,  
kiedy to uruchomiona została instalacja HOG 
(rysunek 6). Pogłębienie przerobu ropy odby-
wało się kosztem produktów ciężkich2 a przede 
wszystkim ciężkiego oleju opałowego. Skutkiem 
ubocznym pogłębiania przerobu ropy jest zna-
czący wzrost zapotrzebowania na energię do 
procesów – paliwo na potrzeby własne. Szcze-
gólnie duży skok wystąpił w latach 70. jako 
efekt rozbudowy kompleksu petrochemicznego 
(Olefiny II, poliolefiny, Fenol itd.)

1  Gaz płynny, benzyny, oleje napędowe, lekki 
olej opałowy, produkty petrochemiczne

2  Ciężkie oleje opałowe, asfalty

Rysunek 6. Struktura produkcji zakładu w Płocku w okresie 1964-2013

Tabela 3. Zmiany norm jakości paliw silnikowych w Unii Europejskiej

O ile w latach 70-80 rozwój przemysłu ra-
fineryjnego miał na celu dostosowanie struktury 
produkcji do zapotrzebowania rynku, to w latach 
90-tych nastąpił zwrot w kierunku ekologii. Liderem 
w tym zakresie była Europa.

Rafineria w Płocku dzięki zaawansowanym 
technologiom zawsze spełniała najwyższe standar-
dy w niektórych parametrach prześcigając kraje Unii 
Europejskiej. Jako jedni z pierwszych uruchomiliśmy 
całą produkcję paliw bezsiarkowych (10 ppm S), od 
roku 2000 zaprzestaliśmy produkcji benzyn nisko-
oktanowych (poniżej 95 oktan).

PRZEMYSŁ RAFINERYJNY 
W EUROPIE I NA ŚWIECIE
(na podstawie artykułu “The Evolution of Oil 
Refining In Europe”, Concawe, 2013)

Rozwój rafinerii w Płocku był zbliżony do 
rozwoju branży rafineryjnej w Europie Zachod-
niej. W latach 60. gwałtownie rosło zapotrze-
bowanie na paliwa silnikowe, co było związane 
z okresem prosperity i rozwojem motoryzacji. 
Powstawały nowe rafinerie, część z nich opar-
ta była o prosty schemat przerobu ropy (tzw. 
Rafinerie hydroskimingowe). Kryzys naftowy 

z lat 70. zakończył ten sielankowy okres roz-
woju. Rozpoczął się okres konsolidacji i stop-
niowego dostosowania się do zmieniających 
się warunków gry. Jednocześnie zmianie uległa 
struktura biznesu rafineryjnego. Zintegrowa-
ne pionowo firmy zajmujące się wydobyciem, 
przerobem ropy oraz dystrybucją produktów 
zmieniły swoją strukturę. Obecnie wydobycie 
(upstream) i przerób/dystrybucja (downstream) 
są odrębnymi działami gospodarki. Rafinerie 
przestały być wyłącznie „miejscem powstawa-
nia kosztów” w zintegrowanym łańcuchu. Stały 
się odrębną gałęzią przemysłu rządzącą się swo-
imi własnymi prawami, operujące jako źródła 
dodatkowego dochodu pomiędzy dwoma glo-
balnymi rynkami – ropy i produktów naftowych- 
które choć nie do końca niezależne, to jednak 
charakteryzujące się swoją własną dynamiką 
i zmiennością. Dodatkowo zapotrzebowanie na 
produkty naftowe zaczęło stopniowo zmieniać 
się w kierunku produktów lekkich przy równo-
czesnym wzroście ich wymagań jakościowych.

Na rysunku 7 pokazany jest trend zapotrze-
bowania na produkty naftowe w 15 krajach, 
które weszły w skład Unii Europejskiej. Po szczy-
towym roku 1973, całkowite zapotrzebowanie 

Rysunek 7. Ewolucja zapotrzebowania na produkty naftowe 
w 15 krajach UE
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na produkty naftowe zaczęło powoli spadać. Zna-
cząco zaczęły zmieniać się proporcje zapotrzebo-
wania na poszczególne grupy produktów. Wraz ze 
znaczącym rozwojem transportu rosło zapotrzebo-
wanie na produkty lekkie. Jednocześnie tradycyjne 
rynki ciężkiego oleju opałowego w sektorze ener-
getycznym i przemysłowym zaczęły się kurczyć. 
Jedynie w nieznacznej części zostało to skompen-
sowane wzrostem zapotrzebowania na ciężkie 
paliwa dla transportu morskiego. Obecnie ciężkie 
paliwa stanowią niewiele ponad 10% produkcji 
z baryłki ropy, podczas gdy na początku lat 70. 
stanowiły ok. 40% produkcji. Produkty białe (frak-
cje oleju napędowego i lżejsze) stanowią obecnie 
ponad 70% produkcji uzyskiwanej z baryłki ropy. 
Pogłębianie przerobu ropy miało miejsce na całym 
świecie, ale w Europie wykształcił się jeszcze jeden 
trend: wzrost popularności samochodów z silnika-
mi diesla zapoczątkowany w latach 90. ubiegłego 
wieku wraz z rozwojem transportu drogowego 
spowodował gwałtowny wzrost zapotrzebowania 
na olej napędowy. 

W tym samym okresie zaczęto wprowadzać 
zmiany do wymagań jakościowych na paliwa. 
Zmiany te miały na celu zarówno spełnić wymaga-
nia producentów silników (poprawa efektywności) 
oraz przyczynić się do ograniczenia emisji spalin. Do 
końca lat 80., jakość paliw była podporządkowana 
wymogom technicznym stawianym przez silniki 
oraz układ logistyczny (magazynowanie i trans-
port paliw). Jedynie kilka kluczowych parametrów, 
takich jak liczba oktanowa, było regulowanych 
i w Europie odbywało się to na poziomie poszcze-
gólnych państw. Na początku lat 90., w rezultacie 
postępującej integracji rynków oraz przepisów 
prawnych, rozpoczął się proces ujednolicania wy-
magań stawianych paliwom silnikowym. Proces 
ten był nadzorowany przez Komisję Europejską. 
Odpowiadając na obawy o wpływ transportu sa-
mochodowego na zanieczyszczenie powietrza, 
Komisja Europejska uruchomiła ambitny program 
znaczącego obniżenia emisji spalin z pojazdów sa-
mochodowych. Program ten zapoczątkował wpro-
wadzenie nowych technologii takich jak nowe, 
trójfunkcyjne katalizatory w silnikach benzynowych 
a później filtry cząstek stałych dla silników diesla. Te 
nowe technologie z kolei pociągnęły za sobą nowe 
ograniczenia jakościowe dla paliw silnikowych. Tak 
zwana Dyrektywa Paliwowa została wprowadzona 
w życie po raz pierwszy 1993 i była wielokrotnie 
aktualizowana. W tabeli 3 znajduje się podsumo-
wanie ewolucji jaka miała miejsce dla najważniej-
szych parametrów jakościowych paliw określanych 
w Europejskich standardach EN228 (benzyny) 
i EN590 (olej napędowy).

Pierwszym, dużym wyzwaniem jakościowym 
dla rafinerii było wyeliminowanie na początku lat 
90-tych związków ołowiu. Wymagało to całkowi-
tego przemodelowania receptur komponowania 
benzyn. Problem został w kolejnych latach dodat-

kowo skomplikowany poprzez wprowadzenie do-
datkowych ograniczeń na stosowanie tradycyjnych 
komponentów benzyn (aromaty, olefiny, itd.). 

Największym jednak wyzwaniem dla rafine-
rii było prawie całkowite usunięcie siarki (reduk-
cja o dwa rzędy wielkości) z silnikowych paliw 
drogowych. 

W tym samym okresie nastąpiły duże zmiany 
w zakresie produkcji i dostaw ropy naftowej. Do 
końca lat 60. ropa naftowa była wydobywana 
w stosunkowo ograniczonej ilości krajów. Wy-
dobycie to było w większości domeną dużych, 
międzynarodowych firm naftowych posiadają-
cych koncesje w krajach wydobycia. Wielkie fir-
my naftowe zajmowały się również transportem 
i przerobem ropy we własnych rafineriach.

Począwszy od lat 70. kraje, w których wy-
dobywano ropę zaczęły stopniowo pobierać 
coraz większe opłaty za jej wydobycie od spółek 
narodowych. Jednocześnie wzrost zapotrzebo-
wania przyczynił się do wzrostu ilości regionów 
wydobycia. To z kolei spowodowało stopniowe 
oddzielenie się biznesu wydobycia od przerobu 
i dystrybucji, zaczął tworzyć się otwarty rynek 
ropy naftowej. Z początkowej praktycznie pełnej 
zależności od Bliskiego Wschodu, Europa stop-
niowa zaczęła dywersyfikować dostawy włącza-
jąc w to regiony Morza Północnego, Północnej 
i Zachodniej Afryki oraz krajów byłego Związku 
Radzieckiego. Dostępność stosunkowo lekkich, 
niskosiarkowych rop z tych regionów pomagała 
w spełnieniu zapotrzebowania na lekkie produkty.

Pomimo światowego trendu związanego 
z wydobyciem coraz cięższych rop, Europa w dal-
szym ciągu posiada dobry dostęp do rop lekkich 
uzupełniając spadające dostawy z Morza Północ-
nego nowymi źródłami w Afryce Zachodniej i ob-
szarze Morza Kaspijskiego.

WYZWANIA STOJĄCE PRZED 
PRZEMYSŁEM RAFINERYJNYM

W celu zapewnienia dostaw paliw na rynek, 
przemysł rafineryjny na świecie i w Europie, był 

zmuszony do reakcji na zmiany struktury zapo-
trzebowania na poszczególne produkty z baryłki 
ropy oraz wzrost wymagań jakościowych sta-
wiany tym produktom. Jednocześnie od sektora 
rafineryjnego oczekuje się zmniejszenia emisji do 
atmosfery oraz wody z miejsc produkcji. Zmiany 
te pociągnęły za sobą znaczące inwestycje.

W przeciągu lat wiele, głównie małych rafi-
nerii stopniowo było zamykanych, podczas gdy te 
duże, mogące uzasadnić inwestycje, były moder-
nizowane i rozbudowywane. W odpowiedzi na 
zapotrzebowanie na produkty białe rafinerie były 
zmuszane rozwijać procesy konwersji. Na rysunku 
8 pokazana została ewolucja w ciągu ostatnich 
30 lat w ilości rafinerii w EU-15, ich zdolnościach 
przerobowych ropy oraz stosunku zdolności kon-
wersyjnych do zdolności destylacji ropy. 

Ilość czynnych rafinerii w EU-15 skurczyła się 
ze 130 w roku 1983 do 82 obecnie (włączając to 
niewielkie rafinerie specjalizujące się w produkcji 
asfaltów i olejów smarowych). Wraz ze spadkiem 
sumarycznego zapotrzebowana na produkty naf-
towe spadała zdolność przerobowa ropy. W la-
tach 90. nastąpiła pewna stabilizacja ale ostatnie 
zamknięcia rafinerii spowodowały dalsze ograni-
czenia zdolności przerobowych o 11% w okresie 
2003-2013. Równolegle rozwijane były zdolno-
ści konwersyjne rafinerii, początkowo za sprawą 
budowy nowych instalacji Krakingów Katalitycz-
nych a ostatnio Hydrokrakingów (technologia, 
która zwiększa produkcję destylatów kosztem 
mniejszej produkcji benzyn). W Europie budo-
wano także nowe instalacje Koksowania, chociaż 
technologia ta nie zyskała aż takiej popularności 
jak np. w Stanach Zjednoczonych. 

Eliminacja ołowiu, siarki oraz zmiany pozo-
stałych parametrów paliw silnikowych wymagały 
inwestycji w nowe technologie przyczyniając się 
do wzrostu kompleksowości rafinerii.

Dr inż. Wojciech Gardziński
PKN ORLEN S.A.

Rysunek 8. Ilość rafinerii, zdolność destylacji i trendy kompleksowości rafinerii w 15 krajach UE, 1983-2013
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Podczas  letnich akcji krwiodaw-
czych  Oddziału  w  Zielonej  Górze 
pod  hasłem  „Dar  krwi  na  Dzień 
Dziecka” zebraliśmy ponad 28 litrów 
życiodajnego płynu. 

Członkowie działającego od 1968 r. Klu-
bu HDK PCK „Nafta” spotkali się na akcji te-
renowej 6 czerwca pod Zieloną Górą. Krew 
oddały wówczas 43 osoby, co pozwoliło 
zebrać ponad 19 litrów. Działania na rzecz 
honorowego krwiodawstwa kontynuowali-
śmy 13 czerwca podczas akcji „Dar krwi na 
Dzień Dziecka” przed siedzibą Oddziału przy 
ul. Boh. Westerplatte, w której wzięli udział 
nie tylko nasi pracownicy, ale także mieszkań-
cy miasta. Zebraliśmy w tym dniu kolejnych 
9 litrów krwi.

Akcji towarzyszył konkurs plastyczny dla 
szkół podstawowych „Jak piękna jest Ziemia” 
i cykl audycji „Eko styl – Twoja krew to plus 
dla Życia” emitowanych na antenie Radio Plus 
Zielona Góra, które było partnerem tego pro-
jektu, podobnie jak Elektrociepłownia „Zielo-
na Góra” – jeden z naszych głównych klientów 
odbierających gaz ziemny. Nagrodą w konkur-
sie był udział w pikniku, który odbywał się 
równolegle do akcji krwiodawczej. 

Z krwią i ekologią 
na Księżycu

Oddział w Zielonej Górze

Przed pomnikiem Ignacego Łukasiewicza 
działo się naprawdę wiele. Atrakcjami pikniku 
było planetarium z seansem „Krwiobieg Wszech-
świata”, strefa planet z możliwością sfotografo-
wania się na powierzchni Księżyca i sprawdzenia 
swojego ciężaru na różnych planetach, strefa 
eksperymentów związanych z energią elektrycz-

ną i ciekłym azotem. Nasz piknik odwiedziło pięć 
grup przedszkolaków i cztery grupy szkolne na-
grodzone w konkursie, a „Radio Plus” na żywo 
relacjonowało przebieg wydarzenia.

Magdalena Wajda 
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

W terenowej akcji krwiodawczej wzięli udział członkowie Klubu – pracownicy Oddziału z Zielonej Góry, terenu i spółki Exalo. 
Fot. Magdalena Wajda

Podczas pikniku towarzyszącego akcji krwiodawczej dzieci przekonały się, jak zimny może być ciekły azot, jak można skroplić 
powietrze, zmniejszyć balon i jak niska temperatura działa na gumę, metal czy drewno. Fot. Magdalena Wajda

W krwiobusie zebraliśmy 9 litrów krwi. Fot. Magdalena Wajda
Przedszkolaki podczas akcji dowiedziały się, dlaczego oddajemy krew i jak udzielać pierwszej 
pomocy. Fot. Magdalena Wajda
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Kopalnia z helem

Kopalnia  Gazu  Ziemnego  Tar-
chały to jedna z najstarszych kopalń 
PGNiG  SA  Oddziału  w  Zielonej 
Górze i jedna z pierwszych na Niżu 
Polskim. 

W 1964 r. rozpoczęto wiercenia poszu-
kiwawcze we wschodniej części monokliny 
przedsudeckiej w rejonie Krotoszyna, Sulmierzyc 
i Ostrowa Wlkp. Projekt ten obejmował wyko-
nanie 16 otworów o głębokości od 1500 do 
3000 m. Kolejne ważne dla historii kopalni lata 
to 1966-1968, kiedy w rejonie Tarchał z wyni-
kiem pozytywnym zakończono wiercenia po-
szukiwawcze odwiertami Tarchały-3 i Gorzyce 
Małe-1. W następnym roku zatwierdzono pro-
jekt badań geologicznych na złożu gazu ziem-
nego Tarchały. W tym czasie zakończono wierce-
nia na odwiertach Tarchały-8,10,11. W rejonie 
Tarchał gaz ziemny odkryto w dwóch złożach 

o pierwotnych zasobach wydobywanych 2,45 
mld m3 w utworach wapienia podstawowe-
go i czerwonego spągowca oraz 1,16 mld m3 

w utworach dolomitu głównego.

Eksploatacja, hel do magazynu
Przy odwiercie Tarchały-8 w ekspresowym 

tempie wybudowano w 1972 r. niskotempera-
turową instalację osuszania i rozpoczęto eksplo-
atację z wydobyciem około 10 tys. m3/h. Prowa-
dzono jednocześnie budowę kopalni na terenie 
obecnego Ośrodka Centralnego, by w następ-
nym roku uruchomić odwierty Gorzyce Małe-1, 
Tarchały-3, 10, 11. W latach 1976-1977 trwała 
rozbudowa i uruchomiono kolejnych 17 odwier-
tów o łącznym wydobyciu 36 tys. m3/h. Aktual-
nie z KGZ Tarchały oraz Ośrodków Grupowych 
Wysocko Małe, Wysocko Małe E wydobywa 
się rocznie ok. 23 mln m3 gazu zaazotowanego 
z zawartością ok. 0,5 % helu. 

Hel w historii eksploatacji złoża Tarchały po-
siada swoje szczególne miejsce. W okresie kiedy 
nie cieszył się jeszcze tak dużym zainteresowa-
niem, podjęto decyzję o zatłaczaniu jego nad-
wyżki z powrotem do złoża w dolomicie głów-
nym (odwiert Tarchały-41). Zatłaczanie i odbiór 
prowadzono naprzemiennie w zależności od 
potrzeb. Do 1995 r. zatłoczono 5559,8 tys. m3 
helu, a odbiór gazu wzbogaconego w hel za-
kończono w 2003 r. w ilości 9594,7 tys. m3. 
Wracając do teraźniejszości, gaz ziemny po re-
dukcji oraz osuszeniu kierowany jest do PGNiG 

SA Oddział w Odolanowie w celu odazotowa-
nia, a w mniejszym stopniu do odbiorców indy-
widualnych. Złoże w wapieniu podstawowym 
i czerwonym spągowcu eksploatowane jest 
piętnastoma odwiertami (szczerpanie 68%), 
a w dolomicie głównym jednym odwiertem 
(szczerpanie 31%).

Modernizacja instalacji
W 2013 r. zakończono przebudowę insta-

lacji i obiektów technologicznych kopalni, która 
polegała na rozbudowie istniejącego budynku 
socjalno-technicznego o pomieszczenie kotłow-
ni technologicznej, demontażu absorpcyjnej 
wtryskowej instalacji osuszania, której czyn-
nikiem absorbującym był glikol, przebudowie 
odcinków redukcyjno-pomiarowych, wymia-
nie stacji redukcyjno-pomiarowej I i II stopnia 
na nową o przepustowości 40 m3/h, budowie 
przyłącza ciepłowniczego od nowego budynku 
kotłowni do przebudowanych ciągów reduk-
cyjno-pomiarowych, posadowieniu osuszacza 
adsorpcyjnego, wymianie naziemnego jed-
nopłaszczowego zbiornika wody złożowej na 
dwupłaszczowy o pojemności 20 m3 wraz ze 
stanowiskiem nalewczym. 

Osuszanie gazu
Na szczególną uwagę zasługuje nowo-

czesny osuszacz adsorpcyjny (na sitach mole-
kularnych) firmy Donaldson. Biorąc pod uwagę 
względy eksploatacyjne (automatyczny cykl 
pracy, duża skuteczność osuszania) zapropono-
wano to urządzenie. Osuszacz pracuje w trybie 
ciągłym, wykorzystując zasadę adsorpcji dyna-
micznej. Oznacza to, że osuszany gaz płynie 
przez warstwę adsorbentu (zeolitu). Wilgoć 
jest odprowadzana z gazu w trakcie jego prze-
pływu. Ponieważ zdolność adsorbentu do po-
chłaniania wilgoci jest ograniczona, zachodzi 
konieczność przekierowania przepływu przez 
zbiorniki zanim adsorbent zostanie całkowicie 
nasycony. 

Naprzemienne wykorzystanie dwóch 
zbiorników gwarantuje ciągłe zaopatrzenie 
w osuszony gaz. Jeden zbiornik jest zawsze 

Oddział w Zielonej Górze

Zmodernizowana część technologiczna KGZ Tarchały pozwala na dalsze lata pracy tej jednej z pierwszych kopalń na Niżu Pol-
skim. Fot. Jacek Jakubowicz

Osuszacz firmy Donaldson wykorzystuje zasadę adsorpcji dy-
namicznej. Fot. Jacek Jakubowicz
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w cyklu pracy – osusza płynący gaz, podczas 
gdy drugi jest w trakcie regeneracji. Czas re-
generacji jest zawsze krótszy niż czas pracy 
zbiornika – czas napełniania go wilgocią 
z przepływającego gazu. Cały cykl trwa za-
zwyczaj 24 godziny, przy czym czas regeneracji 
uzależniony jest od stopnia zawilgocenia złoża 
(ok. 4 h) i składa się z fazy grzania (desorpcji) 
i fazy wychładzania. Faza desorpcji polega na 
podgrzaniu gazu przez grzałki elektryczne, aż 
osiągnie on wymaganą temperaturę desorpcji, 
a faza wychładzania polega na wyłączeniu 
grzałki i przepuszczeniu przez zregenerowane 
złoże suchego gazu. 

W przeciwieństwie do fazy adsorpcji, 
w fazie regeneracji przepływ następuje od 
dołu do góry złoża. Poza krótkimi momenta-
mi przełączania systemu zregenerowane złoże 
pozostaje w stanie gotowości. W trakcie eks-
ploatacji osuszacza stwierdzono, że bezpo-
średni wpływ na jakość procesu regeneracji 
ma temperatura gazu po chłodzeniu. Im tem-
peratura gazu po chłodzeniu jest niższa, tym 
jakość regeneracji lepsza. Skutkuje to dłuższy-
mi cyklami pomiędzy regeneracjami i mniej-
szym zużyciem energii elektrycznej. W celu 

poprawy pracy układu chłodzenia dodatkowo 
zastosowano agregat wody lodowej, który 
w okresie letnim jest głównym układem chło-
dzącym, natomiast w zimie pracę przejmuje 
chłodnica wentylatorowa.

Siła Coriolisa
Dzięki przebudowie odcinków redukcyj-

no-pomiarowych system połączeń każdego 
odcinka z kolektorem gazowym umożliwił pro-
wadzenie niezależnych okresowych pomiarów 
parametrów poszczególnych odwiertów z wy-
korzystaniem dwóch nowoczesnych przepły-
womierzy. Przepływomierz składa się z czujni-
ka Micro Motion działającego w oparciu o siłę 
Coriolisa oraz przetwornika zintegrowanego 
z czujnikiem. Zgodnie z prawami mechaniki, 
jednoczesnemu występowaniu ruchu obroto-
wego i postępowego towarzyszy powstanie 
siły bezwładności zwaną siłą Coriolisa. Kie-
runek działania tak powstałej siły jest wyzna-
czony przez iloczyn wektorowy jego prędkości 
liniowej i obrotowej. Wartość siły jest pro-
porcjonalna do masy poruszającego się ciała 
oraz iloczynu wektorowego wspomnianych 
prędkości. W przepływomierzu działającym 

w oparciu o siłę Coriolisa ruch obrotowy za-
stąpiono oscylacyjnymi drganiami rury po-
miarowej. Występujące w układzie bezwład-
ności powodują opóźnienie fazy drgań rury 
w części dolotowej oraz jej przyśpieszenie na 
odcinku wylotowym. Mierząc przesunięcie 
fazowe, układ elektroniczny określa wartość 
strumienia masy. Przepływomierz dokonuje 
bezpośrednio pomiaru natężenia przepływu 
masowego i objętościowego gazów, cieczy 
oraz zawiesin bez konieczności powtórnej ka-
libracji. Nieczułość przepływomierza na profil 
przepływu oznacza, że mogą być one mon-
towane w dowolnym miejscu instalacji bez 
konieczności montowania odcinków prostoli-
niowych lub prostowanie strumienia. Przepro-
wadzona modernizacja pozwoliła na wymianę 
ponad 40-letniej instalacji, dając tym samym 
możliwość kolejnych lat pracy obiektu.

Jacek Jakubowicz
Kierownik zmiany 

KGZ Tarchały
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Zakres tematyczny studiów podyplomowych:
• Gaz ziemny – surowiec i paliwo
• Podstawy poszukiwań i wydobycia gazu
• Projektowanie gazociągów
• Budowa i eksploatacja gazociągów
• Projektowanie, budowa i eksploatacja 
 stacji redukcyjno-pomiarowej

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt:

e-mail: pawel.malinowski@pwr.edu.pl
lub cku@pwr.edu.pl

Politechnika Wrocławska zaprasza na studia podyplomowe 
„Współczesne zagadnienia projektowania, 
budowy i eksploatacji systemów gazociągowych”

Więcej informacji na stronie WWW.CKU.PWR.EDU.PL lub tel. 71 348 42 30

• Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji 
 pomiarowych i tłoczni gazu
• Budowa i eksploatacja systemów dystrybucji gazu
• Ochrona przeciwkorozyjna w sieci gazowej
• Energetyka gazowa
• Projektowanie, budowa i eksploatacja 
 magazynów gazu
• Terminale i instalacje skroplonego gazu ziemnego
• Zarządzanie transportem gazu
• Problematyka prawna, efektywność ekonomiczna  

i ochrona środowiska
• Rynek gazu ziemnego, zasady obrotu gazem
• Seminarium dyplomowe
• Wycieczki techniczne na obiekty technologiczne
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Jerzy 
Zagórski

Wysokie wydobycie ropy naftowej 
poprawia wyniki finansowe GK 
PGNiG w kolejnym kwartale

W pierwszym półroczu 2014 roku GK 
PGNiG osiągnęła ponad 1,5 mld zł zysku 
netto, czyli o 6% więcej niż w analogicznym 
okresie ub.r., na co wpływ miały wysokie 
wydobycie ropy naftowej i łagodna zima. 
Wpływ na wynik miał również odpis aktuali-
zacyjny związany z wyceną aktywów poszu-
kiwawczych.

GK PGNiG zanotowała 2% spadek przy-
chodów ze sprzedaży do prawie 16,4 mld zł 
w pierwszym półroczu 2014 roku wobec 16,7 
mld zł w pierwszym półroczu 2013 roku. Spadek 
przychodów jest efektem łagodnej zimy, która 
przyczyniła się do zmniejszenia sprzedaży gazu. 
Spowodowało to obniżenie przychodów z tej 

I półrocze 2013 I półrocze 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 16 740 16 383 - 2%
Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (13 404) (12 916) - 4%
EBITDA 3 336 3 467 4%
EBITDA skorygowana o saldo 
odpisów aktualizujących

3 278 3 968 21%

EBIT 2 174 2 169 0%
Wynik netto 1 428 1 520 6%

Wyniki Grupy PGNiG w I półroczu 2014 roku (mln zł)

II kw. 2013 II kw. 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 6 505 6 846 5%
Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (5 145) (5 560) 8%
EBITDA 1 360 1 285 - 5%
EBITDA skorygowana o saldo 
odpisów aktualizujących

1 321 1 775 34%

EBIT 747 611 - 18%
Wynik netto 354 340 - 4%

Wyniki Grupy PGNiG w I kw. 2014 roku (mln zł)

sprzedaży o nieco ponad 1 mld zł, ale zostało 
nieco zniwelowane przez wzrost przychodów ze 
sprzedaży ropy naftowej oraz energii elektrycznej.

Na poziomie działalności operacyjnej Grupa 
odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 4%  do 
ok. 3,5 mld zł wobec 3,3 mld zł w analogicz-
nym okresie ubiegłego roku. Na wynik EBITDA 
wpływ miał odpis aktualizacyjny w wysokości 
ok. 500 mln zł. EBITDA skorygowana o saldo 
odpisów aktualizujących wzrosła w pierwszym 
półroczu o 21% do prawie 4 mld zł. Największy, 
bo 55% udział w wyniku Grupy miał segment 
Poszukiwania i Wydobycie. Udział segmentu 
Dystrybucja wyniósł 32%, a pozostałych seg-
mentów Obrót i Magazynowanie oraz Wytwa-
rzanie odpowiednio 5% i 8%.

Segment Poszukiwanie i Wydobycie – wzrost 
zysku

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydo-
bycie w pierwszym półroczu 2014 wyniosły 3,4 
mld zł, czyli o 24% więcej w porównaniu do ana-
logicznego okresu ubiegłego roku, natomiast zysk 
EBITDA osiągnął 1,9 mld zł w pierwszym półroczu 
2014 roku – co oznacza wzrost  o 5% w porów-
naniu do analogicznego okresu 2013 roku.

Na dobre wyniki segmentu wpływ miał po-
nad 46% wzrost przychodów ze sprzedaży  ropy 
naftowej oraz większy o prawie 60% wolumen 
sprzedaży gazu ze złóż w Norwegii do PGNiG 
Sales & Trading.

Ujemna marża na sprzedaży gazu
Na wynik segmentu Obrót i Magazynowa-

nie w pierwszym półroczu 2014 roku wpływ 

miały m.in. niższy o 0,6 mld m sześc. wolumen 
sprzedaży gazu w porównaniu do pierwszego 
półrocza 2013 r., w tym rosnąca sprzedaż poza-
taryfowa gazu przez TGE. Przychody segmentu 
zmniejszyły się o 4% do 13,3 mld zł.

Marża na sprzedaży gazu wysokometano-
wego wyniosła minus 3% w drugim kwartale 
2014 roku w porównaniu do minus 1% w ana-
logicznym kwartale 2013 roku. Natomiast mar-
ża w pierwszym półroczu wyniosła 0,5% wobec 
minus 2% w pierwszym półroczu 2013 r.

Sprzedaż gazu GK PGNiG w drugim kwar-
tale 2014 roku była na podobnym poziomie 3,3 
mld m sześc. w porównaniu do analogicznego 
kwartału 2013 roku. W podziale na poszcze-
gólne grupy odbiorców sprzedaż gazu wzrosła 
wyłącznie wśród klientów PGNiG Sales & Tra-
ding. Sprzedaż gazu przez spółkę PST głównie 
do klientów w Niemczech zwiększyła się o 26% 
do 0,91 mld m sześc. w pierwszym półroczu 
2014 roku.

Udział spółki PGNiG Sales & Trading w przy-
chodach ze sprzedaży gazu utrzymał się na sta-
bilnym poziomie 0,9 mld zł.

Wpływ wyższych temperatur na wynik 
segmentu Dystrybucja

Przychody segmentu Dystrybucja pozostały 
na niezmienionym poziomie 2,3 mld zł w pierw-
szym półroczu 2014 w porównaniu do analo-
gicznego półrocza 2013 r. Wolumen dystrybu-
owanych gazów zmniejszył się o 12% do 0,67 
mld m sześc. w pierwszym półroczu ze względu 
na wyższą o 2 stopnie C średnią temperaturę 
powietrza w tym półroczu wobec pierwszego 
półrocza 2013 r.

 
Łagodna zima i ceny energii elektrycznej 
wpłynęły na sprzedaż segmentu Wytwarzanie

W pierwszym półroczu 2014 roku przycho-
dy ze sprzedaży segmentu Wytwarzanie spadły 
o 8% do 1,03 mld zł w porównaniu do analo-
gicznego okresu 2013 roku. Jest to efekt zmniej-
szenia wolumenów sprzedaży ciepła i energii 
elektrycznej związany z wysokimi temperatura-
mi oraz spadku cen energii elektrycznej.

Sprzedaż z własnej produkcji energii elek-
trycznej obniżyła się o 5% do 2 TWh w pierw-
szym półroczu 2014 roku, a sprzedaż ciepła 
obniżyła się o 14% do 20,7 PJ.
Zatłoczenie magazynów

Zapas gazu wysokometanowego w pod-
ziemnych magazynach gazu na koniec czerw-
ca 2014 roku osiągnął poziom ok. 2,05 mld m 
sześc. W czerwcu 2013 roku było to 1,78 mld 
m sześc.
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Waldemar Wójcik wiceprezesem 
Zarządu PGNiG SA

7 sierpnia br. Rada Nadzorcza powołała  
Waldemara Wójcika na wiceprezesa Zarządu 
PGNiG SA.

Waldemar Wójcik sprawuje nadzór i ko-
ordynuje funkcjonowanie spółki w zakresie 
m.in.  współpracy ze związkami zawodowy-
mi, Radą Pracowników i innymi organizacja-
mi pracowniczymi, zapewnienia warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej, funkcjonowania i bezpie-
czeństwa podziemnych magazynów gazu, 
a także wypracowywania założeń i przepisów 
technicznych, norm i standardów obowiązują-
cych w obszarze gazownictwa.

Pan Waldemar Wójcik został członkiem Za-
rządu z wyboru pracowników 24 lutego 2014.

3 kwietnia br. Rada Nadzorcza powołała 
Waldemara Wójcika na stanowisko członka Za-
rządu PGNiG SA.

Zespół Prasowy PGNiG SA

OPEC zwiększa wydobycie ropy
Decyzje w sprawie poziomu wydobycia 

ropy podjęte na 165 Konferencji OPEC, która 
odbyła się 11 czerwca w Wiedniu, były właści-
wie usankcjonowaniem stanu faktycznego. Po-
stanowiono utrzymać limit wydobycia w ilości 
4,08 mln t dziennie, tymczasem w lutym br. wy-
dobycie OPEC przekroczyło 4,1 mln t/d, w maju 
wynosiło 4,08 mln t/d. Uczestnicy stwierdzili, 
że podaż ropy na rynku jest zrównoważona, 
a okresowe fluktuacje cen są spowodowane 
raczej czynnikami geopolitycznymi niż rzeczy-
wistymi niedoborami surowca. Stan produkcji 
ropy w kwietniu ilustruje tab. 1. Potencjalne 
zdolności produkcyjne większości państw OPEC 
są większe od obecnego wydobycia-nadwyżka 
wynosi 586 tys. t/d. Następna zwyczajna konfe-
rencja OPEC została zaplanowana na 27 listopa-
da br. w Wiedniu.

Należy zauważyć, że w dniu rozpoczęcia 
konferencji cena ropy w koszyku OPEC wyno-
siła 106,02 dolara za baryłkę, natomiast 20 
czerwca br. było to już 110,48 dolara. Jesz-
cze bardziej niepokojący był wzrost ceny ropy 
Brent, która w tym samym dniu osiągnęła nie-
notowany od 8 miesięcy poziom 114,71 dolara. 
Wydarzeniami, które niewątpliwie przyczyniły 
się do tych ruchów cenowych była rozpoczęta 

maniu prac poszukiwawczych za gazem łup-
kowym motywując tę decyzję nasilającymi się 
walkami między wojskami rządowymi i sepa-
ratystami we wschodniej Ukrainie i obawą 
o bezpieczeństwo pracowników. Innym po-
wodem może być niepewność co do rentow-
ności wydobycia gazu, na co zwracają uwagę 
komentatorzy z portalu OilPrice.com.

Platforma wiertnicza „Berkut”
W połowie maja br. agencja ITAR-TASS 

informowała o wypowiedziach gubernatora 
Sachalinu, który zapowiadał przejęcie kontroli 
nad projektem Sachalin-1 i wyeliminowanie 
Exxon Neftegas Ltd. Byłby to odwet za sankcje 
amerykańskie wobec Rosji, jednak Exxon zde-
mentował te pogłoski. Konsorcjum kontynuuje 
prace i pod koniec czerwca br. w odległości 
25 km od brzegu Sachalinu ustawiono plat-
formę „Berkut”, z której będzie prowadzona 
eksploatacja złoża ropy Arkutun-Dagi. Jest 
to obecnie największa platforma wiertnicza 
pracująca w Rosji. Wymiary części nawod-
nej to 133 m (długość), 100 m (szerokość) 
i 55 m (wysokość), całkowita waga wynosi 
200 tys. t. Urządzenie wiertnicze może wyko-
nać 45 otworów kierunkowych o zasięgu do 
7 km od platformy. Rozpoczęcie eksploatacji 
przewidziane jest w grudniu br., maksymalne 
wydobycie w 2017 r. wyniesie 4,5 mln t ropy. 
Projekt powstał w firmie Kvaerner i dwa lata 
temu w porcie Wostocznyj w Kraju Nadmor-
skim zbudowano betonową podstawę, nato-
miast stalowa konstrukcja właściwej platfor-
my wraz z wyposażeniem została wykonana 
w stoczni Daewoo w Korei Południowej. Part-
nerzy konsorcjum Sachalin-1 nie podali kosz-
tów platformy, ale według szacunków może 
on sięgać 900 mln dolarów.

Amerykański przemysł naftowy 
i sankcje wobec Rosji

Dostęp do nowoczesnych technologii 
w wierceniach i eksploatacji ma dla Rosji klu-
czowe znaczenie w udostępnianiu zasobów 
ropy naftowej i gazu ziemnego w złożach 
o skomplikowanych warunkach geologicz-
nych, w tym w formacjach łupkowych. Przy-
kładem mogą być łupki Bażenow na Syberii. 

Kraj Wydobycie ropy 
w tys. t/d

Algieria 158,4
Angola 217,3
Arabia Saudyjska 1302,7
Ekwador 72,3
Irak 448,5
Iran 376,5
Katar 100,3
Kuwejt 377,4
Libia 32,3
Nigeria 253,9
Wenezuela 313,3
Zjedn. Emiraty Arabskie 371,4
Ogółem 4024,6

Tabela 1. Wydobycie ropy w krajach OPEC 
w kwietniu 2014 r. (w tys. t/d)

10 czerwca br. ofensywa rebeliantów ruchu 
ISIL w północnym Iraku. Jednocześnie rebelia 
może oznaczać zahamowanie odbudowy pro-
dukcji ropy w Iraku, która powoli zbliżała się 
do poziomu sprzed inwazji i obalenia Saddama 
Husajna w 2003 r.

Total poszukuje gazu 
z łupków w Danii

Konsorcjum, w którym Total ma 80% 
udziałów, a duński państwowy fundusz 
Nordsoefonden 20%, rozpocznie wiercenie 
pierwszego otworu poszukiwawczego o głę-
bokości 4000 m. W czerwcu br. rada miejska 
Frederikshavn w Jutlandii wyraziła zgodę na 
prowadzenie prac wiertniczych na swoim te-
renie. W 2010 r. Ministerstwo Klimatu i Ener-
gii przyznało koncernowi Total dwie koncesje 
w północnej Jutlandii i na Zelandii o łącznej 
powierzchni 5261 km2 na poszukiwanie gazu 
z łupków. Jeśli wyniki odwiertu będą pozy-
tywne, w 2015 r. zostanie wykonane w nim 
szczelinowanie hydrauliczne. 

Wstrzymanie poszukiwań gazu 
z łupków na Ukrainie

Odwiercony w lutym br. w obrębie kon-
cesji Juziwska otwór Bielajewskaja-400 okazał 
się negatywny – nie stwierdzono występowa-
nia gazu. Teraz Shell poinformował o wstrzy-
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Komentatorzy „World Oil” i Bloomberga oce-
niają wartość tych zasobów na 8,2 biliona do-
larów. Wycofanie się, czy ograniczenie dzia-
łalności takich koncernów jak ExxonMobil, BP, 
Halliburton, Schlumberger czy Weatherford 
byłoby poważnym zagrożeniem dla rosyjskich 
planów eksportu surowców energetycznych 
i stanowiłoby rzeczywistą sankcję w reakcji na 
aneksję Krymu i wstrzymanie dostaw gazu dla 
Ukrainy. Wypowiedzi przedstawicieli wielkich 
zachodnich firm naftowych zgromadzonych 
w czerwcu br. w Moskwie na XIX Światowym 
Kongresie Naftowym nie pozostawiają złu-
dzeń, że takich posunięć nie będzie. Wydatki 
firm poszukiwawczych w Rosji wynoszą rocz-
nie 30 mld dolarów i uzyskanie udziału w tym 
rynku jest wystarczającą motywacją do pozo-
stania. 

Zakulisowe akcje przeciwko 
przemysłowi naftowemu

Na konferencji w Londynie sekretarz ge-
neralny NATO Fogh Rasmussen powiedział, że 
Rosja jest czynnie zaangażowana w popiera-
nie ekologicznych organizacji pozarządowych 
występujących przeciwko gazowi łupkowemu, 
aby utrzymać europejską zależność od impor-
tu rosyjskiego gazu. Te oskarżenia są skiero-
wane przede wszystkim przeciwko organizacji 
Greenpeace, która kategorycznie zaprzeczyła 
istnieniu takich powiązań. Jest to najbardziej 
zdecydowane wyartykułowanie często po-
jawiających się sugestii o inspirowaniu nie-
których organizacji ekologicznych do działań 
przeciwko przemysłowi naftowemu i węglo-
wemu, energetyce atomowej, a szczególnie 
przeciwko poszukiwaniom gazu łupkowego 
i szczelinowaniu przez czynniki zewnętrzne 
„sponsorujące”, czyli finansujące takie kampa-
nie. Co więcej, podejrzewa się też infiltrację 
środowisk i ruchów społecznych przez służby 
specjalne i kształtowanie opinii publicznej 
w kierunku pożądanym przez wielkich ekspor-
terów ropy i gazu.

„Kratery” na półwyspie Jamał
Portal „Siberian Times” z 25 lipca br. po-

kazał zdjęcia „kraterów” na półwyspie Jamał, 
które zostały określone przez media jako „sen-
sacyjne” i „tajemnicze”. Jednak geolog Marina 
Leibman opisując tę formę nie używa terminu 

krater, lecz „lej po wyrzucie gazu”. Ekspedycja 
przeprowadzona przez Instytut Kriosfery Ziemi 
Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii 
Nauk stwierdziła występowanie wielu podob-
nych lejów, przeważnie o mniejszych rozmia-
rach, powstałych kilka lat temu. Dodatkowym 
czynnikiem pobudzającym zainteresowanie 
była lokalizacja pierwszej z odkrytych „dziur 
w ziemi” – w pobliżu ogromnego złoża gazu 
ziemnego Bowanienkowo. Powstanie ich jest 
tłumaczone ociepleniem w ostatnich latach, 
które mogło doprowadzić do zwiększonego 
wydzielania się gazu ziemnego rozpuszczone-
go w wodzie w wiecznej zmarzlinie. Przy na-
gromadzeniu się większej ilości gazu ciśnienie 
powodowało gwałtowny wyrzut rozrywający 
powierzchnię ziemi. Największy otwór ma 
średnicę 60 m i otoczony jest wałem ziemnym 
o szerokości 20 m, utworzonym z wyrzucone-
go gruntu. Nie udało się zmierzyć głębokości 
– kamera telewizyjna zapuszczona do otworu 
na głębokość 50 m nie sięgnęła do zwiercia-
dła wody, znajduje się ono co najmniej 20 m 
niżej. Stwierdzono podwyższoną koncentrację 
metanu dochodzącą do 9,8%, czyli poniżej 
stężenia zagrażającego wybuchem. Promie-
niowanie nie odbiegało od normy w tym re-
jonie. Wyczuwalny był zapach siarkowodoru, 
przypuszczalnie pochodzącego z rozkładu 
substancji organicznych w przypowierzchnio-
wej warstwie tundry. Według relacji pasterzy 
reniferów, opisywany lej pojawił się we wrze-
śniu 2013 r., ale dopiero teraz został zaobser-
wowany z helikoptera. Jest to okolica bezlud-
na, trudno dostępna nie tylko ze względu na 
warunki terenowe, lecz także z powodu ścisłej 
kontroli dostępu sprawowanej przez Gazprom. 
Planowane jest przeprowadzenie ewidencji 
podobnych lejów z pomocą zdjęć satelitarnych 
i badań skał, wody i gazu.

Drony kontrolują złoża na Alasce
Wykorzystanie dronów do zastosowań 

cywilnych rozszerza się, aczkolwiek wiele 
zagadnień dotyczących przede wszystkim 
bezpieczeństwa osób i innych obiektów 
w powietrzu, ale także możliwej inwigilacji 
pozostaje nierozstrzygniętych. Amerykański 
urząd ds. lotnictwa cywilnego (FAA-Federal 
Aviation Administration) w czerwcu br. wydał 
zezwolenie na komercyjne użycie dronów do 
nadzoru złóż ropy w północnej części Alaski 
przez BP. Pierwszy lot odbył się 8 czerwca br. 
w rejonie Prudhoe Bay przy użyciu samolotu 
Puma o rozpiętości skrzydeł 2,8 m. Poprzednio 

ORLEN uruchamia 
inwestycję Metatezy

PKN ORLEN zawarł kontrakt na licencję 
i projekt bazowy Instalacji Metatezy. Jest to 
pierwszy etap realizacji jednej z kluczowych 
inwestycji petrochemicznych, która ma 
zwiększyć produkcję propylenu w Płocku do 
poziomu 550 tys. ton rocznie.

Na dostawcę licencji i projektu wybrana 
została firma  Lummus Technology Inc. z grupy 
CB&I, specjalizującej się w szeroko rozumianej 
infrastrukturze energetycznej. Umowa z wy-
konawcą obejmuje także usługi doradztwa 
technicznego i inżynieryjnego.

– Instalacja Metatezy obecnie jest jed-
nym z kluczowych projektów rozwojowych 
w obszarze petrochemii, zapowiadanym 
w niedawno zaprezentowanej strategii na lata 
2014-2017. Zgodnie z jej założeniami chcemy 
rozwijać segment downstream przez dalszą 
integrację łańcucha wartości. – powiedział Ja-
cek Krawiec, prezes Zarządu PKN ORLEN.

Instalacja Metatezy ma powstać na terenie 
Zakładu Produkcyjnego w Płocku, a jej zakła-
dane roczne zdolności produkcyjne wyniosą 
100 000 ton propylenu o jakości polimerowej. 
Przyjęty harmonogram realizacji inwestycji 
przewiduje rozpoczęcie prac budowlanych 
w 2016 roku, natomiast uruchomienie produk-
cji planowane jest na koniec roku 2017.

W ciągu najbliższych czterech lat Grupa 
ORLEN na realizację najważniejszych projek-
tów inwestycyjnych w obszarze petrochemii 
planuje przeznaczyć 1,6 mld zł.

Centrum Prasowe
PKN ORLEN

próby zastosowania dronów przeprowadziło 
w ub. roku ConocoPhillips, ale był to lot nad 
morzem.

Jerzy Zagórski

Źródła: Bloomberg, CIRE, Hart’s E&P, ITAR-TASS, 
Oil & Gas Journal, Oil & Gas Financial Journal, 
OilPrice.com, OPEC, Reuters, San Leon Energy, 

Siberian Times, Upstream, World Oil.
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Zakończono budowę I etapu 
gazociągu relacji 
Gustorzyn-Odolanów

W lipcu br. wojewoda wielkopolski 
i wojewoda kujawsko-pomorski wydali 
decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla 
I etapu nowego gazociągu Gustorzyn-
-Odolanów. 

Ukończony odcinek Gustorzyn – Turek 
o długości ok. 83 km stanowi I etap gazo-
ciągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn-
-Odolanów o łącznej długości 168 km i śred-
nicy 700 mm. Inwestycja zlokalizowana jest 
na obszarze województw: wielkopolskiego 
(siedemnaście gmin) i kujawsko-pomorskie-
go (trzy gminy) i została podzielona na dwa 
etapy. W chwili obecnej trwa budowa II eta-
pu na odcinku Turek-Odolanów o długości 
ok. 85 km. Termin zakończona całej inwesty-
cji nastąpi w 2014 roku.

Budowa gazociągu relacji Gustorzyn-
-Odolanów stanowi jeden z istotnych ele-
mentów krajowego systemu przesyłowego 
gazu i jest bezpośrednio związana z powsta-
jącym terminalem regazyfikacyjnym gazu 
skroplonego (LNG) w Świnoujściu. Gazociąg 
umożliwi przesył zwiększonych ilości gazu 
w środkowej Polsce i poprawi efektywność 
pracy systemu przesyłowego. 

Inwestycja GAZ-SYSTEM S.A. realizowa-
na jest w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwiet-
nia 2009 r. o inwestycjach w zakresie ter-
minalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu. 

Wartość wydatków związanych z budo-
wą gazociągu wynosi  ok. 600 mln złotych, 
z czego ok. 223 mln złotych stanowi dofi-
nansowanie unijne z Programu Infrastruktu-
ra i Środowisko (POIiŚ). 

To kolejna inwestycja ukończona ostat-
nio przez naszą spółkę. W czerwcu br. po-
zwolenie na użytkowanie otrzymał gazo-
ciąg relacji Świnoujście-Szczecin. Kończymy 
obecnie projekty inwestycyjne, które na 
taką skalę nie były realizowane w historii 
gazownictwa. Nowe gazociągi przesyłowe 
pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo dostaw 
gazu ziemnego i będą elementem zintegro-
wanego europejskiego systemu przesyłowe-
go – powiedział Sławomir Śliwiński, członek 
Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

W 2014 roku GAZ-SYSTEM S.A. roku 
zakończy łącznie budowę 878 km nowych 

gazociągów przesyłowych (m.in. Szczecin – 
Gdańsk, Szczecin – Lwówek, Rembelszczy-
zna – Gustorzyn). Nowe gazociągi pozwolą 
elastycznie zarządzać przesyłem gazu w Pol-
sce, stworzą nowe przepustowości w syste-
mie i umożliwią przesył zwiększonych ilości 
gazu niezależnie od lokalizacji punktów im-
portowych.

Program inwestycyjny 2014-2023
Kolejnym etapem rozwoju polskiego sys-

temu przesyłowego będzie budowa nowych 
gazociągów w ramach wspieranego przez 
Unię Europejską gazowego Korytarza Pół-
noc-Południe, który pozwoli na pełną inte-
grację infrastruktury przesyłowej w tej części 
Europy. W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. planu-
je w latach 2014-2023 wybudować w sumie 
około 2000 km nowych gazociągów w za-
chodniej, południowej i wschodniej części 
Polski. W tej perspektywie planowane jest 
także wybudowanie nowych połączeń ga-
zowych z krajami Unii Europejskiej (m.in. 
Polska – Czechy, Polska – Słowacja, Polska 
– Litwa).

Małgorzata Polkowska
Rzecznik prasowy

GAZ-SYSTEM S.A.

Baltic Ceramics z pozytywnym 
wynikiem testów produkcyjnych

Baltic Ceramics S.A., spółka specja-
lizująca się w wytwarzaniu proppantów 
ceramicznych wykorzystywanych do po-
szukiwania oraz wydobycia gazu i ropy 
naftowej, uzyskała pozytywne wyniki 
testów produkcyjnych. Badania przepro-
wadzone w ubiegłym miesiącu w Stanach 
Zjednoczonych i Polsce pozwolą na zopty-
malizowanie procesu produkcji proppan-
tów w powstającym w Lubsku (woj. lubu-
skie) zakładzie.

Celem przeprowadzonych testów była 
analiza wpływu poszczególnych etapów 
produkcji na jakość finalnego produktu. 
Proces technologiczny obejmuje m.in. mie-
lenie surowca, jego granulację, a następnie 
suszenie oraz klasyfikację (podział na frak-
cje) proppantów. Pozytywny wynik testów 
umożliwia spółce rozpoczęcie prac inżynie-
ryjnych przy instalacji linii technologicznej. 

Na podstawie otrzymanych wyników badań 
możliwe będzie zintegrowanie poszczegól-
nych elementów linii produkcyjnej w sposób 
gwarantujący najwyższą jakość proppantów 
wytwarzanych na przemysłową skalę. 

– Testy zostały przeprowadzone i opi-
niowane w niezależnych ośrodkach ba-
dawczych. Mamy dzięki nim pewność, że 
proppanty ceramiczne produkowane według 
opatentowanej przez Baltic Ceramics techno-
logii będą najwyższej jakości. Wyniki analiz 
posłużą do opracowania finalnego projektu 
linii technologicznej, aby maksymalnie zop-
tymalizować proces produkcyjny – mówi Da-
riusz Janus, prezes zarządu Baltic Ceramics 
Investments S.A.

Baltic Ceramics tworzy w Lubsku jedyny 
na terenie Unii Europejskiej ośrodek rozwoju 
technologii produkcji proppantów ceramicz-
nych. W ramach tej inwestycji powstanie 
Centrum Badań i Rozwoju Proppantów Ce-
ramicznych oraz zakład produkcyjny, produ-
kujący 60 tys. ton, a docelowo 135 tys. ton 
proppantów rocznie, co odpowiadać będzie 
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.

– W II połowie 2014 roku planujemy 
oddanie do użytku laboratorium oraz linii 
półprodukcyjnej w ramach Centrum Badań 
i Rozwoju Proppantów Ceramicznych. Nato-
miast zakończenie głównych prac konstruk-
cyjno–budowlanych zakładu produkcyjnego 
powinno nastąpić w I kwartale 2014 r. Uru-
chomienie produkcji na skalę przemysłową 
planujemy na III kwartał 2015 r. – dodaje 
Dariusz Janus.

W celu finansowania budowy zakładu 
produkcyjnego, Baltic Ceramics Investments 
S.A. przeprowadziła w maju br. emisję ak-
cji serii M. W jej wyniku pozyskano 4,5 mln 
zł, które zostanie przeznaczone na wkład 
własny inwestycji. Akcje serii M, oferowa-
ne w ofercie publicznej po cenie emisyjnej 
w wysokości 2,80 zł, zostały wprowadzone 
do obrotu w poniedziałek, 4 sierpnia.

Marcin Piechota
NOBILI PARTNERS
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

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
12.08.2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się posiedzenie 

Głównej Komisji ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych SITPNiG. Komisja zaopiniowała wnioski 

złożone przez Zarządy Oddziałów SITPNiG o nadanie członkom naszego stowarzyszenia Od-

znak Honorowych SITPNiG, FSNT NOT oraz tytułu Zasłużony Senior NOT. 

20.08.2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się posiedzenie 

Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej SITPNiG. Tematem posiedzenia było zaopiniowanie 

założeń do prowizorium budżetowego SITPNiG na rok 2015 oraz omówienie wykonania planu 

finansowego SITPNiG za dwa kwartały roku 2014. 

70 urodziny Karol Wudel z Oddziału w Łodzi w dniu 21.08. 2014

70 urodziny Edward Raczyński z Oddziału w Zielonej Górze w dniu 29.08. 2014

75 urodziny Władysław Tomala z Oddziału w Czechowicach w dniu 25.08. 2014

75 urodziny Franciszek Wochlik z Oddziału w Tarnowie w dniu 26.08. 2014

75 urodziny Kazimierz Gawęda z Oddziału w Krakowie w dniu 27.08. 2014

80 urodziny Adolf Książkiewicz z Oddziału w Krośnie w dniu 20.08. 2014

85 urodziny Józef Zuzak z Oddziału w Krośnie w dniu 10.08. 2014

Posiedzenie Głównej 
Komisji ZG d/s Odznaczeń 
i Tytułów Honorowych

12 sierpnia 2014 r. odbyło się w siedzibie 
Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie posie-
dzenie Głównej Komisji ZG SITPNiG ds. Odzna-
czeń i Tytułów Honorowych. Głównym tematem 
posiedzenia  komisji było rozpatrzenie i zaopi-
niowanie zgłoszonych wniosków o nadanie od-
znak i tytułów honorowych SITPNiG oraz FSNT 
NOT. Posiedzeniu przewodniczył Włodzimierz 
Tomczak – przewodniczący komisji. 

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała łącznie 
75 wniosków na odznaki i tytuły honorowe 
SITPNiG oraz FSNT NOT. Po przeanalizowaniu 
i rozpatrzeniu złożonych wniosków komisja po-
zytywnie zaopiniowała:

• 28 wniosków o nadanie Srebrnej Odzna-
ki Honorowej SITPNiG,

• 12 wniosków o nadanie Złotej Odznaki 
Honorowej SITPNiG,

• 4 wnioski o nadanie Diamentowej Od-
znaki Honorowej SITPNiG, 

• 1 wniosek o nadanie godności Zasłużo-
nego Seniora SITPNiG,

• 14 wniosków o nadanie Srebrnej Odzna-
ki Honorowej NOT,

• 2 wnioski o nadanie Złotej Odznaki Ho-
norowej NOT, 

• 3 wnioski o nadanie Diamentowej Od-
znaki Honorowej NOT,

• 4 wnioski o nadanie godności Zasłużo-
nego Seniora NOT.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Członkowie Komisji podczas rozpatrywania wniosków 
Fot. S. Szafran
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Zielonogórski 
Oddział SITPNiG

Magdalena Wajda

Koła  zielonogórskiego  Oddziału 
SITPNiG nie próżnują w okresie wa-
kacyjnym, dla swoich członków przy-
gotowały wiele ciekawych inicjatyw. 

O gazie w Odolanowie
Technologia odazotowania gazu ziemnego, 

produkcja helu oraz współpraca PMG Wierzcho-
wice z Operatorem Gazociągów Przesyłowych 
były tematami wyjazdu naukowo-technicznego 
Koła Ostrów Wlkp., który odbył się 13 czerwca. 
W PGNiG SA Oddziale w Odolanowie uczestnicy 
zaznajomili się z zakresem jego działalności, który 
obejmuje produkcję gazu wysokometanowego 
z gazu zaazotowanego, sprężanie gazu wysokome-
tanowego i przesyłanie go do krajowej sieci prze-
syłowej lub na PMG Wierzchowice, odzysk helu 
i produkcja LNG. Kolejnym punktem programu był 
Węzeł Przesyłowy Odolanów wchodzący w skład 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM 
S.A. Węzeł został w latach 2013/2014 gruntow-
nie zmodernizowany i rozbudowany pod kontem 
współpracy z rozbudowanym magazynem.

Młodzi na Wierzchowicach 
 Oddziałowa Komisja ds. Młodzieży i Stu-

dentów zorganizowała wyjazd szkoleniowy na 
PMG Wierzchowice skierowany do młodej kadry 
Oddziału w Zielonej Górze. Spotkanie, które od-
było się 4 lipca, rozpoczęło się od przedstawie-
nia przez członków komisji jej zadań i planów 
na bieżący rok. Uczestnicy wysłuchali prezen-
tacji na temat obiektu przeprowadzonej przez 
Mirosława Majchrzaka, zastępcę kierownika 
PMG Wierzchowice ds. utrzymania ruchu pt. 
„Gaz i energia nowocześnie skojarzona”. Grupa 
udała się następnie na teren instalacji. 

W ogrodzie doświadczeń 
i oczyszczalni

Koło Zielona Góra zorganizowało dla swo-
ich członków i ich dzieci wyjazd do Krakowa, by 

Uczestnicy wyjazdu Koła Ostrów Wlkp. zapoznali się z tematem transportu paliw gazowych siecią przesyłową na przykładzie 
Węzła Przesyłowego Odolanów o zdolności przesyłowej w granicach 300- 500 tys. m3/h. Fot. archiwum Koła Ostrów Wlkp.

Na PMG Wierzchowice odbyło się spotkanie dla młodej kadry zorganizowane przez oddziałową Komisję ds. Młodzieży 
i Studentów. Fot. Magdalena Wajda
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Podczas wycieczki do Krakowa członkowie Koła Zielona Góra wraz ze swoimi pociechami odwiedzili Stary Rynek i park 
edukacyjny. Fot. Mariusz Ołpiński

wspólnie świętować Dzień Dziecka i nadcho-
dzące wakacje. Grupa odwiedziła m.in. Ogród 
Doświadczeń – sensoryczny park edukacyjny 
z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa 
fizyki, a także muzeum Podziemia Rynku pod 
krakowskimi sukiennicami. 

Uczestnicy szkolenia w oczyszczalni ścieków „Łącza” przeszli wzdłuż całej linii oczyszczania, 
zapoznali się z pracą sterowni i laboratorium. Fot. archiwum Koła Zielona Góra 

Celem kolejnego rajdu rowerowego kół Zielona Góra i Grodzisk Wlkp. był Berlin i jego zabytki. 
Fot. archiwum Koła Zielona Góra 

Już sami dorośli odwiedzili 1 sierpnia 
oczyszczalnię ścieków „Łącza” w Łężycy. Oczysz-
czalnia powstała w 1998 r. i jest przygotowana 
na odbiór ścieków z miasta i gminy Zielona Góra. 
Ścieki doprowadzane są kanałem otwartym 
o długości 5 km i w pierwszej kolejności trafiają 

na oczyszczanie mechaniczne (sita), a następnie 
oczyszczanie biologiczne z defosfatacją, denitry-
fikacją i nitryfikacją oraz chemicznym strącaniu 
fosforu. Przepustowość maksymalna oczyszczal-
ni to 5800 m3/h, a oczyszczone ścieki trafiają do 
rzeki Łącza, następnie do rzeki Zimna Woda i do 
Odry na wysokości Krosna Odrzańskiego.

Na sportowo
Członkowie Koła Góra uczestniczyli w spo-

tkaniu szkoleniowo – rekreacyjnym pt. „Obszary 
chronione NATURA 2000: uroki, cel tworzenia, 
problemy przy inwestycjach” zorganizowanym 
13 czerwca. Podczas spływu kajakowego z Wą-
sosza do Ryczenia podziwiali przyrodę Doliny 
Baryczy. W trakcie spotkania przedstawiono ge-
nezę utworzenia obszarów chronionych NATURA 
2000, jak również ich wpływ na realizacje inwe-
stycji związanych z zagospodarowaniem kopalin, 
omówiono także plany koła na bieżący rok.

Natomiast miłośnicy dwóch kółek z kół 
Zielona Góra i Grodzisk Wlkp. zwiedzali na ro-
werach stolicę Niemiec podczas VIII rajdu ro-
werowego SITPNiG, który odbył się w dniach 
19-20 lipca. Trasa biegła bocznymi uliczkami 
dzielnicy Schöneberg w kierunku Dworca 
ZOO, po drodze mijając słynny dom handlo-
wy KaDeWe oraz kościół Pamięci Cesarza 
Wilhelma, Tiergarten - drugi co do wielkości 
park wewnątrzmiejski. Uczestnicy pedałując 
wzdłuż promenady nad Szprewą, mijali m.in. 
Siedzibę Kanclerza, budynek Reichstagu (sie-
dziba Bundestagu), Bramę Brandenburską, 
Mur Berliński. Kolejnymi punktami wycieczki 
był m.in. Plac Żandarmerii, bulwar Unter den 
Linden, Plac Zamkowy i Zamek Królewski Lust-
garten z Katedrą Berlińską. 

Zredagowała: 
Magdalena Wajda

Sekretarz Koła Zielona Góra
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PETROL-GAZ w Zielonej Górze
Laboratorium  PGNiG  SA  Od-

działu w Zielonej Górze było gospo-
darzem  XIII  Forum  Dyskusyjnego 
Sekcji Petrol-Gaz Klubu Polskich La-
boratoriów Badawczych POLLAB.

Do Zielonej Góry przyjechało niemal 90 
uczestników, którzy w dniach 4-6 czerw-

Jednym z prelegentów XIII Forum Dyskusyjnego Sekcji Petrol-Gaz był Grzegorz Rosłonek, dyrektor PGNiG SA Oddział Centralne 
Laboratorium Pomiarowo-Badawcze. Fot. archiwum Oddziału 

Oddział w Zielonej Górze
ca wysłuchali dwunastu referatów. Wśród 
prelegentów znaleźli się m.in. prof. dr hab. 
inż. Piotr Konieczka – profesor w Katedrze 
Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej z referatem pt. „Nie-
pewność etapu pobierania próbek” oraz dr 
hab. Zofia Kowalewska z Politechniki War-
szawskiej Oddział w Płocku z wystąpieniem 

na temat „Spektrometria absorpcyjna w pło-
mieniu i piecu grafitowym w oznaczeniach 
siarki w produktach naftowych: możliwości 
i ograniczenia”. Na temat czynników korozyj-
nych w ropie naftowej oraz zanieczyszczeń 
chemicznych jako potencjalnych źródłach pro-
blemów korozyjnych w rafinerii wypowiadali 
się pracownicy Instytutu Nafty i Gazu – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego. 

Podczas konferencji poruszany był tak-
że temat biogazu w koncepcji zrównowa-
żonego rozwoju oraz jego domieszkowania 
w sieci GZ. O perspektywach zastosowań 
technologii MEMS w określaniu wartości ka-
lorycznych paliw węglowodorowych prelek-
cje wygłosił dyrektor PGNiG Oddziału Cen-
tralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze 
Grzegorz Rosłonek. 

Iwona Bruczyńska 
Laboratorium

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 

Do Zielonej Góry przyjechało niemal 90 przedstawicieli czołowych laboratoriów branży petrochemicznej w Polsce. Fot. Włodzimierz Barański
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Kongres naftowy w Rosji

Oddział w Zielonej Górze

Światowy  Kongres  Naftowy 
(World Petroleum Congress) to przed-
sięwzięcie skupiające przedstawicie-
li firm naftowych ze wszystkich kon-
tynentów. Odbywa się co trzy lata. 

W tym roku organizatorem i gospoda-
rzem XXI Kongresu oraz towarzyszącej mu 
wystawy była Rosja. Obiekty moskiewskiego 
Crocus Expo zaludniły się w dniach 15 – 19 
czerwca tysiącami osób z ponad 80 krajów 
całego świata. Powierzchnia wystawiennicza 
wyniosła ponad 55 000 m2. Wśród ponad 500 
firm prezentujących się podczas wystawy było 
również PGNiG SA.

Najważniejsi decydenci z całego świata zaj-
mowali się podczas kongresu bieżącymi wyda-
rzeniami branżowymi i geopolitycznymi, a także 
dokonali oceny obecnego i przyszłego bilansu 

energetycznego świata. Techniczny program 
kongresu realizowany był w czterech blokach: 
Poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu 
ziemnego, Przetwórstwo i transport ropy naf-
towej, Oczyszczanie gazu ziemnego, transport 
i marketing, Zarządzanie oparte o zrównowa-
żony rozwój.

Podczas forum poświęconego poszuki-
waniom i wydobyciu ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych referat 
przedstawił prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlic-
ki, pracownik naukowy Wydziału Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Współautorami referatu byli prof. 
dr hab. inż. Jerzy Stopa z tego samego wydziału 
AGH oraz Jarosław Polit, zastępca dyrektora ds. 
eksploatacji złóż w Oddziale Geologii i Eksplo-
atacji PGNiG SA.

Rozmowa z prof. Stanisławem 
Rychlickim

W krótkiej rozmowie z prof. Stanisławem 
Rychlickim, który uczestniczy w kongresach od 
20 lat, zapytałam go o tegoroczne wystąpienie 
oraz o odczucia związane z prezentowaną te-
matyką. Kongres odbywał się bowiem w szcze-
gólnym czasie – europejskiej dyskusji o bezpie-
czeństwie energetycznym, konfliktu rosyjsko 
– ukraińskiego, odcięcia dostaw gazu ziemnego 
na Ukrainę przez Gazprom.

– Panie Profesorze, proszę w kilku zda-
niach przedstawić tematykę referatu, który 
prezentował Pan podczas kongresu.

– Mówiłem o obecnej sytuacji w zakresie 
złóż niekonwencjonalnych w Polsce, mówi-
łem o tym, jak wiele jest jeszcze w tej materii 
przed nami i o tym, że technologia amerykańska 
w Polsce się nie sprawdza.

– Dlaczego?
– Wiąże się to przede wszystkim z inną bu-

dową geologiczną, po drugie z tym, że nasze 
złoża są na innej głębokości, stąd w inny sposób 
należy np. prowadzić prace związane ze szcze-
linowaniem hydraulicznym. Inaczej powinniśmy 
przygotowywać ciecze do szczelinowania i pro-
panty. Ważna jest również technika samego za-
biegu. Co do zabiegów przeprowadzonych na 
otworach wierconych przez PGNiG muszę po-
wiedzieć, że nie zostały wykonane bez błędów. 

Dorota Mundry

PGNiG SA reprezentowali podczas Światowego Kongresu Naftowego: wiceprezes Zarządu Z. Skrzypkiewicz, dyrektorzy OGiE: T. Solarski, J. Adamiak, M. Nowakowski, dyrektor Oddziału w Zie-
lonej Górze S. Kudela, dyrektor Przedstawicielstwa w Moskwie J. Zarzycki, W. Piwowarczyk ze spółki Exalo oraz pracownicy Centrali i Oddziału w Zielonej Górze. Fot. archiwum PGNiG SA
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Firma Halliburton, znana na całym świecie, nie 
„popisała” się u nas i na kilku otworach zabiegi 
przeprowadziła w sposób, który uniemożliwił 
nam osiągnięcie zakładanego efektu. Dla mnie 
oznacza to jedno – oni tego do końca nie po-
trafią, powinniśmy się więc intensywnie uczyć 
przeprowadzania zabiegów szczelinowania 
w naszych, polskich warunkach. Gdy sięgnie-
my do przykładu działalności G. P. Mitchel’a, 
ojca rozwiązań technologicznych dotyczących 
gazu z łupków, który w Stanach Zjednoczonych 
stracił praktycznie cały majątek na prace zwią-
zane z eksploatacją gazu z łupków, widać, że 
konsekwentnie dążąc do celu osiągnął ogromny 
sukces skutkujący spadkiem cen gazu ziemnego 
w USA do poziomu 60 USD za 1 tys. m3, co było 
nie do pomyślenia kilka lat temu. Nam w Polsce 
jest potrzebny „poligon doświadczalny”, na któ-
rym wykonamy sami wiele zabiegów na głębo-
kościach poniżej 2 tys. m, a efekty też przyjdą.

– Proszę o kilka zdań refleksji wieloletnie-
go uczestnika kongresów naftowych.

– Jeśli chodzi o wystawę towarzyszącą 
kongresowi, w moim odczuciu minęła tu epoka, 
tak bardzo zmienił się sposób prezentowania 
i możliwości w tym zakresie. Dziś widzimy tu 
stoiska o powierzchni kilkuset m2, interaktywne, 
zapraszające do kontaktu nie tylko z firmami, ale 
i krajami, z których pochodzą. Część merytorycz-
na wygląda również zupełnie inaczej – kiedyś 
wynalazkiem były folie do rzutnika, dziś są to 
barwne, multimedialne prezentacje. Są też jed-
nak rozczarowania – jak to, że na spotkaniach 
plenarnych mówi się bardzo ogólnie, a niektó-
rzy prezenterzy czytają z kartki, nie pokazując 
nic, co w moim mniemaniu nie przystoi na tej 
skali kongresie. Ciekawsze są sesje tematyczne, 
gdzie prezentowane są wyniki badań prowa-
dzonych przez uczelnie czy placówki badawcze 
poszczególnych firm. Za dużo jest jednak ogól-

Obsługę merytoryczną stoiska ze strony Oddziału w Zielonej Górze prowadzili dyrektor Sławomir Kudela, Wojciech Rozwadowski 
z KRNiGZ Lubiatów, Dorota Mundry i Magdalena Wajda z Działu Komunikacji i PR. Fot. Mateusz Jeżykowski

ników, złudne jest oczekiwanie, że któryś z kra-
jów podzieli się szczegółami na temat własnych 
zasobów czy osiągnięć. W kilku wystąpieniach 
stwierdzono, że aby rewolucja łupkowa, która 
wybuchła w Stanach Zjednoczonych, pojawi-
ła sie w innych stronach świata, potrzebne są 
na to ogromne środki finansowe oraz regulacje 
prawno – podatkowe.

– Panie Profesorze, gdzie następny kon-
gres?

– XXII World Petroleum Congress odbędzie 

się w 2017 r. w Stambule, mam nadzieję że do 
tej pory sytuacja naszych złóż niekonwencjonal-
nych będzie już jasna, a efekty badań okażą się 
zachęcające do rozwiązań o charakterze prze-
mysłowym.

– Dziękuję za rozmowę.

Dorota Mundry
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Uczestnikami kongresu byli przedstawiciele AGH, profe-
sorowie Stanisław Rychlicki i Jerzy Stopa, którzy wygłosili 
referat na temat poszukiwań złóż niekonwencjonalnych 
w Polsce. Fot. Dorota Mundry








