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Szanowni Czytelnicy
Analizując wydarzenia w okresie od po-

przedniego wydania “Wiadomości…” moja 
uwaga skupiła się na kilku istotnych infor-
macjach z obszaru działalności poszukiwaw-
czej oraz, ogólnie mówiąc, energetycznej 
polskich przedsiębiorstw branżowych, które 
krótko skomentuję.

Zacznę od informacji, która w kontekście 
słabnącego zainteresowania gazem z formacji 
łupkowych może być przysłowiowym „gwoź-
dziem do trumny” jeśli chodzi o koncerny, 
które jeszcze pozostały na polskim rynku po-
szukiwawczym oraz ich decyzji, czy pozostaną 
czy też porzucą poszukiwania tego surowca 
w Polsce. Chodzi mi o rozwiązanie umowy 
pomiędzy PGNiG i Chevron Polska Energy Re-
sources o współpracy przy poszukiwaniu gazu 
łupkowego. Oczywiście jest to naturalny pro-
ces, po tym jak Chevron podał do wiadomości 
informację o wycofaniu się z Polski. Umowa 
ta obejmowała wspólne działania na czterech 
koncesjach: dwóch PGNiG oraz dwóch Chew-
ron’a w południowo-wschodniej Polsce. W ra-
mach tej umowy udało się jedynie zrealizować 
prace sejsmiczne oraz jeden wspólny otwór – 
Majdan Sopocki.

Decyzja ta w żaden jednak sposób nie 
wpłynęła na działalność PGNiG, co cho-
ciażby widać po opublikowanych wynikach 
finansowych za pierwszy kwartał. Choć 
pokazany efekt ekonomiczny wynika z tzw. 
wzrostu efektywności i ograniczenia kosz-
tów, jest głównie efektem wzrostu sprzeda-
ży ropy naftowej oraz gazu ziemnego z wyż-
szą marżą na jego sprzedaży. Należy zwrócić 
uwagę, że efekt taki uzyskano w wyniku 
eksploatacji zagospodarowanych kilka lat 
temu nowych złóż na obszarze działalności 
Oddziału w Zielonej Górze oraz złóż na Nor-
weskim Szelfie Kontynentalnym.

Przy okazji myślę, że złożony przez 
PGNiG wniosek do trybunału arbitrażowego 
w Sztokholmie w stosunku do spółek Gaz-
promu w zakresie zmiany warunków ceno-
wych długoterminowego kontraktu na zakup 
gazu ziemnego z 1996 roku, jest słusznym 
posunięciem, tym bardziej, że przewidziane 
w kontrakcie możliwości negocjacji, które 
jak słyszeliśmy były od dłuższego czasu pro-
wadzone przez PGNiG, nie przyniosły spo-
dziewanego rezultatu. W kontekście sytuacji 
na europejskim i światowym rynku gazu 
ziemnego działania podejmowane przez 
PGNiG muszą prowadzić do uzyskania przez 
klientów PGNiG korzystnych i osadzonych 
w realiach cen. Wygrana w tym sporze przez 
PGNiG może jeszcze bardziej podnieść efek-
tywność działalności gospodarczej, a tym 
samym przynieść spadek cen gazu ziemnego 
– na co wszyscy liczymy.

W zakresie działalności poszukiwawczej 
PGNiG też jest liderem na polskim rynku. Jak 
czytamy w oficjalnym komunikacie spółki 
w pierwszym kwartale 2015 roku zrealizo-
wała ona 10 otworów, w tym sześć poszuki-
wawczych i cztery eksploatacyjne. Odwierty 
znajdują się na koncesjach zlokalizowanych 
w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. Nie jest 
to imponująca ilość, ale każdy nowy otwór 
cieszy, szczególnie wtedy, gdy jest otworem 
pozytywnym. W przypadku wspomnianych 
sześciu odwiertów poszukiwawczo-rozpo-
znawczych dokumentują one zasoby wy-
dobywalne na poziomie ok. 3,5 mld m3. 
Otwory eksploatacyjne wykonane na zło-
żach już istniejących podnoszą natomiast 
stopień szczerpania tych złóż jak np. Sowia 
Góra-11k i Lubiatów 13k na złożu Lubiatów-
-Międzychód-Grotów (LMG) oraz Paproć-61 
i Paproć-62 na złożu gazu ziemnego Paproć.

Z obszaru działalności upstream’owej 
wspomnę jeszcze o tym, że kanadyjska spół-
ka TriOil Resources Ltd., należąca do Grupy 
Orlen, zmieniła nazwę. Firma będzie działać 
pod nazwą Orlen Upstream Canada Ltd. 
Jest to korzystne działanie dla wizerunku 
i miedzynarodowej rozpoznawalności marki 
Orlen na świecie i w Kanadzie, gdzie Orlen 

Upstream intensywnie prowadzi prace eks-
ploatacyjne. 

Na koniec wspomnę o dwóch inwesty-
cjach Gaz-Systemu, które niewątpliwie mogą 
zrewolucjonizować rynek energii w Polsce 
i Europie. Pierwszy to projekt pod nazwą: 
Power-to-Gas. Jest to wspólny projekt Grupy 
PGE i GAZ-SYSTEM S.A., którego celem bę-
dzie opracowanie technologii magazynowa-
nia nadwyżek energii elektrycznej wytwa-
rzanej np. przez farmy wiatrowe, w wodór. 
Będzie to możliwe dzięki procesowi elektro-
lizy, a uzyskany w ten sposób wodór może 
zostać zatłoczony do sieci gazowej. Magazy-
nowanie nadwyżek energii elektrycznej jest 
jednym z głównych wyzwań przed jakim stoi 
obecnie sektor elektroenergetyczny, a sieć 
gazociągów przesyłowych w Polsce, oprócz 
zdolności zapewnienia dostaw gazu ziemne-
go do odbiorców, dysponuje również zdol-
nościami magazynowania energii w postaci 
innych paliw gazowych, m.in. wodoru. 

Druga informacja z obszaru działalności 
Gaz-Systemu dotyczy podpisania z litew-
skim operatorem systemu przesyłowego, AB 
Amber Grid i unijną Agencją Wykonawczą 
ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Ne-
twork Executive Agency - INEA) w zakre-
sie pomocy finansowej UE dla projektu „...
gazowego połączenia międzysystemowego 
Polska-Litwa...” (fragment nazwy projektu). 
Prace przygotowawcze w ramach projektu 
uzyskały najwyższą możliwą wysokość po-
mocy finansowej UE dopuszczalną dla prac 
studialnych, czyli 50%. Projekt ten ma na 
celu integrację rynków gazowych Państw 
Bałtyckich z jednolitym rynkiem gazu Unii 
Europejskiej, dywersyfikację źródeł dostaw 
gazu, a także podniesienie jej efektywności. 
Całkowita długość planowanego gazociągu 
wynosi 534 km, z czego około 357 km bę-
dzie przebiegać na terytorium Polski. Odda-
nie połączenia do eksploatacji przewidywa-
ne jest na rok 2020. 
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Ewa Kątna

Wpływ ilości dodatków zapobiegających 
migracji gazu w zaczynach cementowych 
na wytrzymałość strukturalną

Effect of anti – gas migration 
additives in cement slurries 
on static gel strength

Abstract 
The article presents formulations of new, 

modified cement slurries which contains an 
increased amount of latex (up to 20%) and 
microcement (up to 50%) and analysis of the-
ir technological properties in the temperature 
range 25 - 60°C. The primary task of cement 
slurries containing latex and microcement is to 
reduce the phenomenon of gas migration and 
preventing the creation of gas channels in the 
cement sheath. Slurries described in this article 
can be applied to seal the casing in boreholes 
in different geological conditions, especially in 
holes where the is risk of gas exhalation from 
the annular space is high.

Streszczenie
W artykule przedstawiono, w oparciu 

o badania laboratoryjne, receptury nowych 
zmodyfikowanych zaczynów cementowych 
zawierających zwiększoną ilość lateksu do 
20% i mikrocementu do 50 % oraz analizę 
ich właściwości technologicznych w zakresie 
temperatur 25 - 60°C. Podstawowym zada-
niem zaczynów cementowych zawierających 
w składzie m.in. lateks i mikrocement jest 
ograniczenie zjawiska migracji gazu oraz za-
hamowanie procesu powstawania kanalików 
gazowych w płaszczu cementowym. Zamiesz-
czone w artykule zaczyny będą mogły znaleźć 
zastosowanie do uszczelniania rur okładzi-
nowych w otworach wiertniczych w różnych 
warunkach geologiczno-złożowych, a szcze-
gólnie otworach gazowych, gdzie istnieje nie-
bezpieczeństwo wystąpienia ekshalacji gazu 
z przestrzeni pierścieniowej. 

Wprowadzenie
Ciągły rozwój technologii cementowania 

kolumn rur okładzinowych stawia zaczynom 
uszczelniającym coraz to nowsze i wyższe wy-
magania. W związku z tym doskonalone są 
i opracowywane nowe receptury zaczynów 
uszczelniających. Jest to możliwe dzięki poja-
wiającym się na rynku nowym dodatkom i do-
mieszkom, które po zmieszaniu z cementem 
nadają mu wymagane parametry technologicz-
ne. Znajomość właściwości technologicznych 
zarówno spoiw jak i dodatków jest nieodzowna 
dla prawidłowego doboru typu oraz rodzaju za-
czynu i koncentracji poszczególnych składników 
wchodzących w skład receptury zaczynu [6]. 
Wykorzystując specyficzne właściwości takich 
dodatków jak lateks i mikrocement, powszech-
nie są one stosowane w składach zaczynów 
tzw. cementowo – lateksowych, charakteryzują-
cych się zdolnością zapobiegania migracji gazu. 
Obecnie stosowane w warunkach otworowych 
zaczyny cementowo-lateksowe zawierają 
w swoim składzie od 5% do 20 % lateksu oraz 
do 20 % mikrocementu. Natomiast przedsta-
wione w artykule wyniki badań miały na celu 
określenie wpływu większych ilości tych dodat-
ków na właściwości zaczynu dla ograniczenia 
zjawiska migracji. Stosowane obecnie zaczyny 
cementowo-lateksowe poddano modyfikacjom 
poprzez zastosowanie zwiększonej ilości lateksu 
i mikrocementu. Opracowano nowe receptury 
zaczynów cementowych, zawierających zwięk-
szone ilości lateksu do 20% i mikrocementu 
do 50%, które mogą znaleźć zastosowanie do 
uszczelniania rur okładzinowych w otworach 
wiertniczych ze szczególnym uwzględnieniem 
otworów gazowych.

Dodatki ograniczające migrację 
gazu w zaczynach cementowych

Podstawowymi składnikami zaczynów sto-
sowanych do uszczelniania kolumn rur okła-
dzinowych w otworach gazowych, w których 
istnieje możliwość ekshalacji gazu w przestrzeni 
pierścieniowej są:

Lateks składa się z polimerów emulsyjnych, 
zwykle dostarczanych jako mleczne zawiesiny 
bardzo małych cząstek kulistych (zwykle o śred-
nicy 200-500 nm.), które mogą zatykać małe 

pory w matrycy cementowej. Lateks ma właści-
wości tworzenia „filmu” (osłony), który tworzy 
skuteczną barierę nieprzepuszczalnego polime-
ru. Do sporządzania zaczynów cementowych 
używany jest lateks butadienowo-styrenowy 
(KBS). Jest on trwały nawet w temperaturach 
przekraczających 150°C [1,5].

Zaczynami cementowo-lateksowymi na-
zywane są zaczyny, które w swoim składzie 
zawierają dodatek od kilku do kilkudziesięciu 
procent lateksu. Zaczyn cementowy po za-
tłoczeniu do otworu wiąże, a znajdujące się 
w zaczynie cząstki lateksu zajmują przestrze-
nie międzyziarnowe i w ten sposób zmniejszają 
skłonność do skurczu i występowania innych 
przyczyn powstawania mikrospękań. Ten 
„efekt rusztowania” lateksu, który daje okreso-
we (ale nie regularne) związanie z matrycą ce-
mentową, zwiększa wytrzymałość na rozciąga-
nie. Ponieważ takie wiązanie nie jest regularne 
w całym stwardniałym zaczynie cementowym, 
nie można powiedzieć jednoznacznie, że lateks 
wszedł w związek chemiczny ze stwardniałym 
cementem.

Dodatek lateksu do zaczynu w ilości nie-
przekraczającej 10% zwykle nie wpływa na 
właściwości mechaniczne związanego zaczynu 
cementowego, ale zapobiega migracji gazu. 
Zaczyny zawierające około 30% lub więcej la-
teksu kauczukowego, są to cementy hybrydo-
we, w których duża ilość użytego lateksu może 
powodować zmianę mechanicznych właściwo-
ści kamienia cementowego, zwiększając pla-
styczność stwardniałych powłok cementowych 
w przestrzeni pierścieniowej otworu [5].

Hydratacja cementów portlandzkich z la-
teksem przebiega z pewnym opóźnieniem. Jest 
to spowodowane fizycznym i chemicznym od-
działywaniem lateksu na ziarna cementu. Może 
to być skompensowane zdolnością do zmniej-
szania stosunku wody do cementu i w ten 
sposób zawartości pustych przestrzeni, przy 
zachowaniu możliwej do przyjęcia konsystencji 
mieszaniny. Lateksy tworzą cienkie warstewki 
na powierzchniach ziaren cementu. Wiązania 
mogą się utworzyć pomiędzy aktywnymi cen-
trami wapniowymi na hydratyzujących ziarnach 
cementu i aktywnymi grupami obecnymi na 
cząstkach lateksu. Lateksy zwiększają wytrzyma-
łość na rozciąganie zwłaszcza przez tworzenie 
warstewek i mikrowłókien, które łączą razem 
przeciwległe brzegi mikropęknięć. Zaczyn latek-
sowy, ze względu na zwiększanie przyczepności 
hydratyzującej matrycy cementowej, jest szcze-
gólnie przydatny do zmniejszania migracji ga-
zów [1, 5].

Zaczyny cementowo-lateksowe w porów-
naniu z zaczynami klasycznymi bez dodatku 
lateksu charakteryzują się następującymi właści-
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wościami – posiadają:
• większą wytrzymałość na zginanie, 
• większą wytrzymałość na rozciąganie, 
• większą odporność na pękanie, 
• mniejszą przepuszczalność, 
• mniejszy skurcz, 
• większą przyczepność, 
• dobrą wytrzymałość na ściskanie, 
• ograniczoną migrację gazu, 
• korzystniejsze właściwości reologiczne 

bez stosowania domieszki dyspergującej, 
• niższą filtrację, 
• niższy stosunek wody do cementu, 
• krótszy okres przejściowy (czas pomiędzy 

gęstnieniem i dostrzegalnym stwardnie-
niem) [1, 5].

Mikrocement jest podstawowym skład-
nikiem zaczynów cementowych stosowanych 
do przeprowadzania zabiegów doszczelniania 
przestrzeni pierścieniowej, w której stwierdzo-
no migrację gazu. Zaczyny z mikrocementem są 
szeroko stosowane w praktyce przemysłowej 
górnictwa naftowego (cementowania doszczel-
niające pod ciśnieniem).

W celu niedopuszczenia do rozszczelnie-
nia przestrzeni pierścieniowej stosuje się różne 
sposoby zapobiegania temu zjawisku. Jedną 
z metod przeciwdziałania powstawaniu ka-
nałów gazowych w masie wiążącego zaczynu 
cementowego jest „uszczelnienie” tworzącej się 
mikrostruktury poprzez zapełnienie mikropo-
rów substancją stałą o granulacji wielokrotnie 
drobniejszej od granulacji cementu. Ponieważ 
ziarna mikrocementu są około dziesięciokrotnie 
mniejsze od ziaren cementu istnieje możliwość 
wykorzystania go w charakterze blokatora mi-
gracji gazu [3]. Posiada on około 3-4 krotnie 
większą powierzchnię właściwą (1200 m2/kg) 
w porównaniu ze zwykłymi cementami por-
tlandzkimi. Dodatek mikrocementu wpływa 
w sposób „doszczelniający” na matrycę stward-
niałego kamienia cementowego, powstałego 
z zaczynu utworzonego na bazie zwykłego 
cementu. Mikrocement w zaczynie skraca czas 
przejścia zaczynu z fazy płynnej do fazy stałej 
oraz podnosi wczesną wytrzymałość na ściska-
nie. W efekcie, w otworach gazowych zmniejsza 
się ryzyko wystąpienia zjawiska migracji gazu, 
a także poprawie ulega stan związania kamienia 
cementowego z rurami i formacją skalną [3, 4].

W INiG – PIB wykonywano badania labora-
toryjne pod kątem wykorzystania mikrocementu 
jako dodatku do zaczynów cementowych zapo-
biegających przepływowi gazu przez wiążący 
zaczyn i związany kamień cementowy. Badania 
symulujące przepływ gazu w przestrzeni pier-
ścieniowej wykazały, że zaczyny cementowe 
zarówno z dodatkami samego mikrocementu 
w ilościach 5 do 10%, jak i z dodatkiem 5 do 

10% lateksu są nieprzepuszczalne dla gazu 
w czasie wiązania i po związaniu cementu. 
Potwierdza to celowość wprowadzania mikro-
cementu do zaczynów stosowanych do uszczel-
niania kolumn rur w otworach gazowych i prze-
prowadzenia badań laboratoryjnych zaczynów 
cementowych zawierających 50% mikrocemen-
tu i 10 lub 20% lateksu [3].

Statyczna wytrzymałość strukturalna 
zaczynu cementowego

Do pomiaru statycznej wytrzymałości 
strukturalnej stosowany jest ultradźwiękowy 
analizator cementu z modułem SGSM (static 
gel strength measurement) (fot. 1). Jest to urzą-
dzenie, w którym pomiar następuje po okresie 
mieszania zaczynu, potrzebnym do teoretycz-
nego zatłoczenia go do przestrzeni pierścienio-
wej. Urządzenie jest tak zaprojektowane, aby 
symulowało warunki otworowe, które można 
kontrolować w czasie badania. Po symulowa-
nym zatłoczeniu zaczynu następuje wyłączenie 
mieszania, a pomiar statycznej wytrzymałości 
strukturalnej wykonywany jest przy użyciu ro-
tujących stale i bardzo wolno (0,5÷2,0 stopni 
na minutę) łopatek, wprawianych w ruch przez 
napęd magnetyczny. Metoda ta zapewnia stały 
i ciągły pomiar momentu obrotowego, z którego 
następnie, znając geometrię łopatek, oblicza się 
statyczną wytrzymałość strukturalną [2].

Ważnym parametrem mogącym wpływać 
na ograniczenie migracji jest statyczna wytrzy-
małość strukturalna (SGS – static gel strength) 
zaczynu cementowego, a co się z tym wiąże 
czas przejścia (transition time), jest to czas mię-
dzy rozpoczęciem budowy SGS a osiągnięciem 
wartości granicznej SGS (od 50 do 250 Pa). 
Opóźnienie czasu początku budowy statycznej 
wytrzymałości strukturalnej pozwala na wydłu-

żenie przenoszenia przez zaczyn ciśnienia hy-
drostatycznego wyższego niż ciśnienie złożowe.

Zaczyn cementowy po wtłoczeniu do prze-
strzeni pierścieniowej, początkowo działa jak 
płyn i utrzymuje stałe ciśnienie hydrostatyczne 
działające na złoże, a tym samym równoważy 
ciśnienie złożowe. Następnie zachodzi proces 
żelowania zaczynu cementowego, tzn. budo-
wanie statycznej wytrzymałości strukturalnej 
(SGS), aż do całkowitego związania cementu. 
Proces żelowania ogranicza zdolność zaczynu 
cementowego do utrzymywania ciśnienia hy-
drostatycznego wyższego niż ciśnienie złożowe, 
co może prowadzić do wejścia gazu do prze-
strzeni pierścieniowej i zjawiska migracji gazu 
przez zaczyn. Badania laboratoryjne wykazują, 
że wartość SGS 250 Pa, może zablokować prze-
pływ gazu przez wiążący zaczyn, jest to tzw. 
wartość graniczna.

Im krótszy czas przejścia, tym mniejsze 
prawdopodobieństwo powstawania zjawiska 
migracji przez zaczyn cementowy. Od momentu 
rozpoczęcia tworzenia struktury żelowej ciśnie-
nie hydrostatyczne wywierane przez zaczyn 
maleje, a co się z tym wiąże wzrasta prawdopo-
dobieństwo migracji gazu [2].

Badania laboratoryjne
Badaniom laboratoryjnym poddane zosta-

ły zaczyny cementowo-lateksowe z dodatkiem  
10 i 20% lateksu oraz po 50% cementu i mikro-
cementu. Dla każdego zaczynu cementowego 
wykonywano oznaczenia parametrów reolo-
gicznych, określano gęstość i rozlewność oraz 
mierzono odstój wody. W temperaturze 25, 
40 i 60°C oznaczano czas gęstnienia zaczynu, 
początek i koniec wiązania oraz filtrację. Wyko-
nywano również oznaczanie statycznej wytrzy-
małości strukturalnej zaczynu.

Fot. 1. Aparat UCA/SGSM do pomiaru statycznej wytrzymałości strukturalnej
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Zaczyny cementowe z dodatkiem 
10% lateksu, 50% cementu i 50% 
mikrocementu

W tablicy 1 przedstawiono składy i pa-
rametry zaczynów (składy nr 1, 2, 3) zawie-
rających 10% lateksu, po 50% mikrocementu 
i cementu CEM I 32,5, zarobionych wodą wo-
dociągową z dodatkiem 3% KCl. Właściwości 
technologiczne tych zaczynów określone zosta-
ły w temperaturach 25, 40 i 60°C. Sporządzone 
zaczyny charakteryzowały się odpowiednimi 

parametrami reologicznymi (lepkość plastyczna 
w granicach 90,0 mPa·s, a granica płynięcia ok. 
2,0 do 4,1 Pa), posiadały zerowy odstój wody 
i filtrację wynoszącą ok. 16 cm3/30min. Konsy-
stencja zaczynu cementowego nr 1 zawierają-
cego 4% CaCl2 w temperaturze 25°C osiągnęła 
wartość 30 Bc po upływie 2h 40 min i 100 
Bc po upływie 3h 03 min. Skład nr 2 badany 
w temperaturze 40°C uzyskał czas gęstnienia 
30 Bc po upływie 3h 20 min. i 100 Bc po po 
upływie 3h 44 min., natomiast w zaczynie nr 

3, czas gęstnienia oznaczany w temperaturze 
60°C wynosił 30 Bc po upływie 3h 51 min i 100 
Bc po upływie 4h 20 min. 

Na rysunku 1 przedstawiono narastanie 
statycznej wytrzymałości strukturalnej zaczynu 
nr 1 badanego w temperaturze 25°C. Sporzą-
dzony zaczyn charakteryzował się krótkim cza-
sem przejścia (Transition Time) (TT = 44 min), 
po 1h 08 min. zaczyn uzyskał wytrzymałość 
strukturalną 50 Pa, a po 1 h 53 min. wytrzyma-
łość strukturalną 250 Pa.

Zaczyny cementowe zawierające 10% lateksu, 50% mikrocementu i 50 % cementu
SKŁAD 1

temperatura 25°C, ciśnienie 3 MPa
SKŁAD 2

temperatura 40°C, ciśnienie15 MPa
SKŁAD 3

temperatura 60°C, ciśnienie 40 MPa
Woda, w/c
KCl bwow
Dodatek odpieniający
Dodatek antyfiltracyjny
Dodatek upłynniający
CaCl2
Lateks 
Stabilizator lateksu
Mikrocement
Cement CEM I 32,5
Dodatek spęczniający

0,45
3,0%
0,5%
0,2%
0,3%
4,0%
10,0%
2,0%
50,0%
50,0%
0,3%

Woda, w/c
KCl bwow
Dodatek odpieniający
Dodatek antyfiltracyjny
Dodatek upłynniający
CaCl2
Lateks 
Stabilizator lateksu
Mikrocement
Cement CEM I 32,5
Dodatek spęczniający

0,45
3,0%
0,5%
0,2%
0,3%
1,0%
10,0%
2,0%
50,0%
50,0%
0,3%

Woda, w/c
KCl bwow
Dodatek odpieniający
Dodatek antyfiltracyjny
Dodatek upłynniający 
Dodatek opóźniający 
Lateks 
Stabilizator lateksu
Mikrocement
Cement CEM I 32,5
Dodatek spęczniający

0,42
3,0%
0,5%
0,2%
0,3%
0,05%
10%
2,0%
50%
50%
0,3%

Parametry zaczynów cementowych
Skład 1 Skład 2 Skład 3

Gęstość [g/cm3] 1,77 1,77 1,79
Rozlewność [mm] 230 220 240
Filtracja [cm3/30min] 16,0 16,0 14,0
Lepkość plastyczna [mPa*s] 88,5 90,0 84,0
Granica płynięcia [Pa] 4,1 3,4 1,9
Odstój wody [%] 0,0 0,0 0,0

Czas gęstnienia
[h – min]

30 Bc 2 – 40 3 – 20 3 – 51
100 Bc 3 - 03 3 – 44 4 – 20

Czas przejścia TT
[h – min]

50 Pa 1 - 08 0 – 55 1 - 09
250 Pa 1 - 53 1 – 37 2 – 19

TT 0 - 44 0 – 42 1 - 09

Tabl. 1

Rys. 1. Narastanie statycznej wytrzymałości strukturalnej zaczynu, skład nr 1 Rys. 2. Narastanie statycznej wytrzymałości strukturalnej zaczynu, skład nr 2
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Tabl. 2

Rys. 3. Narastanie statycznej wytrzymałości strukturalnej zaczynu, skład nr 3 Rys. 4. Narastanie statycznej wytrzymałości strukturalnej zaczynu, skład nr 4

Rysunek 2 obrazuje narastanie statycz-
nej wytrzymałości strukturalnej zaczynu nr 2 
badanego w temperaturze 40°C. Zaczyn nr 2 
posiadał krótki czas przejścia (Transition Time) 
(TT = 42 min). Zaczyn po 55 min. uzyskał wy-
trzymałość strukturalną 50 Pa, a wytrzyma-
łość strukturalną 250 Pa po 1 h 37 min.

Na rysunku 3 przedstawiono narastanie 
statycznej wytrzymałości strukturalnej zaczy-
nu nr 3 badanego w temperaturze 60°C., któ-
ry ze względu na wyższą temperaturę pomiaru 

posiadał nieco dłuższy czas przejścia (Trans-
ition Time) (TT = 69 min), zaczyn po 1h 09 
min. uzyskał wytrzymałość strukturalną 50 Pa, 
a po 2 h 19 min. wytrzymałość strukturalną 
250 Pa.

Podsumowując można stwierdzić, że ba-
dane w temperaturach 25, 40 i 60°C zaczy-
ny cementowo-lateksowe zawierające 10% 
lateksu i po 50% mikrocementu i cementu 
CEM I 32,5 posiadają odpowiedni dla da-
nych warunków otworowych czas gęstnienia, 

i charakteryzują się krótkim czasem gęstnienia 
pomiędzy konsystencją 30 Bc, a 100 Bc wyno-
szącym ok. 30 min. oraz posiadają krótki czas 
przejścia TT (Transition Time) od 42 do 69 min. 

Zaczyny cementowe z dodatkiem 
20% lateksu, 50% cementu i 50% 
mikrocementu

W tablicy 2 przedstawiono składy i para-
metry zaczynów (składy nr 4, 5, 6) zawiera-
jących 20% lateksu i po 50% mikrocementu 

Zaczyny cementowe zawierające 20% lateksu, 50% mikrocementu i 50 % cementu

SKŁAD 4
temperatura 25°C, ciśnienie 3 MPa

SKŁAD 5
temperatura 40°C, ciśnienie 15 MPa

SKŁAD 6
temperatura 60°C, ciśnienie 40 MPa

Woda, w/c
KCl bwow
Dodatek odpieniający
Dodatek antyfiltracyjny
Dodatek upłynniający
CaCl2
Lateks
Stabilizator lateksu
Mikrocement
Cement CEM I 32,5
Dodatek spęczniający

0,35
3,0%
0,5%
0,2%
0,3%
2,0%
20%
2,0%
50%
50%
0,3%

Woda, w/c
KCl bwow
Dodatek odpieniający
Dodatek antyfiltracyjny
Dodatek upłynniający
Lateks
Stabilizator lateksu
Mikrocement
Cement CEM I 32,5
Dodatek spęczniający

0,40
3,0%
0,5%
0,2%
0,3%
20%
2,0%
50%
50%
0,3%

Woda, w/c
KCl bwow
Dodatek odpieniający
Dodatek antyfiltracyjny
Dodatek upłynniający
Dodatek opóźniający
Lateks
Stabilizator lateksu
Mikrocement
Cement G

0,38
3,0%
0,5%
0,2%
0,3%
0,05%
20%
2,0%
50%
50%

Parametry zaczynów cementowych
Skład 4 Skład 5 Skład 6

Gęstość [g/cm3] 1,76 1,70 1,73
Rozlewność [mm] 220 245 230
Filtracja [cm3/30min] 8,0 6,0 7,0
Lepkość plastyczna [mPa*s] 123,0 84,0 100,5
Granica płynięcia [Pa] 9,6 5,8 9,4
Odstój wody [%] 0,0 0,0 0,0

Czas gęstnienia
[h – min]

30 Bc 3 – 24 4 – 17 4 – 08
100 Bc 3 – 43 4 – 32 4 – 34

Czas przejścia TT
[h – min]

50 Pa 2 – 36 1 - 18 3 - 22
250 Pa 3 – 51 2 – 44 5 - 55

TT 1 – 14 1 – 26 2 – 32
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Rys. 5. Narastanie statycznej wytrzymałości strukturalnej zaczynu, skład nr 5 Rys. 6. Narastanie statycznej wytrzymałości strukturalnej zaczynu, skład nr 6

oraz cementu CEM I 32,5 lub cementu G, za-
robionych wodą wodociągową z dodatkiem 
3% KCl. Zaczyny badano w temperaturach 
25, 40 i 60°C. Zaczyny charakteryzowały 
się odpowiednimi parametrami reologicz-
nymi (lepkość plastyczna w granicach 84,0 
do 123,0 mPa·s, a granica płynięcia od 5,8 
do 9,6 Pa), zerowym odstojem wody i niską 
filtracją ok. 8,0 cm3/30min. Czas gęstnienia 
zaczynu cementowego nr 4 zawierającego 
2% CaCl2 oznaczany w temperaturze 25°C 
wynosił 30 Bc po upływie 3h 24 min i 100 
Bc po upływie 3h 43 min., uzyskano krót-
ki czas gęstnienia pomiędzy konsystencją 
30 Bc, a 100 Bc wynoszący 19 min. Skład  
nr 5 badany w temperaturze 40°C posiadał 
czas gęstnienia 30 Bc po 4h 17 min. i 100 Bc 
po 4h 32 min., a czas gęstnienia pomiędzy 
konsystencją 30 Bc, a 100 Bc był krótki i wy-
nosił 15 min. Natomiast w zaczynie nr 6 ba-
danym w temperaturze 60°C czas gęstnienia 
wyniósł 30 Bc po upływie 4h 08 min i 100 
Bc po upływie 4h 34 min., a czas gęstnienia 
pomiędzy konsystencją 30 Bc, a 100 Bc wy-
niósł 26 min.

Na rysunku 4 przedstawiono wykres 
obrazujący narastanie statycznej wytrzyma-
łości strukturalnej zaczynu nr 4 badanego 
w temperaturze 25°C. Zaczyn charakteryzo-
wał się krótkim czasem przejścia (Transition 
Time) (TT = 1h 14 min). Po upływie 2h 36 
min. zaczyn uzyskał wytrzymałość struktu-
ralną 50 Pa, a po 3h 51 min. 250 Pa.

Rysunek 5 obrazuje narastanie statycz-
nej wytrzymałości strukturalnej zaczynu nr 
5 badanego w temperaturze 40°C. Badany 
zaczyn charakteryzował się również krótkim 
czasem przejścia (Transition Time) (TT = 1h 
26 min), uzyskując po 1h 18 min. wytrzyma-
łość strukturalną 50 Pa, a po 2 h 44 min. 
wytrzymałość strukturalną 250 Pa.

Na rysunku 6 przedstawiono narasta-
nie statycznej wytrzymałości strukturalnej 
zaczynu nr 6 badanego w temperaturze 
60°C, który został sporządzony na cemen-
cie G.  charakteryzował się nieco dłuższym 
czasem przejścia (Transition Time) (TT = 2h 
32 min.). Wytrzymałość strukturalną 50 Pa, 
zaczyn uzyskał dopiero po 3h 22 min. a wy-
trzymałość strukturalną 250 Pa po jeszcze 
dłuższym czasie wynoszącym 5 h 55 min.

Podsumowując można stwierdzić, że bada-
ne w temperaturach 25, 40 i 60°C zaczyny ce-
mentowo – lateksowe zawierające 20% lateksu 
i po 50% mikrocementu i cementu CEM I 32,5 
i cementu wiertniczego G, posiadają odpo-
wiedni dla danych warunków otworowych czas 
gęstnienia i charakteryzują się krótkim czasem 
gęstnienia pomiędzy konsystencją 30 Bc, a 100 
Bc wynoszącym ok. 30 min. oraz posiadają nie-
co dłuższy (w porównaniu do zaczynów nr 1, 
2 i 3) czas przejścia TT (Transition Time) od 1h 
14min. do 2h 32 min. 

Wnioski 
Opracowane zmodyfikowane składy 

zaczynów cementowo – lateksowych za-
wierające od 10 do 20% lateksu i po 50% 
mikrocementu i cementu portlandzkiego 
CEM I 32,5 lub wiertniczego G mogą być 
stosowane do uszczelniania rur w otworach 
gazowych ponieważ charakteryzują się:

• odpowiednią reologią,
• zerowym odstojem wody,
• niską filtracją,
• odpowiednim czasem gęstnienia dla 

danych warunków otworowych,
• krótkim czasem gęstnienia pomiędzy 

konsystencją 30 Bc i 100 Bc, wyno-
szącym ok. 30 min.

• krótkim czasem przejścia TT (Transi-
tion Time) od 42 min. do ok. 1h 30 

min., który decyduje o przeciwdziała-
niu migracji gazu przez wiążący za-
czyn i kamień cementowy.

Opracowane składy zaczynów cemen-
towo-lateksowych mogą być stosowane do 
uszczelniania rur okładzinowych w otworach 
gazowych o temperaturze 25°C do 60°C i ci-
śnieniu od 3 do 40 MPa.
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Failures of gas transmission 
pipelines. Loads of pipelines. 
The stress in the gas pipeline 
under real working conditions

Summary
The failures of natural gas transmission 

pipelines can cut the energy supply (fuel gas) 
for large areas and thousands of consumers. 
Additionally, when such failure appears the 
affected area is under great risk. O&M expe-
rience shows that great number of such failu-
res are caused by overload of destructive lon-
gitudinal stresses, this is why there is a need 
to change the approach regarding design and 
construction of gas pipeline. Until now the 
main criterion of design is hoop stress. In the 
article you can find described issues of accru-
ing stresses and loads of gas pipeline with ad-
ditional overloads included. In most of these 
cases it is impossible to evaluate them during 
the design stage. 

Streszczenie
Występujące awarie gazowej sieci przesy-

łowej mogą pozbawić dostaw energii (paliwo 
gazowe) znaczne obszary z wieloma tysiącami 
odbiorców, a ponadto w miejscu ich powstania 
stanową bardzo duże zagrożenie dla otoczenia.  
Praktyka eksploatacyjna pokazuje, że większość 
awarii sieci gazowej powstaje w wyniku prze-
kroczenia doraźnych (niszczących) naprężeń 
wzdłużnych, dlatego też istnieje konieczność 
zmiany podejścia do projektowania i budowy 
gazociągów, gdyż dotychczas podstawowym 
kryterium projektowym były naprężenia obwo-
dowe. W artykule przedstawiono zagadnienia 
dotyczące występujących obciążeń i naprężeń 
przewodu gazowego, przy uwzględnieniu, ob-
ciążeń dodatkowych, z których większość nie 
jest możliwa do uwzględnienia na etapie pro-
jektowania. 

Zagadnienia dotyczące niezawodności 
pracy gazowej sieci przesyłowej są poważnym 
problemem, który w sposób ekstremalny uze-
wnętrznia się w trakcie awarii dużych gazocią-
gów. W krajowej sieci przesyłowej na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej eksploatowanych jest 
kilkanaście tysięcy kilometrów gazociągów 
wysokiego ciśnienia, z których część eksploato-
wana jest nawet od 80-ciu lat, w zmiennych, 
często nietypowych warunkach. Budowa tych 
gazociągów przebiegała w oparciu o różne nor-
matywy i często niedoskonałe techniki wykona-
nia, dlatego też wyeliminowanie ewentualności 
powstawania awarii eksploatowanej sieci prze-
syłowej nie jest praktycznie możliwe. 

Aktualnie istniejący stan techniki (w wielu 
dziedzinach) umożliwia zastosowanie w szero-
ko pojętym procesie budowy i użytkowania sieci 
gazowej nowych rozwiązań technicznych celem 
zwiększenia niezawodności pracy sieci przesy-
łowej, poprzez odpowiednie działania eksplo-
atacyjne (dla istniejących gazociągów), a także 
w zakresie budowy nowych gazociągów, po-
przez opracowanie dodatkowych wymagań 
i normatywów projektowych oraz optymalizację 
procesu budowy gazociągów. Przedstawione 
treści są częścią większego tematu związanego 
z zagadnieniami projektowymi i eksploatacyjny-
mi, mającymi na celu zwiększenie niezawodno-
ści pracy sieci przesyłowej.

I. Wstęp
Występujące awarie gazociągów magistral-

nej sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia, zwią-
zane z nagłym ich rozszczelnieniem oprócz tego, 
że w pewnych przypadkach, przy jednokierun-
kowym zasilaniu mogą pozbawić dostaw ener-
gii (paliwo gazowe) znaczne obszary z wieloma 
tysiącami odbiorców, to dodatkowo w miejscu 
powstania stanowi bardzo duże zagrożenie dla 
otoczenia. Wielkość obszaru zagrożenia (znisz-
czeń) zależna jest od ciśnienia panującego we-
wnątrz gazociągu, wielkości szczeliny, przez któ-
rą paliwo gazowe wyrzucane jest na zewnątrz 
a także kierunku wyrzutu gazu z gazociągu, któ-
ry uwarunkowany jest położeniem utworzonej 
na obwodzie rury szczeliny. Najgroźniejszymi 
awariami są przypadki poprzecznego pęknię-
cia gazociągu (najczęściej na spoinie obwodo-
wej) i wyrzucenie końcówek ponad teren, co 
dla gazociągów podziemnych może nastąpić 
po wydmuchaniu gruntu wokół pękniętego 

przewodu gazowego w wyniku oddziaływania 
potężnej energii rozprężającego się gazu. Na-
głe, obwodowe pęknięcie spoiny i gwałtowne 
rozprężanie się sprężonego do wysokich ciśnień 
paliwa gazowego często ma charakter wybuchu 
kierunkowego a ponadto z uwagi na pojemność 
gazociągu może trwać nawet stosunkowo długi 
okres czasu. W takich ekstremalnych przypad-
kach paliwo gazowe może ulec zapaleniu i stre-
fa zagrożenia pożarowego jak i strefa fizycznych 
zniszczeń oraz poparzeń organizmów żywych 
może sięgać nawet kilkuset metrów od miejsca 
awarii. Przypadki zapalenia się gazu w opisywa-
nych sytuacjach występują nawet w sytuacjach, 
gdy brak jest możliwego do zidentyfikowania 
zewnętrznego źródła zapłonu

Ogólnie można stwierdzić, że zagadnienia 
awaryjności pracy przesyłowej sieci gazowej 
powiązane są z występującymi wadami ma-
teriałowymi rur, niezgodnościami spawalni-
czymi i montażowymi, korozją (tzw. „słabe 
miejsca”), ale też w dużej części wynikają 
z powstających w przewodzie gazowym po-
nadnormatywnych naprężeń, uzewnętrznia-
jących się w różnych warunkach eksploatacji, 
zwłaszcza przy oddziaływaniu czynników ze-
wnętrznych. 

Dodatkowym elementem wpływającym 
na niezawodność pracy sieci przesyłowej jest 
to, iż w czasie projektowania wiele istotnych 
elementów związanych z praktyczną eksploata-
cją jest trudne, a często wręcz niemożliwe do 
wcześniejszego uwzględnienia. Spowodowane 
jest to najczęściej dodatkowym, zewnętrznym 
oddziaływaniem na gazociąg lub grunt w jego 
pobliżu a także wynika z lokalizacji na podłożu 
(w gruncie), które nie zawsze wykazuje się trwa-
łością parametrów posadowienia. 

W typowych warunkach eksploatacji zabu-
dowa gazociągu w gruncie, poniżej strefy za-
marzania jest zwykle czynnikiem stabilizującym. 
Czasami jednak występuje konieczność lokaliza-
cji przewodu gazowego w nietypowych warun-
kach geologicznych a ponadto w wieloletnim 
okresie eksploatacji w związku z ekstremalnymi, 
ale występującymi, co jakiś czas zjawiskami 
klimatycznymi, nawet na stabilnych gruntach 
współpraca gruntu z gazociągiem podlega okre-
sowym bądź przypadkowym zmianom. 

Odrębnym problemem w budowie i eksplo-
atacji sieci przesyłowej jest to, że prowadzenie 
prób wytrzymałościowych nawet specjalnych 
(tzw. „stresowych”) daje tylko częściową od-
powiedź na temat rzeczywistej wytrzymałości 
gazociągu.

Wagę opisywanych problemów obrazują 
przedstawione zdjęcia z wybuchów i pożarów 
gazociągów. Obrazują one rzeczywistą skalę 
zagrożeń w przypadku pęknięcia gazociągów 

Maciej Hirsz

Awarie gazociągów przesyłowych 
Obciążenia gazociągów, stan naprężenia w przewodzie 
gazowym w warunkach rzeczywistej eksploatacji
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przesyłowych przy wysokim ciśnieniu, często 
znacznie przekraczającym 50 bar. Obserwując 
skalę zjawiska należy mieć na uwadze możli-
wość zaistnienia takich awarii na tranzytowych 
gazociągach przesyłowych, jakie znajdują się 
i są budowane na terenie RP. W przypadku 
pęknięcia gazociągu DN 1400 przy ciśnie-
niu roboczym 8,4 MPa wypływ gazu będzie 
na około 20-krotnie wyższym poziomie niż 
w czasie awarii w Jankowie Przygodzkim 
i ewentualny obszar zniszczeń może dotyczyć 
wielokrotnie większego terenu.

Mając powyższe na uwadze w każdym ele-
mencie projektowania, budowy oraz eksploata-
cji, należy uwzględniać konsekwencje potencjal-
nych awarii i poprzez stosowanie odpowiednich 
procedur zapewnić długotrwałą niezawodną 
eksploatację gazociągów przesyłowych.

Istniejące aktualnie obligatoryjne norma-
tywy i procedury w zakresie projektowania, 
budowy i eksploatacji sieci gazowej mimo 
tego, że umożliwiają eksploatację gazocią-
gów przesyłowych, na wyższym niż we wcze-
śniejszych latach poziomie bezpieczeństwa, 
nie wyczerpują jednak całości zagadnienia 
i w pewnych elementach związanych głów-
nie z wytrzymałością wzdłużną przewodu ga-
zowego wymagają uzupełnienia, co pociąga 
za sobą konieczność stanowienia dodatko-
wych normatywów i procedur. 

Wprowadzenie nowych (dodatkowych) 
uregulowań powinno dotyczyć zarówno istnie-
jącej (eksploatowanej) sieci gazowej jak i gazo-
ciągów, których budowę dopiero się planuje.

Dla istniejącej sieci gazowej głównym 
problemem jest doprowadzenie do możliwo-
ści przeprowadzania badań rurociągów, celem 
identyfikacji i eliminacji „słabych miejsc” a tak-

że kontrola sieci gazowej, związana nie tylko 
z ochroną antykorozyjną, lecz również z wykry-
waniem istniejących w gazociągu ponadnorma-
tywnych naprężeń.

Dla nowej (projektowanej) sieci gazowej 
z uwagi na istotną, wspomnianą powyżej 
nieprzewidywalność wielkości obciążeń, 
jakim podlegają gazociągi podczas wielo-
letniej eksploatacji, których wynikiem może 
być powstawanie w przewodzie ponadnor-
matywnych naprężeń wzdłużnych, jednym 
z podstawowych problemów do uregulowa-
nia jest zagadnienie wzdłużnej elastyczności 
przewodu gazowego i określenie wymogów 
w tym zakresie. Brak odpowiedniej elastyczno-
ści przewodu gazowego uwidacznia się w eks-
ploatacji „starych” gazociągów poprzez zwięk-
szoną awaryjność spowodowaną występującą 
często niską jakością spoin, co przy zaistnieniu 
wysokich naprężeń wzdłużnych uniemożliwia 
odpowiednie wydłużenie przewodu gazowe-
go, gdyż przekroczenie naprężeń doraźnych 
(niszczących) na spoinie obwodowej następuje 
poniżej granicy plastyczności (Re) materiału rury, 
po której przekroczeniu następuje istotne wy-
dłużenie (rury). Problem ten (brak elastyczności 
wzdłużnej) pomimo prawidłowo wykonanych 
spoin obwodowych powraca w projektowaniu 
i eksploatacji „nowych” gazociągów, do budo-
wy których wykorzystuje się rury o wysokich 
parametrach wytrzymałościowych.

Pojęcie elastyczności wzdłużnej przewodu 
gazowego (ciągliwości) z wyjątkiem wymagań 
dla rur nie było do tej pory definiowane i norma-
lizowane w krajowych i europejskich normaty-
wach dotyczących projektowania i eksploatacji 
przesyłowej sieci gazowej. Zapisy odnośnie ela-
styczności przewodu gazowego można znaleźć 

w normie USA ASME B31.8 GAS TRANSMIS-
SION AND DISTRIBUTION PIPING SYSTEM, ale 
pokazane tam wymagania mają jedynie ogólny 
charakter. 

Zagadnienie elastyczności wzdłużnej 
przewodu gazowego jest bardzo ważnym ele-
mentem umożliwiającym zwiększenie nieza-
wodności pracy sieci gazowych, gdyż jednym 
z głównych czynników praktycznie występują-
cych awarii, w wyniku których następuje rozsz-
czelnienie sieci gazowej są ponadnormatywne 
(trudno przewidywalne) naprężenia wzdłużne 
(osiowe), powstające w przewodzie gazowym 
w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Zja-
wiska takie powstają poprzez kumulację róż-
nych czynników, z których najczęstszym jest 
zewnętrzne oddziaływanie na przewód gazowy, 
który nie posiada cech elastyczności. Przy odpo-
wiedniej elastyczności gazociągu „odpowie-
dzią” przewodu rurowego na występujące 
dodatkowe obciążenia nie będzie przerwanie 
przewodu gazowego, lecz jego wydłużenie, 
umożliwiające rozłożenie miejscowych obcią-
żeń na dłuższym odcinku gazociągu i przez to 
zmniejszenie naprężeń, które nie przekroczą 
wartości doraźnych (niszczących).

Zjawisko takie będzie zachodziło, gdy ga-
zociąg oprócz cechy elastyczności będzie miał 
możliwość pewnego przemieszczania wzdłuż-
nego, co dla większości lokalizacji jest w więk-
szym lub mniejszym stopniu możliwe. 

W sprawie elastyczności wzdłużnej prze-
wodu gazowego istnieje brak spójności za-
równo w uregulowaniach sprzed wielu lat jak 
i w obowiązujących przepisach, według których 
wymagania dla ciągliwości (wydłużenia) rur 
stosowanych do budowy gazociągów są na wy-
sokim poziomie, jednak brak innych wymogów 
powoduje, że mimo tej wysokiej ciągliwości rur 
rozpatrywany odcinek gazociągu, wybudowany 
zgodnie ze „starymi” jak i obowiązującymi nor-
matywami, często zachowuje się jak element 
kruchy. Zagadnienie to wymaga pilnego unor-
mowania, aby takie przypadki nie zachodziły 
zwłaszcza w sytuacji lokalizacji sieci gazowej na 
obszarach zabudowanych. 

Problem ten związany jest m. innymi z wy-
stępującą dużą różnicą wytrzymałości poszcze-
gólnych rur, jakie mogą być stosowane do bu-
dowy danego odcinka gazociągu, dla których 
normy dopuszczają (w niektórych przypadkach) 
różnice sięgające nawet do 50% wartości mini-
malnych, a także dotyczy również wykonywania 
spoin obwodowych z rzeczywistym współczyn-
nikiem złącza spawanego na poziomie Z=1, 
czyli bez osłabienia wytrzymałości, ale w odnie-
sieniu do rzeczywistych parametrów wytrzyma-
łościowych łączonych rur a nie do minimalnych 
normatywnych wartości dla materiału rury, jak 
jest wg obowiązujących norm. 

Wybuch gazociągu i pożar wypływającego gazu – Manitoba Kanada [10]



11
5(205)/2015

maj

Stosowanie aktualnie obowiązujących wy-
mogów w projektowaniu gazociągów przesyło-
wych powoduje, że stan elastyczności wzdłużnej 
przewodu gazowego może być otrzymywany 
tylko w sposób przypadkowy. W związku z tym, 
aby stan elastyczności wzdłużnej mógł zaistnieć 
na dłuższych odcinkach przewodu gazowego 
w czasie projektowania i budowy gazociągów 
należy uwzględnić dodatkowe uwarunkowania.

Oprócz konieczności uzyskania elastycz-
ności wzdłużnej w czasie eksploatacji sieci 
gazowej, niezbędne jest również dokonywa-
nie pomiarów rzeczywistych naprężeń w prze-
wodach gazowych poprzez badanie tłokami 
pomiarowymi a dodatkowo także poprzez 
zabudowę odpowiednio zlokalizowanych, sta-
cjonarnych punktów pomiarowych (pomiary 
tensometryczne). 

Aktualnie najczęściej występujące proble-
my eksploatacyjne krajowej sieci przesyłowej 
dotyczą „starych” gazociągów budowanych 
przed wejściem w życie „Rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki z 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe”, zwłaszcza we wcześniejszych latach 
i związane są w dużej mierze z stosunkowo 
niskimi wymaganiami projektowymi i eksplo-
atacyjnymi a także z błędami wykonania po-
wstałymi w czasie budowy gazociągów, co 
powoduje występowanie tzw. „słabych miejsc”, 
które w bieżącej eksploatacji często są trudne 
a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe 
do identyfikacji. Ponadto dane eksploatacyjne, 
dotyczące jakości istniejących spoin obwodo-
wych wskazują, że duża część użytkowanej sieci 
przesyłowej już tylko z tego względu wykazuje 
cechy kruchości wzdłużnej, co zwiększa ryzyko 
eksploatacji.

Problemy te dotyczą kilku tysięcy kilome-
trów gazociągów krajowej sieci przesyłowej, 
dlatego też konieczne jest ustanowienie i wdro-
żenie odpowiednich (odrębnych) procedur, 
zwiększających niezawodność eksploatacji tej 
części sieci gazowej, gdyż najważniejsze pro-
cedury zapewniające bezpieczne użytkowanie 
gazociągów są realizowane na etapie projek-
towania i wykonania sieci przesyłowej i w tym 
przypadku są poza możliwościami ingerencji.

W prezentowanym opracowaniu poruszono 
wiele tematów i problemów w zakresie budowy 
i eksploatacji sieci gazowej, które mimo tego, 
że w niektórych elementach wydawałyby się ko-
nieczne do opracowania w pierwszej kolejności, 
jednak nie zostały one do tej pory rozwiązane 
i uwzględnione w istniejących normatywach 
dotyczących budowy i eksploatacji gazocią-
gów. Niektóre z przedstawionych zagadnień 
wymagają rozwinięcia a nawet w wyodrębnio-
nych przypadkach przeprowadzenia badań, co 
w reasumpcji umożliwi wprowadzenie nowych 

zapisów do normatywów dotyczących projek-
towania budowy i eksploatacji sieci gazowych.

Należy przyjąć, że aktualnie budowane 
gazociągi powinny być eksploatowane również 
w XXII wieku i z tej perspektywy w czasie pro-
jektowania i budowy należy brać pod uwagę 
wszystkie czynniki wpływające na ich niezawod-
ne, wieloletnie użytkowanie. 

Ogólnie, tak jak dla każdej konstrukcji 
można stwierdzić, że awarie gazociągów prze-
syłowych powstają w punktach, w których wy-
stępujące rzeczywiste naprężenia przewyższają 
swoją wielkością miejscową wytrzymałość rur, 
elementów kształtowych i połączeń (spoin).

W typowych konstrukcjach określenie 
wielkości obciążeń, jakim one podlegają nie 
nastręcza poważnych problemów zarówno na 
etapie projektowania jak i eksploatacji. Tak jest 
też w przypadku gazociągów, ale tylko w przy-
padku głównego obciążenia, jakim jest ciśnie-
nie wewnętrzne, powodujące powstawanie 

w ściankach rur naprężeń obwodowych. Wie-
loletnia eksploatacja gazociągów podziemnych, 
przebiega jednak w różnych, często trudnych do 
wcześniejszego przewidzenia warunkach, i jak 
już pisano w niektórych odcinkach sieci gazowej 
pojawiają się ponadnormatywne naprężenia 
wzdłużne przewodu rurowego, mające podsta-
wowy wpływ na jego trwałość eksploatacyjną, 
co znajduje potwierdzenie w praktycznej eksplo-
atacji sieci gazowej. 

Wymogi projektowe dla gazociągów prze-
syłowych zarówno aktualne jak i obowiązujące 
we wcześniejszych latach w typowych lokaliza-
cjach (pod ziemią) uwzględniały wyłącznie ob-
ciążenie ciśnieniem wewnętrznym, i wywołane 
tym ciśnieniem naprężenia obwodowe, któ-
rych poziom dla odpowiednich klas lokalizacji 
nie powinien przekraczać ustalonych wartości. 
Problem naprężeń wzdłużnych dla gazociągów 
podziemnych był w zasadzie pomijany, gdyż przy 
obciążeniu wyłącznie ciśnieniem wewnętrznym 

Pożar gazu wydobywającego się z pękniętego gazociągu – Janków Przygodzki 2013 r. [10]

Pożar spowodowany emisją gazu z pękniętego gazociągu - Janków Przygodzki 2013 r. [10]
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w najgorszym przypadku naprężenia wzdłużne 
są w wielkości połowy naprężeń obwodowych, 
a naprężenia termiczne (wzdłużne) w krajowych 
warunkach klimatycznych zwykle nie zagrażają 
trwałości bądź stateczności gazociągów po-
sadowionych poniżej strefy zamarzania. Inną 
przyczyną nieuwzględniania w projektowaniu 
gazociągów naprężeń osiowych (wzdłużnych) 
jest to, że w wielu lokalizacjach ich występo-
wanie związane jest czynnikami, które na etapie 
projektowania nie są możliwe do przewidzenia.  
Praktyka eksploatacyjna pokazuje jednak, że 
rzeczywista wielkość tych naprężeń z trudnych 
do jednoznacznego ustalenia przyczyn w nie-
których lokalizacjach jest na stosunkowo wyso-
kim poziomie. Wziąwszy powyższe pod uwagę 
w projektowaniu i eksploatacji gazociągów 
większą wagę należy przyłożyć do uwzględnie-
nia naprężeń wzdłużnych zarówno w zakresie 
ich identyfikacji jak również poprzez zwiększe-
nie odporności (wytrzymałości) przewodu gazo-
wego na takie naprężenia.

Dlatego też w celu zwiększenia niezawod-
ności pracy sieci przesyłowej oprócz typowych 
wymogów należy w większym zakresie niż do-
tychczas, podjąć działania mające m. innymi 
na celu:

• niedopuszczenie do występowa-
nia w gazociągach „słabych miejsc” 
a w przypadku wystąpienia natychmia-
stowej ich likwidacji,

• niedopuszczenie do występowania nad-
miernych naprężeń wzdłużnych w prze-
wodzie gazowym poprzez odpowiednie 
projektowanie i realizację prac na budo-
wie, monitorowanie ich poprzez bieżącą 
lub okresową kontrolę oraz ewentualne 
dokonywanie odprężania przewodu ga-
zowego,

• zapewnienie elastyczności wzdłużnej 
(ciągliwości) przewodu gazowego.

O ile pierwsza część zagadnienia dotyczą-
ca konieczności eliminacji „słabych” miejsc jest 
sprawą oczywistą i konieczną do wykonywania 
zwłaszcza dla „starych” gazociągów, ale skom-
plikowaną w realizacji z uwagi na to, iż więk-
szość z nich nie jest przystosowana do badania 
tłokami pomiarowymi (inteligentnymi), to spra-
wa uwzględniania naprężeń osiowych w połą-
czeniu z wytrzymałością wzdłużną przewodu 
gazowego, celem niedopuszczania do przekro-
czenia wartości doraźnych (niszczących) powin-
na być brana pod uwagę na wszystkich etapach 
tj. projektowania, budowy a także eksploatacji, 
co wymaga odrębnej analizy. Konieczność za-
pewnienia elastyczności wzdłużnej przewodu 
gazowego wymaga pilnego uregulowania, 
gdyż jak już powiedziano jest bardzo ważnym, 
często wręcz decydującym czynnikiem umożli-

wiającym długoletnią niezawodną eksploatację 
przewodu gazowego. 

W nawiązaniu do powyższego dotychcza-
sowe wymagania projektowe i wykonawcze 
dla nowych gazociągów jak również działa-
nia eksploatacyjne na istniejących gazocią-
gach uznaje się za niewystarczające dla za-
pewnienia długoletniej, bezawaryjnej pracy 
sieci przesyłowej na odpowiednim poziomie. 
Wiele elementów normatywnych związanych 
z budową sieci gazowej dotyczących m. innymi 
wytrzymałości i elastyczności wzdłużnej prze-
wodu gazowego, rzeczywistych parametrów 
wytrzymałościowych połączeń spawanych, 
możliwości prowadzenia obróbki termicznej 
spoin (rur) …itp. wymaga pilnego uzupełnienia. 
Podobnie zakres badań i pomiarów zarówno 
budowanych jak i eksploatowanych gazocią-
gów wymaga poszerzenia. 

II. Analiza obciążeń i naprężeń 
podziemnych gazociągów w czasie 
długookresowej eksploatacji

II.A. Obciążenia gazociągów
1. Obciążenie ciśnieniem wewnętrznym

Gazociąg w czasie eksploatacji podlega 
różnym, najczęściej zmiennym w czasie ob-
ciążeniom. Głównym obciążeniem, które uze-
wnętrznia się w postaci naprężeń w ściankach 
rurociągu bezpośrednio po jego napełnieniu 
jest ciśnienie wewnętrzne, które w aktualnie 
eksploatowanych gazociągach krajowej sieci 
może sięgać nawet do 84 bar (8,4 MPa). Jest 
to max. ciśnienie robocze (MOP) i mimo tego, 
że najczęściej ustalane jest dla całej długości ga-
zociągu, to ciśnienie takie w warunkach rzeczy-
wistych może występować tylko w niektórych 
elementach sieci np. na wyjściu z tłoczni gazu. 
W dalszych odcinkach sieci gazowej z uwagi na 
opory przepływu ciśnienie to maleje a bywają 
takie odcinki sieci gazowej, dla której ze wzglę-
dów eksploatacyjnych (mimo wysokich wartości 
MOP) rzeczywiste ciśnienia są na znacznie niż-
szym poziomie. 

Obciążenie gazociągu ciśnieniem we-
wnętrznym powoduje powstanie w jego 
ściankach naprężeń obwodowych i naprężeń 
wzdłużnych (osiowych), co pokazano na rys nr 
2 i omówiono w pkt. II.B.1.

2. Obciążenia temperaturowe 
(różnice temperatur eksploatacji)

Innym rodzajem obciążenia jest obcią-
żenie temperaturowe, związane ze zmianami 
temperatur powodującymi wydłużenia (skur-
czenia) przewodów gazowych, które powstają 
w przewodzie gazowym w warunkach typowej 
eksploatacji w okresach letnich i zimowych, 

spowodowane zmienną temperaturą gruntu na 
głębokości posadowienia gazociągu. Gazociągi 
podziemne zwykle nie mają możliwości kom-
pensacji wydłużeń (przemieszczeń) i „odpowie-
dzią” układu rurowego na wzrost bądź spadek 
temperatury jest zmiana naprężeń wzdłużnych 
przewodu gazowego. Dla typowych przypad-
ków obciążenia te zmieniają się stopniowo, 
w całorocznym cyklu zmian klimatu (pór roku). 
Dodatkowym obciążeniem termicznym mogą 
być istotne różnice temperatur w czasie zasypy-
wania gazociągu podczas jego budowy a tem-
peraturami rzeczywistymi gruntu w normalnych 
stanach pracy a także w warunkach eksploata-
cji sieci na wylotach z tłoczni gazu, poprzez 
wprowadzanie do gazociągu podgrzanego (po 
sprężaniu) gazu i zmienna eksploatacja gazo-
ciągu po sprężaniu (gaz gorący) i bez sprężania 
(gaz zimny).

3. Obciążenia dodatkowe (zewnętrzne)
Omówione powyżej obciążenia, jakim pod-

legają gazociągi (ciśnienie, zmiany temperatur) 
możemy zakwalifikować, jako obciążenia ty-
powe, stosunkowo łatwe do zidentyfikowania 
i określenia, które występują w każdym przewo-
dzie gazowym. 

Oprócz tych obciążeń na gazociągi pod-
ziemne w całym okresie eksploatacji oddziałują, 
bądź mogą oddziaływać dodatkowe obciążenia 
zewnętrzne takie jak np.:

• obciążenia nasypem ziemnym i ruchem 
kołowym,

• obciążenia związane z montażem na 
gazociągu obciążników siodłowych lub 
armatury,

• obciążenia naprężeniami pochodzącymi 
od nierównomiernego ułożenia gazocią-
gu w wykopie,

• obciążenia związane z niestabilnością 
i przemieszczaniem się gruntu, w którym 
posadowiony jest gazociąg, w przypad-
kach takich jak np.: osuwiska, zapadliska, 
szkody górnicze (ciągłe osiadanie, lub 
„tąpnięcia”), prace ziemne prowadzone 
w pobliżu gazociągu (w zbliżeniu bądź 
skrzyżowaniu z przewodem gazowym),

• wysadziny mrozowe.
Bardzo istotny wpływ na trwałość gazo-

ciągów mają obciążenia powstające w wyniku 
niestabilności podłoża (gruntu), w którym ga-
zociągi są posadowione. Niestabilności te (mi-
kroprzemieszczenia) występują praktycznie na 
każdym odcinku gazociągu, nawet tam, gdzie 
nie są obserwowane w normalnej eksploatacji, 
jednak najbardziej groźne są, widoczne gołym 
okiem, osuwiska, zapadliska oraz szkody gór-
nicze. Powstawanie osuwisk może zaistnieć 
w sposób naturalny (teren pagórkowaty bądź 
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górzysty) lub wynikać z powodu prowadzenia 
prac ziemnych w pobliżu trasy gazociągu, gdy 
zachodzą przesunięcia nakładu ziemnego (ob-
sunięcia gruntu wraz z gazociągiem). W przy-
padku obsunięć nakładu ziemnego, nawet 
stosunkowo niewielkie przemieszczenie grun-
tu powoduje powstanie w przewodzie gazo-
wym bardzo dużych naprężeń wzdłużnych, 
które w przypadku braku możliwości kom-
pensacji poprzez odpowiednie wydłużenie 
przewodu rurowego, może zagrozić trwałości 
gazociągu.

Wprowadzanie dodatkowych naprężeń 
w przewodzie gazowym poprzez nasyp ziem-
ny nad gazociągiem w przypadku, gdy gazo-
ciąg posadowiony jest na ustabilizowanym 
podłożu nie ma istotnego znaczenia zwłasz-
cza w przypadku, gdy gazociąg jest pod ci-
śnieniem i wielkość praktycznie występują-
cych obciążeń gruntem pokazanych na rys nr 
3. jest na wielokrotnie niższym poziomie, niż 
naprężenia obwodowe powstałe od ciśnienia 
wewnętrznego a ponadto są to naprężenia 
o przeciwnym kierunku działania (w stosun-
ku do naprężeń obwodowych). Obciążenia 
gazociągu dodatkowym nasypem ziemnym 
mogą mieć jedynie pewne (niewielkie) zna-
czenie w przypadku, gdy w gazociągu panuje 
ciśnienie bliskie zeru, czyli w sytuacji, gdy ga-
zociąg jest czasowo wyłączony z ruchu i jest 
posadowiony w gruncie o dużym kącie tarcia, 
co powoduje, że naciski na przewód gazowy 
rozkładają się nierównomiernie i napór z góry 
(ciężar gruntu), który może kumulować się 
z dodatkowymi obciążeniami powierzchnio-
wymi, dąży do spłaszczenia rury. 

W przypadku, gdy naprężenia od otacza-
jącego gruntu rozkładają się bardziej równo-
miernie (grunt nawodniony) to nawet duże 
nasypy i zagłębienia gazociągu w gruncie nie 
są istotne w omawianym przypadku tj. w sy-
tuacji chwilowego odgazowania gazociągu. 
Ponadto należy brać pod uwagę to, że gazo-
ciągi przesyłowe projektowane są na wysokie 
wartości ciśnień (MOP) i z tego powodu posia-
dają bardzo dużą wytrzymałość, co najmniej 
kilkadziesiąt razy większą w stosunku do wiel-
kości obciążeń gruntem, jakie powstają w wa-
runkach typowej eksploatacji sieci gazowej 
i praktycznie w każdej lokalizacji obciążenia 
gruntem nie muszą być uwzględniane.

Wpływ dodatkowych obciążeń (poprzez 
grunt) może być jednak istotny, gdy dla płyt-
ko zagłębionych gazociągów na powierzchni 
gruntu występują duże obciążenia związane 
z ciężkim transportem kołowym. Ponieważ ta-
kie obciążenia mają charakter punktowy i są 
na poziomie znacznie większym niż obciążenia 
nasypem ziemnym mogą mieć istotny wpływ 
na trwałość przewodu gazowego.

II.B. Naprężenia w przewodach 
rurowych gazociągów podziemnych

Obciążenia, jakim poddawane są w trak-
cie eksploatacji przewody gazowe powodują 
powstawanie w ich ściankach naprężeń, które 
są proporcjonalne do wielkości tych obciążeń 
w stosunku do powierzchni, na jaką działa-
ją a w niektórych przypadkach dodatkowo 
z uwzględnieniem kształtu (współczynniki wy-
trzymałościowe na zginanie, skręcanie, wybo-
czenie). Wpływ poszczególnych czynników (ob-
ciążeń) na naprężenia w ściankach przewodu 
gazowego omówiono poniżej.

1. Naprężenia pochodzące od ciśnienia we-
wnętrznego

Projektowanie przewodu gazowego zwią-
zane jest przede wszystkim z określeniem 
dopuszczalnych naprężeń obwodowych po-
chodzących od max. ciśnienia wewnętrznego 
(MOP), jakim może być obciążony gazociąg, 
z uwzględnieniem odpowiedniego współczyn-
nika projektowego, będącego odwrotnością 
współczynnika bezpieczeństwa, który zapewnia 
niezawodność eksploatacji konstrukcji na wy-
maganym poziomie.

W projektowaniu nowego gazociągu po-
łożonego na ustabilizowanym podłożu i eks-
ploatowanego w normalnych warunkach tem-
peraturowych, dla typowych warunków pracy 
(bez dodatkowych obciążeń zewnętrznych) 
w większości przypadków naprężenia wzdłużne 
nie mają wpływu na jego wytrzymałość, gdyż 
dla gazociągu obciążonego wyłącznie ciśnie-
niem wewnętrznym maksymalne naprężenia 

wzdłużne są, co najmniej dwukrotnie mniejsze 
niż naprężenia obwodowe. Takie warunki mogą 
zachodzić dla gazociągów nadziemnych, dla 
których istnieje możliwość pełnej kompensacji 
wydłużeń pochodzących od ciśnienia wewnętrz-
nego i zmian temperatury.  Z powyższej analizy 
wynikałoby, że dla powyższego przypadku, aby 
prawdopodobieństwo wystąpienia awarii na 
złączu poprzecznym (spoina obwodowa) było 
takie samo jak na złączu wzdłużnym (rura ze 
szwem) to spoinę obwodową należałoby wyko-
nać połową grubości ścianki rury.

Jak pokazuje jednak praktyczna eksploata-
cja podziemnej sieci gazowej awarie gazocią-
gów powstają głównie w wyniku przekroczenia 
wzdłużnej wytrzymałości przewodu gazowego, 
mimo tego, że wszystkie spoiny obwodowe 
łączące poszczególne rury powinny być wyko-
nywane na pełną grubość rury, z zachowaniem 
całkowitej wytrzymałości materiału rodzimego. 

Wielkość naprężeń obwodowych jest ak-
tualnie podstawowym i dla typowych przypad-
ków często jedynym kryterium obliczeniowym 
przewodów gazowych, dla których współczyn-
niki projektowe dostosowano do tzw. klas lo-
kalizacji, związanych ze stopniem urbanizacji 
aktualnego i przewidywanego w przyszłości 
otoczenia gazociągu. Zwiększenie wymagań 
wytrzymałościowych dla wyższych klas lokali-
zacji (np. dla I kl.) w zakresie naprężeń obwo-
dowych w sposób pośredni pociąga za sobą 
również proporcjonalny wzrost wytrzymałości 
gazociągu dotyczący naprężeń wzdłużnych.

Na rys nr. 1 pokazano wykres rozciągania 
dla stali L360NB, czyli typowego materiału na 

Rys. 1. Zakresy dopuszczalnych obciążeń (naprężenia obwodowe) w zależności od klasy lokalizacji na tle wykresu rozciągania 
materiału rur (stal)
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rury dla gazociągów przesyłowych, na którym 
zaznaczono zakresy naprężeń dopuszczalnych 
w eksploatacji gazociągów dla I, II i III klasie 
lokalizacji. 

Z przedstawionego wykresu widać, że dla 
I klasy lokalizacji wytrzymałość przewodu gazo-
wego (Rm) jest na poziomie przeszło 3-krotnie 
większym, niż występujące max. obwodowe 
naprężenia eksploatacyjne (MOP), co teoretycz-
nie dla takiego przypadku, w typowych warun-
kach powinno gwarantować wieloletnią eks-
ploatację sieci gazowej na wysokim poziomie 
bezpieczeństwa.

Ciśnienie wewnętrzne powoduje powsta-
wanie w ściankach przewodu gazowego na-
prężeń obwodowych i skierowanych do nich 
prostopadle naprężeń wzdłużnych, co pokazano 
na rys. nr 2.

Uwidoczniony stan naprężenia w ściance 
rury (powłoka cienkościenna) dotyczy nieutwier-
dzonego odcinka gazociągu o skończonej dłu-
gości, zakończonego dennicami (podobnie jak 
w zbiorniku ciśnieniowym). Dla tego przypad-
ku naprężenia obwodowe σ1 są dwukrotnie 
większe niż osiowe (wzdłużne) σ2. W przypadku, 
gdy gazociąg podziemny posiada długość wiele 
tysięcy razy większą niż jego średnica a (umowne) 
dennice znajdują się na jego końcach wpływ 
naprężeń wzdłużnych spowodowanych parciem 
ciśnienia wewnętrznego na powierzchnię dennic, 
z uwagi na brak swobody ruchu (utwierdzenie) 
przewodu gazowego jest istotny tylko 
w pobliżu końcówek gazociągu. Pewien wpływ 
ciśnienia wewnętrznego na naprężenia osiowe 
w gazociągu spowodowany jest zmianami jego 
kierunku i mniejszą powierzchnią, (na którą 
oddziałuje ciśnienie) wewnętrznych części łuków 
(kolan) w stosunku do zewnętrznych. Największą 
(teoretycznie) wartość naprężenia wzdłużne 
pochodzące od ciśnienia wewnętrznego będą 

miały na ciasnych łukach o kącie zmiany kierunku 
α=180°, która to sytuacja na gazociągach 
przesyłowych praktycznie nigdy nie ma miejsca, 
a i tak w takim przypadku max. naprężenia 
osiowe będą co najmniej dwukrotnie niższe niż 
obwodowe.

Rozkład naprężeń w ściance przewodu gazo-
wego pochodzących od ciśnienia wewnętrznego 
pokazuje, że dla typowych przypadków eks-
ploatacji, gdy na danym odcinku nie występują 
dodatkowe obciążenia zewnętrzne wytrzymałość 
gazociągu powinna być związana z naprężenia-
mi obwodowymi pochodzącymi od ciśnienia we-
wnętrznego. Wzrost tych naprężeń jest możliwy 
wyłącznie w przypadku niekontrolowanego (po-
nadnormatywnego) wzrostu ciśnienia, co może 
zaistnieć tylko w sytuacjach awaryjnych na sta-
cjach rozdzielczych i dotyczyć gazociągów o niż-
szej wartości MOP w odniesieniu do gazociągów 
zasilających lub w przypadku podania wyższego 
ciśnienia przez sprężarki w tłoczni gazu. Przy-
padki takie mogą mieć miejsce, gdy wystąpi 
jednoczesna awaria urządzeń regulacyjnych 
(redukcyjnych) i zabezpieczających przed wzro-
stem ciśnienia. Prawdopodobieństwo zaistnienia 
takich przypadków dla sieci przesyłowej jest na 
znikomym (w zasadzie zerowym) poziomie, a po-
nadto nawet w sytuacji ich zaistnienia najczęściej 
podwyższenie wielkości (ponad wartość MOP), 
jest na niskim poziomie, które nie powinno spo-
wodować awarii gazociągu.

Uszkodzenia gazociągu przez ciężki pojazd wojskowy

Rys. 2. Naprężenia w ściance gazociągu pochodzące od ciśnienia wewnętrznego

Obciążniki siodłowe montowane na gazociągu
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Należy również brać pod uwagę to, 
że występuje dodatkowa możliwość, która 
może spowodować lokalny wzrost naprężeń 
obwodowych w gazociągu i zmniejszenie 
jego wytrzymałości, przy roboczym ciśnieniu 
wewnętrznym o wartościach pr ≤ MOP (dla 
tego gazociągu), która związana jest wadami 
przewodów gazowych, jakie mogą wystąpić 
zarówno w procesie produkcji (wady spoin 
wzdłużnych, zawalcowania zgorzeliny, lokalnie 
zmniejszona grubość ścianki), jak i w czasie eks-
ploatacji (wżery korozyjne).

Wady te można wykrywać i eliminować 
nie tylko w procesie produkcji rur, ale również 
w czasie budowy a także eksploatacji poprzez 
wykonywania prób wytrzymałościowych na od-
powiednio wysokim poziomie a także badanie 
przewodów rurowych tłokami pomiarowymi.

Stan naprężeń w przewodzie gazowym wy-
nikający z obciążenia ciśnieniem wewnętrznym 
uzewnętrznia się bezpośrednio po napełnieniu 
gazociągu (w trybie natychmiastowym) i w za-
kresie naprężeń obwodowych jest na takim 
samym poziomie zarówno dla gazociągów pod-
ziemnych (utwierdzonych) jak i dla orurowania 
napowietrznego, gdzie przewód gazowy może 
swobodnie się wydłużać. Inaczej jest w zakre-
sie naprężeń wzdłużnych (pochodzących od 
ciśnienia), które dla gazociągów nadziemnych, 
z możliwością swobodnych wydłużeń są jedna-
kowe i występują w wielkości połowy naprę-
żeń obwodowych, natomiast dla gazociągów 
podziemnych z uwagi na występujące zwykle 
utwierdzenie liniowe są na ogół na znacznie 
niższym, ale trudnym do określenia poziomie. 

2. Naprężenia termiczne 
Występujące różnice temperatur gazocią-

gu, które w typowych warunkach związane są 
z temperaturą gruntu na głębokości posadowie-
nia, w całym okresie eksploatacji nie powinny 
przekraczać Δt=15-20°C (głównie w zależności 
od głębokości przykrycia). Takie zmiany tempe-
ratur zachodzą bardzo wolno, zgodnie z porami 
roku (z pewnym przesunięciem czasowym). Ina-
czej jest dla gazociągów wylotowych z tłoczni, 
gdzie różnice temperatur mogą nawet przekra-
czać nawet Δt=50°C a zmiana tych temperatur 
może zachodzić w znacznie szybszym tempie, 
w zależności od charakteru pracy tłoczni przy 
przesyłaniu paliwa gazowego bez sprężania, 
lub po sprężeniu. Różnice temperatur powodują 
powstanie w przewodzie gazowym wzdłużnych 
naprężeń termicznych, które z uwagi na długość 
przewodu gazowego są bardzo istotnym czyn-
nikiem wpływającym na trwałość gazociągu 
zwłaszcza w przypadkach, gdy projekt gazocią-
gu nie uwzględniał takich sytuacji lub uwzględ-
niał, ale przyjęty model współpracy gazociągu 

z otaczającym go gruntem nie brał pod uwagę 
wszystkich czynników, jakie mogą występować 
w okresie wieloletniej eksploatacji.

Dodatkowym elementem powodującym 
powstawanie w przewodzie gazowym zwięk-
szonych naprężeń termicznych jest prowadzenie 
budowy w ekstremalnych warunkach klima-
tycznych (temperatury zewnętrzne). W czasie 
budowy gazociągu w miesiącach letnich, gdy 
występują wysokie temperatury zewnętrzne 
i dodatkowo występuje intensywne nasłonecz-
nienie powierzchnia rur (często czarna) nagrze-
wa się do wysokich temperatur przekraczają-
cych nawet t=50°C. Przyjmując, najbardziej 
niekorzystne warunki, tj. sytuację, w której 
układanie i zasypywania gazociągu następuje 
przy takiej temperaturze, oraz to, że z biegiem 
czasu utwierdzenie gazociągu będzie na coraz 
większym poziomie (samoczynne lub celowe 
zagęszczanie gruntu), zakładając także, że w ca-
łorocznym cyklu pracy najniższa temperatura 
eksploatacji będzie zbliżona do 0°C to maksy-
malna różnica temperatur wyniesie Δt=50°C, 
i już na samym początku eksploatacji wywoła 
w gazociągu bardzo duże rozciągające naprę-
żenia wzdłużne. Dla przyjętego współczynnika 
termicznej rozszerzalności liniowej α=12x10-6 

m/°K (dla stali niskostopowej) i przyjętej różnicy 
temperatur Δt=50°C teoretyczny wzrost dłu-
gości każdego metra gazociągu wynosiłby 0,6 
mm (0,06%). Ponieważ jednak istnieje utwier-
dzenie (liniowe) przewodu gazowego to wzrost 
długości nie występuje, jednak z tego powodu 
w przewodzie gazowym pojawiają się bardzo 
duże naprężenia osiowe (wzdłużne).

Zakładając, że naprężenia w przewodzie 
gazowym równe jego granicy plastyczności Re 
dają wydłużenia na poziomie 0,2% to w przy-
padku zastosowania rur z materiału L360NB, 
dla którego wielkość granicy plastyczności Re 
wynosi 360 MPa, dla opisanych powyżej wa-
runków wzdłużne naprężenia w przewodzie 
gazowym wywołane zmianami temperatury 

wynoszą 0,06/0,2 x 360=108 MPa i są na 
poziomie większym (dla I kl. lokalizacji) niż teo-
retyczne max. naprężenia wzdłużne pochodzące 
od ciśnienia wewnętrznego.

Przytoczona powyżej analiza mimo uprosz-
czeń pokazuje, że w procesie budowy gazociągu 
bardzo ważne jest zachowanie takiej procedury 
realizacji, aby minimalizować mogące powsta-
wać dodatkowe naprężenia wzdłużne (termicz-
ne), gdyż w czasie eksploatacji mogą się sumo-
wać z naprężeniami pochodzącymi od ciśnienia 
wewnętrznego i obciążeń zewnętrznych.   

W projektowaniu i budowie sieci gazowej 
należy brać pod uwagę to, że naprężenia ter-
miczne, powodują powstawanie bardzo du-
żych sił osiowych, wprost proporcjonalnych do 
iloczynu wielkości tych naprężeń i powierzchni 
przekroju poprzecznego przewodu rurowe-
go, czyli w grubszych  (przewymiarowanych) 
ściankach przewodu gazowego powstają 
większe siły osiowe. W przypadku, gdy prze-
wód gazowy posiada niejednorodną budowę 
i na danym odcinku gazociąg nie ma pełnego 
utwierdzenia to mimo tego, że w najsłabszych 
miejscach naprężenia obwodowe (pochodzące 
od ciśnienia wewnętrznego) nie przekraczają 
wartości dopuszczalnych, na niektórych ele-
mentach może dochodzić do niebezpiecznego 
spiętrzenia naprężeń wzdłużnych związanych 
z działaniem tych samych sił osiowych na słab-
szy (o mniejszym przekroju poprzecznym) ele-
ment, co może zagrozić trwałości eksploatacji 
przewodu gazowego.

3. Naprężenia pochodzące od obciążeń ze-
wnętrznych

Każdy podziemny przewód gazowy pod-
lega obciążeniu od naporu otaczającego go 
gruntu, jednak z uwagi na to, iż w przewodzie 
gazowym powstają naprężenia obwodowe 
o wielokrotnie większej wartości (o zwrocie 
przeciwnym) to ich oddziaływanie na przewód 
gazowy zwykle jest pomijalne.

Rys. 3. A –obciążenie ciśnieniem wewnętrznym  (wektory w skali 1:250) 
           B. - zewnętrzne obciążenie gruntem, grunt plastyczny, nawodniony (wektory w skali 1:1)
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Pokazane na rys. nr 3 obciążenie zewnętrz-
ne gruntem (nasypem ziemnym) powoduje 
powstanie w przewodzie rurowym naprężeń 
obwodowych o zwrocie przeciwnym do na-
prężeń wywołanych wewnętrznym ciśnieniem 
gazu. W typowych warunkach eksploatacji jest 
ono na poziomie, co najmniej kilkudziesięcio-
krotnie mniejszym niż naprężenia obwodowe 
od ciśnienia wewnętrznego tak, że praktyczny 
wpływ naprężeń od obciążenia gruntem może 
być istotny tylko po odgazowaniu rurociągu 
i przypadku nierównomiernego obciążenia ob-
jawiać się spłaszczeniem cienkościennej rury. 
Opisana sytuacja może występować w cienko-
ściennych przewodach gazowych o stosunkowo 
dużych średnicach, projektowanych dla MOP 
0,5÷1,6 MPa lub rurach osłonowych (ochron-
nych). W typowych przewodach gazowych 
gazociągów przesyłowych taka sytuacja prak-
tycznie nie występuje, gdyż z uwagi na wielkość 
max. ciśnienia roboczego np. (MOP=8,4 MPA) 
związana tym wytrzymałość i grubość ścianki 
rury powoduje, że jest to element stosunkowo 
sztywny, praktycznie niepodatny na występują-
ce obciążenia nasypem ziemnym. Na rysunku nr 
3. schematycznie pokazano naprężenia od ci-
śnienia wewnętrznego 50 bar (wektory w skali 
1:250) oraz naprężenia zewnętrzne od otacza-
jącego gruntu dla wielkości przykrycia ok. 1,5m 
(stan plastyczny, nawodniony – wektory w skali 
1:1), co wyraźnie pokazuje, że obciążenia grun-
tem w typowych warunkach nie mają istotnego 
znaczenia. 

Do obliczeń przewodów gazowych obciążo-
nych gruntem może być stosowana tzw. metoda 
„skandynawska”, jednak z uwagi na przedsta-
wione powyżej uwarunkowania, dla gazocią-
gów przesyłowych ma praktyczne zastosowanie 
jedynie w projektowaniu bezciśnieniowych rur 
osłonowych. Powstające naprężenia w przewo-
dzie gazowym wynikające z obciążenia gruntem 
mają istotny wpływ na bezpieczeństwo eksplo-
atacji sieci gazowej w przypadku niestabilności 
podłoża gruntowego, gdy występują osuwiska, 
zapadliska a także szkody górnicze. Oddziały-
wanie przemieszczającego się gruntu na prze-
wód gazowy pokazano na rys. nr 4 i 5.

Naprężenia spowodowane nierównomier-
nym ułożeniem gazociągu a także osiadaniem 
gruntu w zasypanym wykopie oprócz naprężeń 
zginających dają dodatkowe naprężenia roz-
ciągające. Osuwiska, których kierunek ruchu 
jest prostopadły do osi rurociągu (poprzeczne) 
powodują powstawanie w rurociągu naprężeń 
rozrywających a dodatkowo w strefie pomiędzy 
gruntem stałym a osuwającym się dodatkowe 
naprężenia zginające. Osuwiska, których kie-
runek jest zgodny z osią rurociągu (wzdłużne) 
w górnej części powodują powstawanie naprę-

żeń rozciągających natomiast w dolnej części 
naprężeń ściskających. Podobnie jest z gazo-
ciągami eksploatowanymi w rejonie szkód 
górniczych, gdzie wraz z postępem frontu wy-
dobywczego w pewnych miejscach w przewo-
dzie gazowym powstają dodatkowe naprężenia 
ściskające a w innych rozciągające.

4. Złożony stan naprężenia w przewodzie 
gazowym

Opisane powyżej obciążenia, jakie oddzia-
łują na gazociągi z uwagi na wywoływanie 

naprężeń w różnych kierunkach powodują po-
wstawanie w przewodzie gazowym złożonego 
stanu naprężenia. Jest to stan dwukierunkowy 
tzn. występują naprężenia obwodowe i prosto-
padle do nich skierowane naprężenia wzdłużne 
(osiowe), gdyż naprężenia styczne do przekroju 
poprzecznego rury (tnące) z uwagi na ich małe 
wartości są pomijalne.

Naprężenia obwodowe powstają praktycz-
nie wyłącznie od ciśnienia wewnętrznego i ich 
wielkość zależna wprost od ciśnienia wewnętrz-
nego jest b. łatwa do wyznaczenia a wyniki 

Rys. 4. Dodatkowe obciążenie gnące – zapadlisko

Rys. 5. Obciążenia dodatkowe – osuwiska: A –poprzeczne, B –wzdłużne

Głębokie pojedyncze wżery na powierzchni rury
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obliczeniowe w pełni zgadzają się ze stanem rze-
czywistym. Całkiem inaczej sprawa przedstawia się 
z naprężeniami wzdłużnymi, z których tylko część 
można wyznaczyć w sposób analityczny, a dodat-
kowo z uwagi na ograniczoną i zmienną swobodę 
wzdłużnego przemieszczania gazociągu (utwier-
dzenie liniowe) ich wielkość często nie ma bezpo-
średniego powiązania z rzeczywistymi wartościami 
obciążeń, jakie występują w konkretnym miejscu na 
gazociągu.

Ogólnie rzecz biorąc dodatkowe obciążenia 
gazociągów, jakie występują w rzeczywistej 
eksploatacji tj. od zmian temperatury, nierów-
nomiernego ułożenia gazociągu w wykopie, 
osuwiska, szkody górnicze …itp. powodują po-
wstawanie w przewodzie gazowym naprężeń 
wzdłużnych lub gnących, które też są wzdłużny-
mi z tym, że w jednej części przekroju rury mają 
charakter rozciągający, natomiast w naprzeciw-
ległej ściskający. 
Naprężenia obwodowe ujawniają się bezpo-
średnio po obciążeniu gazociągu ciśnieniem 
wewnętrznym, natomiast dodatkowe napręże-
nia wzdłużne mające podstawowy wpływ na 
trwałość eksploatacyjną gazociągów podziem-
nych najczęściej powstają w trakcie eksploata-
cji i mogą ujawniać się po wielu latach często 
w trudnych do przewidzenia lokalizacjach. 
Związane jest to z wieloma czynnikami, m. innymi 
zmiennymi parametrami posadowienia gazociągu 
(w gruncie).

Dominującą częścią występujących naprężeń 
wzdłużnych (osiowych), jakie praktycznie wystę-
pują w eksploatowanych przewodach gazowych 
będą naprężenia rozciągające. Naprężenia ściska-
jące występują tylko w specyficznych sytuacjach 
np. w przypadku gazociągów wylotowych z tłoczni 
gazu (przy transporcie gorącego paliwa gazowe-
go), osuwisk wzdłużnych lub niekiedy na gazocią-
gach lokalizowanych w terenach szkód górniczych. 
Mimo tego, iż możliwość występowania dużych 
naprężeń ściskających w przewodzie gazowym 
jest znacznie mniej prawdopodobna niż naprężeń 
rozrywających, to na podstawie zapisów normy 
PN-EN 1594 można twierdzić, że możliwość awarii 
gazociągu przy występujących dużych napręże-
niach ściskających jest na wyższym poziomie, gdyż 
dodatkowo zachodzi możliwość jego wyboczenia. 
Jednak uważa się, że powyższa teza jest, co naj-
mniej, dyskusyjna.

Dla gazociągów, które nie posiadają utwier-
dzenia (np. gazociągi nadziemne), zwłaszcza 
w przypadku, gdy trasa takiego gazociągu nie 
jest linią prostą i gazociąg posiada odpowiednie 
załamania, poprzez umożliwienie swobodnego 
wydłużenia przewodu gazowego można dopro-
wadzić do pełnej kompensacji wydłużeń i eliminacji 
ponadnormatywnych naprężeń wzdłużnych. Dla 
gazociągów, które nie mają możliwości wydłużeń 
(gazociągi podziemne) kompensacja wydłużeń (na-

prężeń), praktycznie nie jest możliwa. W niektórych 
przypadkach można ewentualnie zabudować od-
powiednie kompensatory, które jednak zwłaszcza 
dla gazociągów o większych średnicach i ciśnie-
niach pracy (z wielu względów) nie są praktycznie 
stosowane.

W nawiązaniu do powyższego występo-
wanie rzeczywistych naprężeń wzdłużnych 
w gazociągu eksploatowanym od wielu lat 
to swoista „terra incognita”, który to stan 
w większości przypadków nie jest możliwy 
do wcześniejszego, analitycznego określenia 
i stanowi główne zagrożenie dla trwałości 
eksploatacyjnej gazociągu.

W analizie wytrzymałościowej przewodu ga-
zowego dodatkowym problemem jest to, że oprócz 
obciążeń na danym odcinku gazociągu powodu-
jących występowanie naprężeń, na rozpatrywany 
odcinek oddziałują również naprężenia, jakie po-
wstają w sąsiednich jego odcinkach, które w pew-
nych warunkach mogą być przenoszone (transpor-
towane) wzdłuż osi gazociągu przy np. stałym lub 
chwilowym braku utwierdzenia. 

Dlatego też głównym elementem umożliwia-
jącym bezpieczne przenoszenie przez gazociąg 
dodatkowych obciążeń jest zapewnienie tzw. ela-
styczności wzdłużnej przewodu gazowego, co jest 
odrębnym zagadnieniem i wymaga spełnienia wie-
lu uwarunkowań.

III. Współpraca gazociągu 
przesyłowego z ośrodkiem, w jakim 
jest posadowiony (grunt)

W gazociągach podziemnych oprócz naprężeń 
związanych z ciśnieniem wewnętrznym, naciskiem 
otaczającego gruntu i zmianami temperatur wy-
stępują również naprężenia dodatkowe związane 
z niestabilnością podłoża, w jakim są lokalizowa-
ne i w niektórych przypadkach grunt otaczający 
gazociąg zamiast typowej roli stabilizującej może 
wpływać niekorzystnie na gazociąg, w sposób nie-
kontrolowany zwiększając jego obciążenie. 

Rzeczywiste warunki pracy podziem-
nej sieci przesyłowej przebiegają w złożonych  
warunkach terenowych i klimatycznych, co jak już 
powiedziano powoduje, że duża część związanych 
z tym dodatkowych obciążeń działających na prze-
wód gazowy nie jest możliwa do uwzględnienia na 
etapie projektowania. 

Charakter współpracy podziemnego prze-
wodu gazowego z otaczającym go gruntem ma 
istotny wpływ na występowanie i możliwość prze-
mieszczania się naprężeń wzdłużnych przewodu 
gazowego, co ma bardzo duże znaczenie, w eks-
ploatacji sieci gazowych, gdyż analiza zaistniałych 
awarii sieci przesyłowej pokazuje, że występowały 
one w przeważającej części z powodu przekrocze-
nia wzdłużnej wytrzymałości przewodu rurowego.  
Wiązało się to z często spotykanymi wadami spa-

wanych połączeń obwodowych. Aby jednak nawet 
wadliwie wykonana spoina została zniszczona to 
w czasie eksploatacji gazociągu muszą powstać 
bardzo duże naprężenia wzdłużne o wielokrotnie 
większej wartości niż wynikałoby by to z typowych 
warunków obciążenia.

Teza ta znajduje dodatkowe potwierdzenie 
w praktyce eksploatacyjnej sieci przesyłowej przy 
prowadzeniu prac związanych np. z wymianą (wy-
cinaniem) elementów sieci gazowej np. armatury 
zaporowej, gdy podczas przecinania gazociągu 
występują niekiedy przemieszczenia końcówek po-
zostawionego w ziemi rurociągu. Takie zachowanie 
przewodu gazowego świadczy o występowaniu 
(w tym miejscu) bardzo dużych naprężeń wzdłuż-
nych, najczęściej rozciągających, gdy po przecięciu 
szczelina pomiędzy dwoma częściami gazociągu 
ulega powiększeniu lub znacznie rzadziej wystę-
pujących naprężeń ściskających, gdy szczelina 
zostaje zmniejszona (lub zlikwidowana). W cza-
sie prowadzenia takich prac niekiedy wzdłużne 
przemieszczenia przewodu gazowego występują 
w sposób natychmiastowy (po przecięciu) lub po 
pewnym czasie. Brak takiego zjawiska nie zawsze 
świadczy o braku występowania naprężeń wzdłuż-
nych mogących mieć istotny wpływ na trwałość 
gazociągu. Jeżeli w pobliżu miejsca prowadzenia 
prac eksploatacyjnych związanych z przecięciem 
gazociągu występuje jego skuteczne utwierdzenie 
to nawet w przypadku występowania dużych na-
prężeń przemieszczenia są na niewielkim, trudnym 
do zaobserwowania poziomie.

W przypadku gazociągu zagłębionego w zie-
mi, który pracuje stabilnie i mimo istniejących na-
prężeń wzdłużnych nie zmienia swojego położenia 
najczęściej mamy do czynienia z utwierdzeniem, 
dla którego przy występowaniu w przewodzie 
gazowym sił wzdłużnych powstrzymywanie prze-
mieszczeń (osiowych) gazociągu jest realizowane 
poprzez siły tarcia pomiędzy gruntem a ściankami 
przewodu gazowego. Zwykle takie powstrzymy-
wanie przemieszczeń występuje na dłuższym od-
cinku gazociągu i mówimy wtedy o utwierdzeniu 
liniowym. O utwierdzeniu punktowym można mó-
wić tylko w przypadku, gdy na gazociągu zabudo-
wane są specjalne bloki oporowe mające zapobiec 
jego przemieszczaniu. 

Występujące utwierdzenie gazociągu w grun-
cie może mieć charakter stały lub zmienny (okre-
sowy). Zerwanie przyczepności (utwierdzenia) 
pomiędzy gruntem a przewodem gazowym może 
nastąpić zarówno w przypadku, gdy naprężenia 
wzdłużne (siły osiowe) w gazociągu ulegają 
zwiększeniu i przewyższają występujące siły tar-
cia, jak również w przypadku, gdy siły osiowe 
w gazociągu są na stałym poziomie a zmianie 
ulegają siły tarcia tj. współczynnik tarcia np. 
w wyniku zalania gruntu na trasie gazociągu 
w czasie intensywnych opadów. W takich warun-
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kach następuje lokalne przemieszczenie przewodu 
gazowego, które powoduje odprężanie jednego 
odcinka gazociągu, ale równocześnie umożliwia 
„transport”, czyli przenoszenie naprężeń wzdłuż 
osi rury (do sąsiedniego odcinka gazociągu). Taki 
„transport” naprężeń może być realizowany nawet 
przy bardzo małych (niezauważalnych) przemiesz-
czeniach w ramach sprężystości materiału rury, przy 
wydłużeniach względnych rzędu 0,02%, tj., gdy 
przewód rurowy o długości 100m zmienia swoją 
długość o ok. 2cm. Przemieszczanie się naprężeń 
w przewodzie gazowym dotyczy zwykle prostych 
odcinków, może dokonywać się cyklicznie i uze-
wnętrzniać po wielu latach eksploatacji gazociągu.

Występowanie sił osiowych zwykle nie jest 
wartością stałą i zależy m. innymi od czynników 
zewnętrznych wpływających na stan posadowie-
nia. Zależy również od temperatury pracy, której jak 
już powiedziano obserwowana praktycznie zmien-
ność w cyklu rocznym (dla krajowych warunków 
klimatycznych) nie przekracza Δt=20°C, a także 
w znacznie mniejszym zakresie od występujących 
ciśnień w rurociągu. Na skuteczność utwierdzenia 
(liniowego) gazociągu zakopanego w gruncie bar-
dzo duży a czasami wręcz podstawowy mają sto-
sunki wodne panujące na danym terenie. W przy-
padku gruntów o dużym stopniu nawodnienia lub 
wręcz bagnistych praktycznie nie można mówić 
o występującym (istotnym) utwierdzeniu liniowym. 
Dla takiego przypadku siły osiowe występujące 
w przewodzie nie są powstrzymywane przez tarcie 
gruntu i naprężenia są w stosunkowo łatwy sposób 
„transportowane” wzdłuż jego osi lub kompenso-
wane w przypadku krętej trasy. Lokalizacja gazo-
ciągu w takim gruncie wymaga jednak montażu 
obciążników (pierścieniowych lub siodłowych), co 
powoduje powstawanie w przewodzie rurowym 
dodatkowych naprężeń gnących. 

Ponieważ w warunkach krajowych w typo-
wym posadowieniu gazociągu (oprócz gruntów na-
wodnionych osuwisk lub zapadlisk) nie obserwuje 
się widocznego przemieszczania gazociągów to 
należy stwierdzić, że na większości prowadzonych 
tras gazociągi są utwierdzone (liniowo).

Nie jest to jednak w każdym przypadku stan 
trwały i jak już pisano w dużej mierze zależy od 
chwilowych stosunków wodnych na danym ob-
szarze. 

W nawiązaniu do powyższego moż-
na stwierdzić, że ośrodek, w którym 
posadowione są gazociągi (grunt) mimo tego, 
że w większości lokalizacji nie obserwuje 
się widocznych przemieszczeń to w czasie 
wieloletniej eksploatacji wykazuje pewne cechy 
niestabilności, czego wynikiem są występujące 
mikroprzemieszczenia gruntu wraz z przewo-
dem gazowym lub przemieszczenia gazociągu 
względem gruntu, gdy w przewodzie gazowym 
występują naprężenia wzdłużne. 

Opisywane mikroprzemieszczenia gazociągu, 
a także związana z tym wędrówka (transport) na-
prężeń osiowych w przewodzie gazowym zwykle 
jest procesem rozciągniętym w czasie i może odby-
wać się w wieloletnich zmiennych warunkach eks-
ploatacji. W wyniku takiego procesu występowanie 
dodatkowych naprężeń wzdłużnych w przewodzie 
gazowym może być obserwowane nawet w dale-
kiej odległości od miejsca ich powstawania, gdzie 
może powodować ujawnianie się „słabych miejsc” 
i występowanie awarii.

W opisywanych sytuacjach zachodzące zja-
wiska zwykle nie są możliwe do zaobserwowania 
(bez specjalistycznej aparatury), gdyż w krótkich 
okresach występują w mikroskali jednak występują 
sytuacje, w których zjawisko ruchomego gazociągu 
(gruntu) występuje w sposób widoczny a czasami 

nawet gwałtowny. Tak jest w przypadkach przekro-
czenia cieków wodnych na stosunkowo niedużej 
głębokości w strefie tzw. „ruchomego dna”, a także 
w strefach osuwiskowych, zapadlisk bądź szkód 
górniczych.

W analizie pracy (eksploatacji) gazociągu na-
leży brać również pod uwagę, że są takie odcinki 
gazociągu, dla których utwierdzenie występuje 
w praktycznie każdym okresie eksploatacji i w ta-
kich warunkach pracy nie występują przemieszcze-
nia osiowe przewodu gazowego i nie ma opisywa-
nego „transportu” naprężeń.

Dodatkowym problemem stabilności gruntu 
otaczającego gazociąg jest problem przemarzania 
gruntu (wysadziny mrozowe). Praktycznie problem 
ten uzewnętrznia się w postaci zwiększonych ilo-
ści awarii po ciężkich, bezśnieżnych zimach, gdzie 
przemarznięcia gruntu występują na głębokości 
posadowienia gazociągu lub w strefie bezpośred-
nio nad nim.

W takich przypadkach zwiększona awaryj-
ności sieci przesyłowej uzewnętrznia się, gdy 
następuje rozmarzanie gruntu (na wiosnę) i naj-
prawdopodobniej wiąże się z nierównomiernym 
rozmarzaniem poszczególnych wydzielonych 
odcinków i przesunięciami płyt zamrożonego 
gruntu, które uzyskują możliwość ekspansji 
(przemieszczania) po zwiększeniu objętości 
w chwili zamarzania. Teoretyczne ujęcie tego 
zagadnienia jest trudne, jednak fakt wzmożone-
go występowania wiosennych awarii sieci prze-
syłowej przy rozmarzaniu gruntu (nad gazocią-
giem) jest potwierdzony statystycznie i wiąże się 
przede wszystkim z ujawnianiem się „słabych” 
miejsc na gazociągu, związanych z wadami jego 
wykonania.

Tak więc, jak opisano i uzasadniono po-
wyżej dla większości przypadków współpraca 
gazociągu z otaczającym go gruntem w wie-
loletnim cyklu nie ma charakteru stałego, co 
dodatkowo powoduje stosunkowo dużą nie-
przewidywalność w zakresie występowania 
i przenoszenia przez przewód gazowy obciążeń 
i związanych z tym naprężeń, mogących mieć 
wpływ na bezpieczną eksploatację sieci prze-
syłowej. 

IV. Wnioski
W opracowaniu pokazano i uzasadniono 

konieczność uzupełnienia aktualnie stosowa-
nych metod projektowania i budowy gazocią-
gów, gdyż nie uwzględniają one istotnych czyn-
ników związanych z rzeczywistą eksploatacją 
sieci gazowej, które w niektórych przypadkach 
(lokalizacjach) mają decydujący wpływ na jego 
trwałość.

Dotychczasowe zasady projektowania 
podziemnych gazociągów w oparciu jedy-
nie o kryterium naprężeń obwodowych jest 

Pęknięcie spoiny obwodowej gazociągu
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niewystarczające, gdyż jak pokazuje prakty-
ka eksploatacyjna poza ewidentnymi przy-
padkami (wady hutnicze, pęknięcia spoin 
fabrycznych, bardzo duże wżery korozyjne) 
awarie przewodów gazowych powstają naj-
częściej w wyniku przekroczenia wzdłużnej 
wytrzymałości przewodu gazowego, w sła-
bych miejscach gazociągu, którymi zwykle są 
spoiny obwodowe łączące poszczególne rury. 

W opracowaniu wykazano, że praktycznie 
wszystkie dodatkowe (zewnętrzne) obciążenia 
przewodu gazowego nie zwiększają naprężeń 
obwodowych, lecz powodują powstawanie 
w nim dodatkowych naprężeń wzdłużnych, któ-
re w skrajnych przypadkach mogą zagrozić jego 
trwałości. 

Dodatkowe naprężenia, które powsta-
ją w czasie eksploatacji związane są zarówno 
z obciążeniami zewnętrznymi jak również z nie-
stabilnością podłoża (gruntu), w jakim lokalizo-
wane są gazociągi i tylko w niektórych przypad-
kach mogą być zidentyfikowane i uwzględnione 
w procesie projektowania sieci przesyłowej. 

Zwiększenie wytrzymałości obwodowej ga-
zociągu powoduje proporcjonalne zwiększenie 
jego wytrzymałości wzdłużnej, co wydawałoby 
się umożliwia zachowanie istniejących normaty-
wów w praktycznie niezmienionej formie. Przez 

takie działanie można uzyskać tylko częściowe 
rozwiązanie istniejącego problemu. Dlatego też, 
aby zapewnić eksploatację sieci przesyłowej na 
odpowiednim poziomie niezawodności należy 
zmienić sposób projektowania i budowy ga-
zociągów, w którym zapewnienie wzdłużnej 
wytrzymałości oraz odporności na ponadnor-
matywne naprężenia poprzez uzyskanie ela-
styczności wzdłużnej przewodu gazowego 
powinno być głównym elementem zwiększa-
jącym bezpieczeństwo eksploatacji. 
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Osoby opracowujące formulacje mają na celu ciągłe  
podnoszenie jakości płynów w celu zaspokojenia 
wymagań klientów w zakresie zwiększenia efektyw-
ności operacyjnej. Wasz cel jest naszym celem. Clariant 
oferuje szeroką gamę dodatków wielofunkcyjnych,  
syntetycznych olejów bazowych i specjalistycznych 
produktów, wykorzystywanych w przemyśle środków 
smarowych i cieczy obróbkowych. Nasz Emulsogen®, 
Hostacor®, Hostagliss® i Polyglykole w znacznym  
stopniu poprawiają wydajność i żywotność środka 
smarnego, jednocześnie zapewniając najwyższy  
poziom bezpieczeństwa środowiska i ochrony zdrowia.

Właściwy wybór dodatków i syn- 
tetycznych olejów bazowych dla
INDUSTRIAL LUBRICANTS 

www.industriallubricants.clariant.com

Clariant Polska Sp. z o.o. 
ul. Langiewicza 50
95-050 Konstantynów Łódzki / Poland
Tel.: +48 22 578 11 02 | Fax: +48 22 578 11 04  
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Wagony z ropą 
z Barnówka

Ekspedyt Barnówko Oddziału 
w Zielonej Górze, podobnie jak ko-
palnia Dębno, dla której potrzeb zo-
stał wybudowany, ma za sobą 15 lat 
pracy. 

Ekspedyt zlokalizowany jest przy linii ko-
lejowej Kostrzyn – Stargard Szczeciński. Roz-
tankowywana jest tu ropa naftowa nie tylko 
z kopalni Dębno, ale także przywożona auto-
cysternami ropa z KRNiGZ Zielin, KRN Kije oraz 
KRN Jeniniec. Po zważeniu na legalizowanej 
wadze kolejowej transportowana jest następ-
nie do Rafinerii Trzebinia i Lotos Gdańsk. Siarka 
płynna przesyłana jest do Zakładów Chemicz-
nych Police. 

Po rozbudowie 
Po rozbudowie Ekspedytu Barnówko 

w 2012 r. w „nowej” części znajduje się trzy-
stanowiskowy nalewak kolejowy z dwoma 
stanowiskami do roztankowywania auto-
cystern z ropą naftową oraz trzy zbiorniki 
manipulacyjne naziemne o objętości 100 m3 
każdy. W „starej” części, która funkcjonuje od 
2000 r., wykorzystywany jest trzystanowisko-
wy dwustronny nalewak kolejowy służący do 
napełniania cystern kolejowych ropą naftową 
z KRNiGZ Dębno. Ropa trafia na ekspedyt ru-
rociągiem podziemnym o długości ok. 1300 m. 
W tej części znajduje się również stanowisko 
do napełniania cystern kolejowych siarką płyn-
ną, która przywożona jest autocysternami. Jej 
temperatura w trakcie rozładunku wynosi ok. 
140oC. 

Na ekspedycie znajduje się instalacja uty-
lizacji gazów odpadowych, której głównym 
zadaniem jest odsysanie i spalanie gazów 
powstałych podczas napełniania cystern kole-
jowych. W 2014 r. powiększono komorę spala-
nia, by zwiększyć ilość spalanych oparów. Wy-
mieniono również wewnętrzną izolację komina 
ze względu na jej zużycie. 

W nowej części Ekspedytu Barnówko znajduje się trzystanowiskowy nalewak kolejowy do roztankowywania autocystern z ropą 
naftową, w oddali stary nalewak. Fot. archiwum Oddziału

Na wypadek pożaru 
Jednostka wyposażona jest w nowocze-

sny system gaszenia pożarów. W jego skład 
wchodzi pięć działek gaśniczych (wodno-pia-
nowych), cztery hydranty wodne oraz czujki 
dymu, których zadaniem jest wczesne ostrzega-
nie załogi o zaistniałym pożarze. Wybudowano 
również budynek techniczny, który wyposażo-
no w dwie pompy KSB oraz pompę dobijającą 
LFP wspomagające system gaśniczy, agregat 

Roztankowywanie siarki płynnej wymaga szczególnej ostrożności, jej temperatura w trakcie rozładunku wynosi ok. 140oC
Fot. archiwum Oddziału

prądotwórczy i kotłownię do podgrzewania 
ropy naftowej w zbiornikach V=100m3. System 
gaśniczy doposażono także w zbiornik zapasu 
wody o pojemności 408 m3.

Ewa Tłuściak-Gawron 
Marian Siuta 

Ekspedyt Barnówko 
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

EKSPEDYT BARNÓWKO 
253 093 ton –	ekspedycja	ropy	naftowej	w	2014	r.	

78 924 –	tyle	wagonów	załadowano	ropą	i	siarką	na	ekspedycie	
w	latach	2000-2014,	co	daje	łącznie	ponad	3,3	miliona	ton	
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Nowa kopalnia

PGNiG SA wybuduje nową ko-
palnię ropy naftowej i gazu ziem-
nego w województwie lubuskim – 
KRNiGZ Radoszyn. 

Ta inwestycja pozwoli na zwiększenie 
wydobycia ropy naftowej o ok. 21 tysięcy 
ton rocznie. Kopalnię wybuduje konsorcjum: 
PBG Oil and Gas Spółka z o.o. (lider), Robert 
Łukasik Zakład Usług Budowlanych oraz Tek-
tonike Sp. z o.o. (partnerzy konsorcjum) za 
ponad 85 milionów złotych. 

Umowa zawarta została w kwietniu br., 
a budowa KRNiGZ Radoszyn zakończy się 
w drugim półroczu 2017 r. 

Złoże w dolomicie 
Złoże ropy naftowej Radoszyn w utwo-

rach dolomitu głównego odkryte zostało 
w 1993 r. odwiertem Radoszyn-1. Jego eks-

-2300

-2360

-2
4

0
0

2
0

-
30

-2310

-2310

-2310

-
2

0
2

9

-

0
232

-

0
235

-
40

23

3-2 40

-2350

4-2 00

-

03
23

-2
3

3
0

-2330

-2340

3-2 50

-2
4

0
0 -

8,

2
2

5

3

Z£O¯E ROPY NAFTOWEJ  RADOSZYN

MAPA STRUKTURALNA STROPU DOLOMITU G£ÓWNEGO

skala  1 : 25 000

Wg D. Krawiec, R. Donajskiej, K. Dzwinel- zasiêg bariery anhydrytowo-wêglanowej

R-2
Radoszyn-1/1K

-2314,1
-2293,9

R-3

-2290,9
R-5K

-2319,4

R-4K

-2295,3

R-6

Skala pozioma 1 : 25 000
Skala pionowa 1 : 5 000

-2350

-2300

-2250

-2200

Radoszyn-4K

2480

2383,6

Ca2

A2D

Na2

-2400

W E

Wg A. Wolañskiej

Radoszyn-2 Radoszyn-1

I3
A2G

A1G

A3

2430,2

2367
2372

2377

2395

2395

2404

2898

ploatację rozpoczęto w 1995 r. odwiertem 
Radoszyn-2. Obecnie złoże udostępnione 
jest ww. odwiertem Radoszyn-2 oraz ocze-
kującymi na zagospodarowanie odwiertami: 
Radoszyn-3, Radoszyn-4k i Radoszyn-5k. 
Zadanie obejmuje również podłączenie pla-
nowanego do wykonania odwiertu Rado-
szyn-6. 

Złoże administracyjnie znajduje się na 
terenie gmin Skąpe i Świebodzin. Zasoby 
wydobywalne pierwotne złoża Radoszyn 
wynoszą dla ropy naftowej 692 tys. ton, 
a dla gazu ziemnego 134 mln m³. 

Ropa, gaz i energia
Zagospodarowanie złoża 

Radoszyn wiąże się z budową 
Ośrodka Centralnego Radoszyn 
przy odwiercie Radoszyn-2,  
trzech stref przyodwiertowych 
(w tym jedna wspólna dla od-
wiertów R-3 i R-5k)  wraz z sys-
temem rurociągów transportu-
jących z nich płyn złożowy do 
OC Radoszyn oraz niezbędnej 
infrastruktury towarzyszącej.  
Gaz kwaśny powstający w pro-
cesie odsiarczania będzie zatła-
czany do złoża poprzez odwiert 
Radoszyn-1.  

Nowe obiekty i instalacje 
technologiczne będą służyły 
do wydobywania i uzdatniania 
ropy naftowej do parametrów 
handlowych. Gaz towarzyszący 
ropie naftowej wykorzystany 
będzie na potrzeby technolo-
giczne kopalni i do produkcji 
energii elektrycznej. W tym 
celu na Ośrodku Centralnym 
Radoszyn wybudowany zo-
stanie blok produkcji energii 
elektrycznej. Wyprodukowana 
energia w części zużywana 
będzie na potrzeby własne ko-
palni, a jej nadwyżka zostanie 
sprzedana do sieci energetyki 
zawodowej. 

Irena Korczak-Krępulec 
Zastępca Dyrektora 

ds. Inwestycji 
PGNiG SA Oddział 

w Zielonej Górze
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Magdalena Wajda 

Edukacja w zakresie poszukiwań 
i eksploatacji węglowodorów to waż-
ny element zaangażowania społecz-
nego Oddziału w Zielonej Górze. 
Nasi pracownicy prowadzą ją w róż-
nych formach i docierają do różnych 
grup odbiorców. W ciągu ostatnich 
miesięcy miejsce miało kilka inicja-
tyw z tego obszaru. 

Spotkania edukacyjne organizowane są 
w siedzibie Oddziału. Odwiedzają nas przed-
szkolaki, uczniowie gimnazjów i szkół średnich. 
Wiedzę o ropie i gazie zdobywają też nauczycie-
le, o czym pisaliśmy w ostatnim numerze „Wia-
domości” („Nauczyciele uczą się o gazie”). Lek-
cje prowadzone są nie tylko w Zielonej Górze. 
Koledzy z kopalni Żarnowiec mieli w marcu oka-
zję przedstawić działalność górniczą młodzieży 
na Pomorzu. Jacek Słowakiewicz, Jan Arendt 
i Wojciech Renusz przeprowadzili pięć lekcji 
edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Tczewie na temat wydobycia gazu ziemnego 
i ropy naftowej w Polsce.

Kopalnia z bliska 
Zorganizowane grupy mają okazję zo-

baczyć na własne oczy, jak pracują kopalnie 
podczas wizyt na naszych obiektach. Kopal-

nię Ropy Naftowej Kije odwiedzili w kwietniu 
pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 11 
w Zielonej Górze. W poszukiwaniu konika pom-
powego dzieci razem z Arturem Kasperskim, 
kierownikiem zmiany udały się na Ośrodek Pro-
dukcyjny Mozów. Maluchy z zaciekawieniem 
słuchały o procesie eksploatacji ropy naftowej.

Z kolei uczniowie z Zespołu Szkół Sto-
warzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łu-

kasiewicza odwiedzili 21 kwietnia KRNiGZ 
Dębno. Była to dla nich ważna wizyta, bo-
wiem większość z nich mieszka w niedalekim 
sąsiedztwie kopalni. Tak wizytę podsumowa-
ła Beata Kisielewska- Kleszczyńska, Dyrektor 
ZSSO: „Serdecznie dziękujemy za możliwość 
zwiedzenia kopalni Dębno. Uczniowie wrócili 
pełni emocji i nowych wiadomości. Najbar-
dziej ucieszeni byli uczniowie mieszkający 
w Barnówku, których bardzo interesował za-

Dzielimy się wiedzą

kład, który funkcjonuje dosłownie kilka kilo-
metrów od ich domu”. 

Rzeźbią geotalenty 
Pracownicy Oddziału zaangażowali się 

w drugą edycję programu edukacyjnego 
PGNiG GeoTalent skierowanego do studentów 
zainteresowanych branżą poszukiwawczo- 
wydobywczą. Program ma na celu stworzenie 
im możliwości poszerzenia wiedzy i rozwoju 
umiejętności praktycznych w obszarze poszu-
kiwań, rozpoznania i wydobycia węglowo-
dorów ze źródeł konwencjonalnych i niekon-
wencjonalnych. Udział w „Geotalencie” jako 
mentorzy biorą: Łukasz Samborski, Sebastian 
Szajda, Dorota Mundry, Zbigniew Wantuch 
i Beata Burdzy jako koordynator. Zadaniem 
mentorów jest poprowadzenie dla studentów 
warsztatów specjalistycznych ze swojego ob-
szaru zawodowego. 

Konferencje i wykłady 
Wzięliśmy udział w Międzynarodowej 

Konferencji Naukowo-Technicznej na temat 
bezpiecznych metod prac poszukiwawczych 
i eksploatacyjnych pt. „Człowiek i Środowi-
sko", która odbyła się w dniach 15-16 kwiet-
nia w Pile. Wiktor Dudek, kierownik Działu 

Podczas spotkań edukacyjnych w siedzibie Oddziału przedstawiamy dzieciom i młodzieży m.in. historię przemysłu naftowego. 
Fot. Magdalena Wajda 

Na lekcjach prowadzonych przez pracowników KRNiGZ Żarnowiec nt. wydobycia ropy i gazu w tczewskim liceum uczniowie mieli 
okazję przeprowadzić kilka eksperymentów. Fot. archiwum Oddziału
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Profilaktyki i Bezpieczeństwa Ruchu omówił 
bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe 
podczas eksploatacji kopalin na przykładzie 
KRNiGZ Lubiatów i TE Wierzbno. Drugi refe-
rat autorstwa Andrzeja Rajczaka, zastępcy 
dyrektora ds. Utrzymania Ruchu i Waldemara 
Gruszki, kierownika Działu Elektrycznego i Au-
tomatyki dotyczył aspektów ekonomicznych 
i środowiskowych wykorzystania gazu odpa-
dowego w procesie wydobycia ropy naftowej 
do produkcji energii elektrycznej. 

Tematy związane ze społecznym zaan-
gażowaniem biznesu są obecne nie tylko 
w przedsiębiorstwach podejmujących działa-
nia z tego obszaru, ale również na uczelniach. 
Przykładem jest Festiwal CSR organizowany 
w rożnych miastach Polski. W Zielonej Górze 
został zorganizowany 16 kwietnia przez Stu-
denckie Forum Business Centre Club Region 
Zielona Góra w ramach programu grantowego 
Ligi Odpowiedzialnego Biznesu pod patrona-
tem Miasta Zielona Góra. Nasz Oddział został 
zaproszony przez lokalnego Ambasadora Ligi 
Odpowiedzialnego Biznesu do udziału w tym 

Uczniowie z SP nr 11 w Zielonej Górze na KRN Kije mieli okazję powąchać ropy naftowej
Fot. archiwum Oddziału

Kopalnię Dębno odwiedzili uczniowie, którzy mieszkają w bliskim sąsiedztwie tej jednostki
Fot. archiwum Oddziału

Łukasz Samborski, kierownik zmiany na PMG Bonikowo w ramach programu „Geotalent” spotkał się ze studentami AGH. Jego 
prelekcja dotyczyła pracy Podziemnego Magazynu Gazu na przykładzie PMG Bonikowo. Fot. Dorota Strzemińska 

Festiwal CSR odbył się w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Fot. archiwum SF BCC w Zielonej Górze

wydarzeniu z prelekcją przedstawiającą, jak 
w praktyce wygląda u nas zaangażowanie 
społeczne w obszarze współpracy z lokalnymi 
społecznościami. Dorota Mundry, kierownik 
Działu Komunikacji i PR w Oddziale przedsta-
wiła projekty realizowane przez Oddział, m.in. 

projekty wieloletnie, wyróżnione w raporcie 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Magdalena Wajda
Dział Komunikacji i PR 

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
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Jerzy 
Zagórski

Wzrost efektywności i ograniczenie 
kosztów wpłynęły na wyniki finan-
sowe GK PGNiG w I kw. 2015 roku

W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa 
Kapitałowa PGNiG osiągnęła 1,2 mld zł zysku 
netto, czyli o 5% więcej niż w analogicznym 
okresie ub.r., głównie dzięki większej efek-
tywności działania oraz ograniczeniu kosz-
tów, w tym kosztów zakupu gazu. Tak dobre 
wyniki zostały osiągnięte pomimo drugiej 
pod rząd łagodnej zimy.

Wydobycie ropy naftowej i kondensatu 
w Grupie wzrosło o ok. 20% do 386 tys. ton 
w 2015 roku wobec 322 tys. ton w pierwszym 
kwartale 2014 r.

Wydobycie gazu ziemnego w przeliczeniu 
na gaz wysokometanowy w pierwszym kwarta-
le 2015 roku było porównywalne do analogicz-
nego okresu ub.r. i wyniosło 1,2 mld m sześc.

Wzrost marży na sprzedaży gazu 
Na wynik segmentu Obrót i Magazynowa-

nie w pierwszym kwartale 2015 roku wpływ 
miało m.in. obniżenie jednostkowego kosztu 
pozyskania gazu. W efekcie marża na sprzeda-
ży gazu wysokometanowego wyniosła plus 4% 
w pierwszym kwartale 2015 roku w porówna-
niu do plus 3% w analogicznym kwartale 2014 
roku. Przychody segmentu wzrosły o 41% do 
ok. 11,2 mld zł.

Sprzedaż gazu GK PGNiG wzrosła o 2,8 
mld m sześc. do 7,7 mld m sześc. w pierwszym 
kwartale 2015 roku w porównaniu do 4,9 mld 
m sześc. w pierwszym kwartale 2014 roku. 
Wzrost sprzedaży gazu przez Towarową Giełdę 
Energii wyniósł 2,8 mld m sześc. W podziale na 
poszczególne grupy odbiorców sprzedaż gazu 
wzrosła w segmentach do TGE, do klientów 
PGNiG Sales & Trading oraz do elektrowni i cie-
płowni.

Wyniki Grupy PGNiG w I kw. 2015 roku (mln zł)
 I kw. 2014 I kw. 2015 Zmiana
Przychody
ze sprzedaży

9 535 12 495 31%

Koszty 
operacyjne 
(bez amorty-
zacji)

(7 354) (10 169) 38%

EBITDA 2 181 2 326 7%
EBIT 1 558 1 662 7%
Wynik 
netto

1 180 1 244 5%

Wyższe wolumeny sprzedaży poprawiają 
wynik segmentu Dystrybucja

Segment Dystrybucja zanotował 5% 
wzrost przychodów ze sprzedaży do 1,3 mld zł 
w pierwszym kwartale 2015. Wzrost przycho-
dów był spowodowany rosnącym o 1% wolu-
menem dystrybuowanych gazów do 3,3 mld 
m sześc., dzięki niższej o 0,6 stopnia Celsjusza 
średniej temperaturze.

Ceny energii elektrycznej i ciepła wpłynęły 
na sprzedaż segmentu Wytwarzanie

W pierwszym kwartale 2015 roku przy-
chody ze sprzedaży segmentu Wytwarzanie 

Na poziomie działalności operacyjnej Grupa 
odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 7%  do 
2,3 mld zł wobec 2,2 mld zł w analogicznym 
okresie ubiegłego roku. Największy, bo 38% 
udział w wyniku EBITDA Grupy miał segment 
Poszukiwania i Wydobycie. Udział segmentu 
Obrót i Magazynowanie wyniósł 27%, segmen-
tu Dystrybucja 22%, a segmentu Wytwarzanie 
13%. Grupa PGNiG zanotowała 31% wzrost 
przychodów ze sprzedaży do prawie 12,5 mld 
zł w pierwszym kwartale 2015 roku wobec 9,5 
mld zł w pierwszym kwartale 2014 roku.

Segment Poszukiwanie i Wydobycie – wzrost 
wolumenu sprzedaży ropy

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydo-
bycie w pierwszym kwartale 2015 wyniosły 1,2 
mld zł, czyli o 25% mniej w porównaniu do ana-
logicznego okresu ubiegłego roku, natomiast 
zysk EBITDA osiągnął 878 mln zł w pierwszym 
w kwartale 2015 roku – co oznacza spadek  
o 22% w porównaniu do analogicznego okresu 
2014 roku.

Na wyniki segmentu wpływ miał 21% 
wzrost wolumenu sprzedaży ropy, redukcja 
kosztów, a także zmniejszenie przychodów ze 
sprzedaży ropy o 200 mln zł spowodowane pra-
wie 40% spadkiem jej cen wyrażonych w PLN.

wzrosły o 6% do 688 mln zł w porównaniu 
do analogicznego okresu 2014 roku.  Jest to 
efekt wyższych cen energii elektrycznej i ciepła. 
Sprzedaż z własnej produkcji energii elektrycz-
nej wyniosła 1,39 TWh w pierwszym kwartale 
2015 roku, podobnie jak w pierwszym kwartale 
2014 r. a sprzedaż ciepła obniżyła się o 2,5% 
do 15,1 PJ.

Zatłoczenie magazynów
Zapas gazu wysokometanowego w pod-

ziemnych magazynach gazu na koniec marca 
2015 roku osiągnął poziom ok. 1,25 mld m 
sześc. W marcu 2014 roku było to 1,26 mld m 
sześc.

 

W I kwartale 2015 r. PGNiG 
wykonało w Polsce 10 odwiertów

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo SA wykonało w pierwszym kwartale 
2015 roku 10 otworów w tym sześć poszuki-
wawczych i cztery eksploatacyjne. Odwierty 
znajdują się  na koncesjach zlokalizowanych 
w Wielkopolsce i na Podkarpaciu.

Sześć odwiertów poszukiwawczo-rozpo-
znawczych to odwierty pozytywne, czyli takie 
w których stwierdzono występowanie złóż gazu 
ziemnego lub ropy naftowej. Łączne zasoby wy-
dobywalne, odkryte tymi odwiertami, wynoszą 
ok. 3,5 mld m3 gazu (22,6 mln boe). Włączenie 
odwiertów do produkcji  zajmie ok. dwóch lat.

Ponadto spółka zrealizowała cztery od-
wierty eksploatacyjne, których celem jest  
zwiększenie współczynnika sczerpania zaso-
bów złoża, a tym samym zwiększenie opłacal-
ności eksploatacji.

Dwa odwierty eksploatacyjne - Sowia Góra-
-11k i Lubiatów 13k - zwiększają potencjał wy-
dobycia ropy naftowej o około 100 tysięcy ton 
rocznie (730 tys. boe rocznie). Znajdują się one  
na jednym z największych  złóż ropy naftowej 
w Polsce, czyli na złożu Lubiatów-Międzychód-
-Grotów (LMG) w województwie wielkopol-
skim. Złoże LMG odkryto otworem Lubiatów-1 
w styczniu 2003 r, a jego eksploatację rozpoczę-
to w grudniu 2012 roku.

Kolejne dwa odwierty eksploatacyjne - 
Paproć-61 i Paproć-62 - zostały wykonane na 
złożu gazu ziemnego Paproć w województwie 
wielkopolskim. Ich eksploatacja zwiększy wy-
dobycie gazu ziemnego o około 50 mln m3 rocz-
nie (300 tys. boe rocznie). Zadaniem obu otwo-
rów jest udostępnienie tej części złoża, która 
dotychczas była eksploatowana na mniejszym 
poziomie. Wydobycie pozwoli utrzymać do-
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tychczasowy poziom produkcji z całego złoża 
w dłuższym okresie. Złoże gazu ziemnego Pa-
proć odkryto odwiertem Cicha Góra-1 w 1979 
roku, a jego eksploatację rozpoczęto we wrze-
śniu 1985 r.

„Odwierty poszukiwawczo-rozpoznawcze 
wykonane w pierwszym kwartale 2015 r. po-
zwolą na powiększenie zasobów o 22,6 mln 
boe, a odwierty eksploatacyjne dadzą roczną 
produkcję na poziomie 0,73 mln boe ropy oraz 
0,3 mln boe gazu. Firma intensyfikuje wydo-
bycie z własnych złóż oraz przyspiesza proces 
zagospodarowywania złóż już rozpoznanych. 
Należy podkreślić, iż wydobycie krajowe stano-
wi ok. 30% zużycia gazu w Polsce” – powiedział 
Zbigniew Skrzypkiewicz, wiceprezes  ds. Poszu-
kiwania i Wydobycia PGNiG SA.

Ponadto wykonano prace na otworach 
odwierconych w latach poprzednich, które 
położone są na złożach niekonwencjonalnych 
tzw. tight gazowych (Kramarzówka-2, Dukla-1). 
Prowadzenie dalszych prac na tych odwiertach 
uzależnione jest od decyzji organów administra-
cyjnych.

„Prace prowadzone przez PGNiG w złożach 
typu tight gas stanowią jeden z filarów dzia-
łalności poszukiwawczo-wydobywczej sektora 
upstream, mówiący o utrzymaniu wydobycia 
portfela krajowego poprzez rozpoznawanie 
nowych struktur geologicznych” – powiedział 
Zbigniew Skrzypkiewicz.

PGNiG w pierwszym kwartale tego roku od-
kryło także złoże w Pakistanie, którego zasoby 
oceniane są na 4,5 mld m3 gazu typu tight gas.

Krajowe i zagraniczne wydobycie ropy naf-
towej i kondensatu wzrośnie do ok. 1,27 mln 
ton (w 2014 r. – ok. 1,21 mln ton), a wydobycie 
gazu wyniesie ok. 4,5 mld m sześc. w 2015 r.

Zespół prasowy PGNiG SA

 

Nieznaczny wzrost wydobycia 
ropy w 2014 r.

Statystyka dotycząca wydobycia ropy nafto-
wej w naszym regionie pokazuje, że w kolejnym 
roku nie było wzrostu produkcji (tab. 1). Naj-
większy producent, czyli Norwegia, utrzymuje 
dodatni wynik, ale w innych krajach łącznie 
z Wielką Brytanią wydobycie spada i sumarycz-
ny wynik jest ujemny. Zdolności produkcyjne 
Rosji będącej głównym dostawcą surowców 
energetycznych dla Europy wzrosły nieznacznie 
i rok 2014 zamknął się przyrostem 0,6%. Świa-
towe wydobycie ropy naftowej zwiększyło się 
o 1,8% (rok temu wzrost wynosił 0,8%) i wyno-

Kraj Wydobycie ropy w tys.t/d Zasoby ropy w tys. t Zasoby gazu w mld m3

2013 2014

Zmiana 
2013:2014 
w % 2014

Zmiana 
2013:
2014 w % 2014

Zmiana 
2013:
2014 w %

Ameryka Płn. 1812,0 1981,6 109,4 29947935 101,6 11088,8 109,0
Kanada 453,6 480,1 105,8 23457402 99,6 1888,2 107,6
Meksyk 343,2 334,6 97,5 1334446 97,4 483,2 96,9
USA 1015,2 1166,9 114,9 5156087 113,5 8717,4 110,0
Ameryka Płd. 933,4 953,9 102,2 44802479 100,4 7856,7 98,8
Argentyna 73,5 72,4 98,4 320172 83,5 378,6 83,3
Brazylia 275,3 297,8 108,2 2082731 101,8 459,1 100,0
Ekwador 71,5 76,2 106,5 1201152 107,2 6,0 100,0
Kolumbia 137,1 133,0 97,0 332520 102,9 198,3 91,5
Wenezuela 338,1 335,2 99,2 40575600 100,2 5558,4 100,3
Pozostałe 38,0 39,3 103,5 290304 105,1 1256,3 97,3
Europa 413,2 410,5 99,3 1676123 95,6 4951,7 97,2
Dania 23,9 20,8 87,3 83096 75,9 43,0 79,7
Norwegia 208,3 210,1 100,9 747631 94,4 2088,7 98,0
Polska 2,6 2,6 99,0 19370 92,8 88,9 95,5
Rumunia 11,6 11,5 99,4 81600 100,0 105,4 100,0
Ukraina 8,3 7,5 90,3 53720 100,0 1103,7 100,0
W. Brytania 109,9 108,0 98,2 405571 100,1 243,8 98,7
Włochy 13,8 14,8 107,2 74055 97,1 59,4 94,6
Pozostałe 34,8 35,1 100,9 211080 99,0 1218,7 93,5
Rosja i b. ZSRR 1798,2 1804,0 100,3 16086216 100,0 60531,7 100,0
Azerbejdżan 118,2 115,8 98,0 952000 100,0 990,5 100,0
Kazachstan 221,3 219,5 99,2 4080000 100,0 2405,5 100,0
Rosja 1417,5 1426,6 100,6 10880000 100,0 47776,9 100,0
Turkmenistan 31,1 32,4 103,9 81600 100,0 7499,5 100,0
Inne kraje b. ZSRR 10,1 9,7 96,3 92616 100,0 1859,3 100,0
Afryka 1102,9 1036,2 94,0 17204423 99,8 17147,3 99,7
Algieria 155,6 151,6 97,4 1659200 100,0 4501,2 100,0
Angola 233,8 219,0 93,6 1225496 99,5 274,8 100,0
Egipt 91,5 90,8 99,3 598400 100,0 2184,8 100,0
Libia 122,5 62,6 51,1 6577368 99,8 1548,0 97,2
Nigeria 298,2 299,2 100,3 5041520 99,8 5114,9 99,9
Sudan 33,5 43,5 129,9 680000 100,0 84,9 100,0
Pozostałe 167,6 169,5 101,1 1422439 100,0 3438,6 100,0
Bliski Wschód 3112,3 3174,4 102,0 109226294 100,6 79586,3 100,2
Arabia Saudyjska 1315,5 1339,3 101,8 36147304 100,0 8230,0 101,0
Irak 418,8 440,6 105,2 19612696 102,8 3156,1 100,0
Iran 364,7 381,9 104,7 21460800 100,3 33759,3 100,7
Katar 99,5 97,0 97,4 3433184 100,0 25053,6 98,5
Kuwejt 381,1 379,3 99,5 13804000 100,0 1782,9 100,0
Oman 128,3 129,9 101,3 700536 103,6 504,3 139,8
Zjedn. Emiraty Arab. 368,8 377,8 102,4 13300800 100,0 6085,5 100,0
Pozostałe 35,7 28,6 80,0 766974 100,0 3844,7 26,4
Daleki Wschód 965,7 958,1 99,2 6067106 100,7 13903,7 101,2
Chiny 568,1 569,2 100,2 3352243 101,1 4397,3 105,5
Indie 103,8 104,4 100,6 771771 100,6 1353,9 105,3
Indonezja 112,1 107,8 96,2 502180 98,7 2963,3 98,7
Malezja 67,9 69,4 102,1 544000 100,0 2348,9 100,0
Wietnam 45,9 41,2 89,8 598400 100,0 699,0 100,0
Pozostałe 67,8 66,1 97,5 298512 101,9 2141,3 95,0
Australia i Oceania 54,4 53,7 98,7 195212 84,6 1401,4 75,2
Australia 45,7 44,7 98,0 162248 83,2 1217,9 70,6
Pozostałe 8,7 8,9 102,0 32964 91,7 183,5 105,3
Ogółem świat 10192,0 10372,3 101,8 225205787 100,5 196467,7 100,3
w tym OPEC 4168,1 4159,7 99,8 164039120 100,4 95070,7 99,9

Tabela 1.

siło 10372,3 tys. t/d. Wyraźny wzrost nastąpił 
w Ameryce Północnej, przede wszystkim w USA 
(14,9%). Jeśli wziąć pod uwagę skalę produk-
cji w USA, to ten wskaźnik jest bardzo istotny 
w ograniczaniu importu ropy. Wzrost, choć 
mniejszy, nastąpił także w Kanadzie, jedynie 
meksykański przemysł naftowy kolejny rok nie 
może wyjść z kryzysu. Wzrost produkcji w Ame-

ryce Południowej przekracza 2%, głównie dzięki 
rozwojowi eksploatacji nowych złóż w Brazy-
lii, Ekwadorze i w Boliwii, przy jednoczesnych 
spadkach w Argentynie, Kolumbii i Wenezueli. 

OPEC jako całość wydobył nieco mniej ropy 
niż w 2013 r., a ogólny bilans jest poprawiony 
dzięki wzrostowi produkcji na Bliskim Wscho-
dzie, bo w Angoli, Indonezji, Algierii, Wenezu-
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eli, a przede wszystkim w Libii (niemal o 50%) 
dominują spadki. Zmniejsza się wydobycie 
w krajach afrykańskich – chociaż poszukiwania 
przynoszą dobre wyniki, ale niestabilna sytuacja 
wewnętrzna, podobnie jak w ub. roku, utrudnia 
pełne ich wykorzystanie. Wyjątkiem jest Sudan 
z 30-procentowym wzrostem wydobycia. Na 
Dalekim Wschodzie Chiny i Indie utrzymują 
swoją pozycję, jeszcze lepszy rezultat osiągnęła 
Malezja, natomiast spadki obserwuje się w In-
donezji, Tajlandii, Wietnamie i Brunei. Kazach-
stan praktycznie utrzymał ubiegłoroczny poziom 
wydobycia ropy, ale najlepszy rezultat osiągnął 
Turkmenistan z przyrostem 3,9%.

Dane o zasobach pokazują bardzo mały 
przyrost roczny na świecie i wyraźne zmniejsze-
nie w niektórych regionach. W Europie zasoby 
ropy wyczerpują się i są mniejsze o 4,5%, za-
soby gazu zmalały o 3% w porównaniu z po-
przednim rokiem. Co więcej, spadek dotyczy 
również Norwegii, która przecież odnosi sukce-
sy poszukiwawcze na Morzu Północnym i Mo-
rzu Barentsa. Znaczny spadek zasobów nastąpił 
również w Australii, ale w tym przypadku jest to 
częściowo spowodowane zmianą metodologii 
klasyfikacji zasobów przemysłowych. Na drugim 
biegunie mamy Oman, USA i Kanadę z najwięk-
szym przyrostem zasobów (w przypadku Kanady 
wzrosły tylko zasoby gazu). Zwraca uwagę nie-
mal 40-procentowy wzrost zasobów w Omanie. 

 

Rozpoczęcie budowy 
gazociągu TANAP

W miejscowości Kars we wschodniej Tur-
cji 17 marca br. nastąpiło oficjalne rozpoczęcie 
budowy gazociągu TANAP (Trans Anatolian Pi-
peline) z udziałem prezydentów Turcji, Azerbej-
dżanu i Gruzji. Gazociąg o długości 1840 km ma 
transportować gaz ze złoża Szach Deniz 2 przez 
Gruzję i Turcję do połączenia z projektowanym 
gazociągiem TAP (Trans Adriatic Pipeline) pro-
wadzącego przez Grecję i Albanię do Włoch i ma 
być ukończony w 2018 r. Zdolność przesyłowa 
w pierwszym etapie wynosić będzie 16 mld m3 
gazu rocznie, następnie zwiększy się w 2023 r. do 
23 mld m3 i do 31 mld m3 w 2026 r. Koszt inwe-
stycji wyniesie 10 mld dolarów. Jest to kluczowy 
element tzw. Korytarza Południowego, magistra-
li, która ma zaopatrywać południową Europę 
w gaz ziemny z rejonu Morza Kaspijskiego, i od 
dawna jest popierana przez Komisję Europejską. 
Udziałowcami konsorcjum budującego gazociąg 
są: azerski Socar (58%), turecki Botas (30%) i bry-
tyjski BP (12%). 

Należy przypomnieć, że po rezygnacji w grud-
niu ub. roku z projektu gazociągu South Stream 
Rosja wystąpiła z inicjatywą budowy nowego ga-
zociągu do Turcji. Nawiązując do tamtej propozycji 
turecki minister energetyki Taner Yildiz oświadczył, 
że Turkish Stream nie będzie konkurencją dla TA-
NAP ze względu na różne źródła dostaw gazu.

 

Złoże ropy pod Londynem
Pierwsze głębokie wiercenie wykonane 

w basenie Weald w południowej Anglii po 
30 latach przerwy okazało się dużym sukce-
sem. W otworze Horse Hill-1 zlokalizowanym 
w pobliżu lotniska Gatwick pod Londynem na 
głębokości 900 m stwierdzono występowanie 
horyzontu roponośnego o miąższości netto 199 
m. Są to ilaste wapienie kimerydu przewar-
stwione mułowcami i mułowce oksfordu. Oce-
na zasobów opracowana przez amerykańską 
firmę Nutech Ltd. specjalizującą się w analizach 
petrofizycznych określa zasoby geologiczne zło-
ża na 91 mln t ropy i 13 mld m3 gazu; zasoby 
wydobywalne to 11,8 mln t ropy i 4,6 mld m3. 
Firma UK Oil and Gas Investments poinformo-
wała 9 kwietnia br., że otwór będzie pogłębiony 
w celu sprawdzenia perspektywiczności wa-
pieni formacji Great Oolite (baton) i utworów 
triasowych. Jest to złoże konwencjonalne, więc 
szczelinowanie nie będzie konieczne i nie po-
winno być protestów przeciwko eksploatacji. 
Wiadomość o złożu Horse Hill wzbudziła wielkie 
zainteresowanie i nadzieje na otwarcie nowych 
stref perspektywicznych.

 

Shell łączy się z BG Group
Jeśli zapowiadane połączenie dwóch kon-

cernów zostanie sfinalizowane, nowa korporacja 
wyprzedzi Chevron na liście największych firm 
naftowych. Jest to największa transakcja od cza-
su wykupienia Amoco Corp. przez British Petro-
leum i połączenia Exxonu z Mobilem. Komunikat 
Shella z 8 kwietnia br. o połączeniu z BG Group 
wzbudził ogromne zainteresowanie nie tylko na 
portalach naftowych, lecz także ekonomicznych 
i finansowych ze względu na skalę transakcji – 
70 mld dolarów. Brytyjsko-holenderski koncern 
o wartości rynkowej szacowanej na 202 mld 
dolarów odczuwał w ostatnim okresie negatyw-
ne skutki spadku wydobycia ropy i powiększenie 
o 28% zasobów ropy i gazu należących dotych-
czas do BG powinno wzmocnić jego pozycję. BG 

posiada koncesje w Brazylii, Afryce, Australii i Ka-
zachstanie. Akcjonariusze BG obejmą 19% akcji 
nowego koncernu i otrzymają 52-procentową 
premię do średniej ceny z 90 dni. Kurs akcji BG 
wzrósł o 42% w stosunku do notowań z dnia po-
przedniego i wyniósł 12,49 funtów.

 

Sukces wiercenia 
Moftinu-1001 w Rumunii

Wynik zakończonego wiercenia niedaw-
no Moftinu-1001 jest na tyle zachęcający, że 
operator, którym jest Serinus Energy zapowiada 
wystąpienie do rumuńskiej Narodowej Agencji 
Zasobów Mineralnych o przyznanie koncesji eks-
ploatacyjnej. Przewiercono 3 piaskowcowe hory-
zonty gazonośne (miocen-pliocen) o miąższości 
netto 17 m. Własności zbiornikowe piaskowców 
są bardzo dobre, bo porowatość wynosi 24-36%. 
W 48-godzinnym teście produkcyjnym przez 
zwężkę 40/64" uzyskano maksymalną wydajność 
145 m3/min gazu przy ciśnieniu głowicowym 
55,2 atm. Otwór znajduje się w obrębie koncesji 
Satu Mare w Karpatach Zachodnich. Poszukiwa-
nia prowadzi firma Serinus Energy należąca do 
grupy Kulczyk Investments SA. 

 

Osiągnięcie firmy 
Halliburton w Brazylii

W czasie prac w basenie Santos na Atlan-
tyku firma Halliburton ustanowiła rekord szyb-
kości rdzeniowania pobierając w czasie jedne-
go marszu 71 rdzeni. Jednocześnie skrócono 
czas trwania całej operacji co najmniej o jeden 
dzień roboczy, co w przypadku wierceń głębo-
kowodnych oznacza oszczędność ponad 1 mln 
dolarów. Wykonanie pomiarów geofizycznych, 
rdzeniowania i opróbowania otworu poszuki-
wawczego w utworach podsolnych w tym rejo-
nie wymaga zastosowania sprzętu wytrzymują-
cego temperaturę 200º C i ciśnienie 1700 atm. 
Zleceniodawca, którym był Petrobras, wymagał 
wykonania pełnego kompletu pomiarów w nie-
zarurowanym otworze, w tym pobrania 172 
rdzeni. Standardowo w czasie jednego marszu 
pobiera się 30 rdzeni, więc do wypełnienia za-
dania potrzebne było wykonanie sześciu mar-
szów. Opróbowanie zlecono Halliburtonowi, 
który zastosował próbnik boczny HRSCT (Hostile 
Rotary Sidewall Coring Tool ) trzeciej generacji. 
Ten model umożliwia uzyskiwanie rdzeni o śred-
nicy 38 mm i długości 61 mm, czyli próbek 
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o trzykrotnie większej objętości niż poprzednio 
pobierane rdzenie o średnicy 24 mm. 

Jerzy Zagórski
Źródła: Forbes, FX Energy, Gazprom, Hart’s E&P, 

Lotos Petrobaltic, Min. Środowiska, Oil & Gas Jour-
nal, Oil & Gas Financial Journal, PAP, PGNiG, Orlen 

Upstream, Rigzone, San Leon Energy, Serinus Energy, 
Shell, UK Oil & Gas Investments, World Oil.

POWER-TO-GAS, rusza wspólny 
projekt grupy PGE i GAZ-SYSTEM S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna i Operator 
Gazociagów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
pracują nad zastosowaniem technologii maga-
zynowania energii polegającej na przemianie 
energii elektrycznej na inny nośnik energii, tj. 
na paliwo gazowe. List intencyjny w sprawie 
przygotowania „Studium Wykonalności budo-
wy instalacji Power-to-Gas” przedstawiciele obu 
spółek podpisali 12 maja 2015 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna i Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wy-
typowały opracowanie „Studium Wykonalności 
budowy instalacji Power-to-Gas” spośród listy pod-
stawowych projektów rozwojowych o wspólnym 
obszarze zainteresowania. Studium zostanie wyko-
nane w 2015 r.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami instalacja 
Power-to-Gas przeznaczona będzie do magazyno-
wania nadwyżek energii elektrycznej wytwarzanej 
przez farmy wiatrowe, poprzez przemianę nadmia-
ru energii elektrycznej w paliwo przyszłości, jakim 
jest wodór. Będzie to możliwe dzięki procesowi 
elektrolizy, a uzyskany w ten sposób wodór może 
zostać zatłoczony do sieci gazowej oraz będzie da-
lej wykorzystany jako zeroemisyjny nośnik energii. 
Magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej 
jest jednym z głównych wyzwań przed jakim stoi 
obecnie sektor elektroenergetyczny. Krajowa sieć 
gazociągów przesyłowych, oprócz zdolności za-
pewnienia nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego 
do odbiorców, dysponuje również zdolnościami 
magazynowania energii w postaci innych paliw 
gazowych, m.in. wodoru.

Grupa PGE jest liderem na rynku elektroener-
getycznym w Polsce i za cel stawia sobie poszu-
kiwanie innowacyjnych projektów podnoszących 
wartość przedsiębiorstwa. Nawiązanie współpracy 
z GAZ-SYSTEM S.A. pozwoli połączyć operacyjnie 
infrastrukturę energetyczną i gazową z korzyścią 
dla obu partnerów oraz na rzecz poprawy poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego państwa – mówi 
Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Gru-

py Energetycznej. – Pomyślna realizacja budowy 
instalacji Power-to-Gas może doprowadzić do wy-
produkowania niskoemisyjnego paliwa przyszłości 
i z tego powodu doskonale pasuje do Grupy PGE, 
która dynamicznie dywersyfikuje swój miks energe-
tyczny. Instalacja Power-to-Gas jest również dla nas 
atrakcyjna, ponieważ może pozwolić na zagospo-
darowanie nadwyżek energii elektrycznej z parku 
wiatrowego Grupy PGE, który do końca tego roku 
powiększy się jeszcze o ponad 200 MW nowych 
mocy i będzie wynosić ponad 500 MW.

Budowa instalacji Power-to-Gas jest jednym 
z elementów tworzenia inteligentnej sieci gazowej. 
Współpraca GAZ-SYSTEM S.A. z sektorem elek-
troenergetycznym umożliwi rozwój naszej spółki 
w zupełnie nowych obszarach. Realizacja tego pro-
jektu pozwoli na oferowanie nowych usług, a także 
zwiększy efektywność wykorzystywanej infrastruk-
tury. Pełniąc rolę lidera w inicjowaniu nowych roz-
wiązań i aktywnym kształtowaniu sektora gazowe-
go w Polsce chcemy, poprzez współpracę z innymi 
przedsiębiorstwami energetycznymi osiągnąć efekt 
synergii, co pozwoli na wzmocnienie całego sektora 
energetycznego – mówi Jan Chadam, prezes zarzą-
du GAZ-SYSTEM S.A.

Zgodnie z zapisami Listu intencyjnego spółki 
przeprowadzą postępowanie o udzielenie zamó-
wienia na wykonanie „Studium Wykonalności bu-
dowy instalacji Power-to-Gas”.

Jednocześnie powołana zostanie Grupa Ro-
bocza złożona z przedstawicieli PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej i Operatora Gazociągów Przesyło-
wych GAZ-SYSTEM S.A., która będzie odpowie-
dzialna za organizację i koordynację prac związa-
nych z opracowaniem Studium Wykonalności. Po 
jego wykonaniu zostanie podjęta decyzja, co do 
dalszych działań w zakresie ewentualnej współpra-
cy przy realizacji wybranych projektów.

 

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej 
dla prac planistycznych i projektowych 
w zakresie połączenia gazowego 
Polska-Litwa (GIPL)

Polski operator systemu przesyłowego, 
spółka Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A oraz litewski operator systemu 
przesyłowego, AB Amber Grid, podpisały umo-
wę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą 
ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network 
Executive Agency - INEA) w sprawie pomocy 
finansowej UE dla działania pod nazwą „Prace 
przygotowawcze do realizacji gazowego po-
łączenia międzysystemowego Polska-Litwa do 
uzyskania pozwolenia na budowę“. Na pod-

stawie umowy projektowi przyznano wsparcie 
finansowe UE w kwocie 10,6 miliona euro, 
w ramach instrumentu Connecting Europe Fa-
cility (CEF).

Prace przygotowawcze w ramach projektu 
uzyskały najwyższą możliwą wysokość pomocy 
finansowej UE dopuszczalną dla prac studialnych, 
czyli 50 procent. Z całkowitej kwoty, 2,5 miliona 
euro przypadło spółce AB Amber Grid, natomiast 
8,1 miliona euro otrzyma GAZ-SYSTEM S.A. Cał-
kowita szacowana wartość  działania „Prace przy-
gotowawcze do realizacji gazowego połączenia 
międzysystemowego Polska-Litwa do uzyskania 
pozwolenia na budowę” wynosi 21,2 miliona euro.

Projekt GIPL ma na celu integrację rynków 
gazowych Państw Bałtyckich z jednolitym rynkiem 
gazu Unii Europejskiej, dywersyfikację źródeł do-
staw gazu, a także podniesienie bezpieczeństwa 
dostaw gazu. Z tego powodu projekt został uznany 
przez Komisję Europejską za jeden z kluczowych 
projektów w zakresie infrastruktury zapewniającej 
bezpieczeństwo dostaw, o krytycznym znaczeniu 
dla bezpieczeństwa energetycznego UE w perspek-
tywie krótko- i średnioterminowej. 14 października 
2013 r. Komisja Europejska nadała projektowi po-
łączenia międzysystemowego Polska-Litwa status 
projektu będącego przedmiotem wspólnego zain-
teresowania (PCI).

Projekt GIPL jest realizowany we współpracy 
z litewskim operatorem systemu przesyłowego, AB 
Amber Grid.

Prace przygotowawcze do wdrożenia Projektu 
GIPL zostały zapoczątkowane już w 2009 roku. 

W 2011 roku opracowana została analiza 
otoczenia biznesowego GIPL, a rok 2013 stał pod 
znakiem prac nad studium wykonalności projektu 
GIPL. Procedury związane z oceną oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko na terenie Polski 
zostały rozpoczęte jeszcze w 2013 roku i mają za-
kończyć się w roku 2016.

Planowany gazociąg przesyłowy o średnicy 
700 mm połączy tłocznie gazu w obu krajach – 
litewską tłocznię gazu Jauniūnai i polską tłocznię 
Rembelszczyzna. Całkowita długość planowanego 
gazociągu wynosi 534 km, z czego około 357 km 
będzie przebiegać na terytorium Polski.

Szacowana wartość projektu GIPL to 558 mi-
lionów euro, z czego na terytorium Polski 422 milio-
ny euro, a na terytorium Litwy 136 milionów euro. 
Oddanie połączenia GIPL do eksploatacji przewidy-
wane jest na rok 2020. 

Projekt GIPL został uwzględniony w Dziesię-
cioletnim Planie Rozwoju Sieci (TYNDP) na lata 
2013-2022, opracowanym przez Europejską Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENT-
SOG) w ramach koncepcji Baltic Energy Market 
Interconnection Plan (BEMIP), 2014-2023.

Małgorzata Polkowska
Rzecznik prasowy, GAZ-SYSTEM S.A.
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

stanisław szafran

Kalendarium

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.

14.05.2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się IV posiedzenie 
Prezydium Zarządu Głównego SITPNiG. 

20-22.05.2015 r. w Bóbrce odbył się X Polski Kongres Naftowców i Gazowników, zor-
ganizowany przez Zarząd Główny SITPNiG. Tematem przewodnim kongresu było: „Technologie 
innowacyjne i kapitał ludzki podstawą rozwoju polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego”. 
Patronat nad kongresem objęli: wiceprezes Rady Ministrów, minister Gospodarki – Janusz Piecho-
ciński, minister Skarbu Państwa – Włodzimierz Karpiński oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Środowiska, główny geolog kraju – Sławomir Brodziński. 
W kongresie wzięli udział znani eksperci branży gazowniczej, jak również przedstawiciele przemy-
słu naftowego i gazowniczego, wyższych uczelni i stowarzyszeń technicznych.

70 urodziny Jerzy Wojciechowski z Oddziału w Tarnowie w dniu 1.05.2015 r.  

70 urodziny Józef Janik z Oddziału w Krakowie w dniu 2.05.2015 r.

70 urodziny Henryk Laskowski z Oddziału we Wrocławiu w dniu 10.05.2015 r. 

70 urodziny Marek Duraj z Oddziału w Gdańsku w dniu 11.05.2015 r.

70 urodziny Jerzy Strzelczyk z Oddziału w Łodzi w dniu 21.05.2015 r.

70 urodziny Andrzej Bar z Oddziału w Krakowie w dniu 21.05.2015 r.

70 urodziny Józef Niemiec z Oddziału w Sanoku w dniu 24.05.2015 r.

80 urodziny Stefan Leitloff z Oddziału w Łodzi w dniu 12.05.2015 r. 

80 urodziny Barbara Solińska z Oddziału w Krośnie w dniu 21.05.2015 r. 

85 urodziny Henryk Wojtas z Oddziału w Krośnie w dniu 9.05.2015 r.

85 urodziny Roman Cetnarowicz z Oddziału w Krakowie w dniu 24.05.2015 r. 

16 kwietnia 2015 r. odbyła się w Warszaw-
skim Domu Technika NOT uroczysta Inauguracja 
Obchodów Roku Jubileuszowego Zrzeszania Się 
Polskich Inżynierów i Techników pod Honoro-
wym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Inauguracja Obchodów Roku 
Jubileuszowego Zrzeszania Się 
Polskich Inżynierów i Techników

Uczestników uroczystości powitała Ewa Mańkiewicz-Cudny – 
prezes FSNT NOT. Fot. S. Szafran

W uroczystości wzięli udział znakomici go-
ście m. in.: Janusz Piechociński – wiceprezes 
Rady Ministrów, minister Gospodarki, Olgierd 
Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii Pre-
zydenta RP, który uczestnikom uroczystości 
przekazał okolicznościowy adres prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego, Małgorzata 
Kidawa-Błońska – sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, która odczytała adres 
gratulacyjny premier Ewy Kopacz, Iwona Wen-
del – podsekretarz stanu w Ministerstwie In-
frastruktury i Rozwoju oraz szefowie urzędów 
centralnych i instytucji państwowych, a także 
samorządu terytorialnego.

Obecni byli przedstawiciele świata nauki: 
Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów 
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Polskich Uczelni Technicznych, Rady Głównej 
Instytutów Badawczych, Akademii Inżynierskiej 
w Polsce oraz towarzystw naukowych. Przed-
stawiciele świata biznesu, reprezentanci izb 
gospodarczych i zawodowych: Krajowej Izby 
Gospodarczej, Polskiej Izby Zaawansowanych 
Technologii oraz Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa.

Obecni byli potomkowie gen. Józefa Bema, 
Jana Fijałkowskiego i Piotra Drzewieckiego.

W uroczystości uczestniczyli również: liderzy 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych tworzą-
cych Federację: prezesi i członkowie władz SNT, 
seniorzy i honorowi prezesi NOT, członkowie ko-
misji i komitetów FSNT NOT, olimpiad i konkur-
sów oraz sympatycy ruchu stowarzyszeniowego.

Liczną grupę stanowiła młodzież: laureaci 
olimpiad, młodzi innowatorzy oraz przedsta-
wiciele studenckich kół naukowych z uczelni 
technicznych.

Uczestników uroczystości powitała Ewa 
Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT NOT. W swo-
im wystąpieniu przypomniała ważniejsze zda-
rzenia z historii ruchu stowarzyszeniowego 
polskich inżynierów i techników i ich znaczenie 
dla rozwoju gospodarczego kraju. Gratulacje 
i życzenia dla całego polskiego środowiska 
technicznego przekazali: od prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego – Olgierd Dziekoński 
– sekretarz stanu w KPRP, a od premier RP Ewy 
Kopacz odczytała Małgorzata Kidawa-Błońska 
– sekretarz stanu w KPRM. Gratulacje z oka-
zji jubileuszy i podziękowania za wieloletnią 
współpracę przekazał również Janusz Piechociń-
ski – wicepremier, minister Gospodarki. Gratu-
lacje i serdeczne pozdrowienia dla uczestników 
uroczystości i całego środowiska technicznego 
przekazał za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych Jerzy Buzek – były premier RP i prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego.

W dalszej części uroczystości Iwona Wendel 
– podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruk-
tury i Rozwoju przedstawiła informację nt. „In-
nowacyjność w kontekście nowej perspektywy 
finansowej na lata 2014-2020”.

Kulminacyjnym punktem uroczystości był 
okolicznościowy referat Ewy Mańkiewicz-Cudny  
nt. „Stowarzyszenia inżynierskie na tle historii 
powszechnej i rozwoju cywilizacji technicznej”.

Z okazji inauguracji obchodów jubileuszy 
ruchu stowarzyszeniowego inżynierów i tech-
ników wicepremier, minister Gospodarki Janusz 
Piechociński wręczył Odznaki Honorowe Za Za-
sługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej 
Polskiej zasłużonym przedstawicielom środowi-
ska technicznego: Markowi Banasikowi, Ewie 
Mańkiewicz-Cudny, Tadeuszowi Pawłowskiemu 
i Józefowi Suchemu.

Szczególnym akcentem uroczystości było 
wręczenie Zarządowi FSNT NOT statuetki Ho-
norowego Hipolita nadanej przez Kapitułę przy 
Towarzystwie im Hipolita Cegielskiego, za wier-
ność przesłaniu Stanisława Staszica: „Być Naro-
dowi użytecznym”.

Statuetkę wręczył dr Marian Król – prezes 
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Innowacyjnym pomysłem na uroczystości 
jubileuszowe był blok prezentacji dokonań mło-
dych inżynierów, studentów z kół naukowych 
oraz laureatów Olimpiady Wiedzy Technicznej 
i konkursu „Młody Innowator”. W bloku tym 
zaprezentowali się:
• dr inż. Jacek Rumiński z Politechniki Gdań-

skiej – prezentacja pt. „Technika wspoma-
ga ludzi”;

• Błażej Żyliński i Wiktor Krzeszewski z Po-
litechniki Warszawskiej – „Aby sięgnąć 
gwiazd trzeba najpierw sięgnąć dna” (łaziki 
i roboty podwodne);

• dr inż. Aldona Garbacz-Klempka z Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie – „Inżynie-
rowie dla archeologii i ochrony zabytków”;

• inż. Michał Grześ z Politechniki Białostockiej 
– przedstawiciel drużyny Hyperion – zwy-
cięzców zawodów łazików marsjańskich 
University Rover Challenge w USA;

• mgr inż. Radosław Moskal – nauczyciel 
Roku 2009, finalista X OWT, obecnie opie-
kun laureatów Olimpiad oraz Małgorzata 
Łazuka – dwukrotna laureatka OWT, stu-
dentka MEL PW – zaprezentowali Olimpia-
dę Wiedzy Technicznej;

• mgr inż. Adam Szymański oraz mgr inż. Ro-
man Długi – Program „Bezpieczne Praktyki 
i Środowisko”;

• Michał Czech i inż. Joanna Domżalska – 
przedstawili Studenckie Stowarzyszenie 
BEST Polska (ang. Board of European Stu-
dents of Technology);

• Katarzyna Chrapko – uczennica Gimnazjum 
w Nisku, laureatka Konkursu FSNT-NOT 
Młody Innowator – swój projekt „Badania 
nad zastosowaniem infradźwięków do dia-
gnozy i bezinwazyjnego leczenia chorych 
organów człowieka”;

• rodzeństwo Michał i Maja Trębacz – on stu-
dent, ona uczennica liceum, projekt „System 
odzysku ciepła z wody zużytej w łazience”.

Po części oficjalnej, w kuluarach Warszawskiego 
Domu Technika NOT otwarta została wystawa 
poświęcona gen. Józefowi Bemowi.

Uroczystość zakończył występ artystyczny 
przygotowany przez Honorowych Złotych In-
żynierów: Marka Majewskiego, Andrzeja Po-
niedzielskiego, Wiesława Ochmana i Tadeusza 
Drozdę.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

List od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odczytał 
Olgierd Dziekoński – sekretarz stanu w KPRP. Fot. S. Szafran

Gratulacje z okazji jubileuszy i podziękowania za wieloletnią 
współpracę przekazał Janusz Piechociński – wicepremier, mi-
nister gospodarki. Fot. S. Szafran

Licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości. Fot. S. Szafran
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VIII Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS
22 – 23 kwietnia 2015 r. odbyły się w Kiel-

cach VIII Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 
2015. Organizatorami targów były: Izba Gospo-
darcza Gazownictwa i Targi Kielce.

Zakres branżowy targów EXPO-GAS 2015 
obejmował: sieci gazowe, urządzenia gazowe, 
stacje gazowe, odbiorniki gazowe, aparatura 
kontrolno-pomiarowa w gazownictwie, auto-
matyka przemysłowa dla gazownictwa, tłocznie 
gazu, magazyny gazu, bezpieczeństwo w ga-
zownictwie, urządzenia, materiały i osprzęt 
do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji 
redukcyjnych i tłoczni gazu, zastosowanie gazu 
sprężonego w pojazdach, ochrona środowiska. 
Na wystawie o powierzchni 2500 m2 swoją 
ofertę przedstawiło 110 firm z 9 krajów: Austrii, 
Niemiec, Czech, Białorusi, Chin, Francji, Litwy, 
Wielkiej Brytanii i Polski.

• System przesyłowy gazu ziemnego funda-
mentem rozwoju i bezpieczeństwa rynku – 
I. Krupa (GAZ-System S.A.);

• Ciepłownictwo – perspektywy dla sektora 
gazowniczego – A. Węgrzyn (KAPE);

• Gaz ziemny i OZE – przyszłościowy sojusz 
dla środowiska – W. Mielczarski (PŁ);

• Kogeneracja systemowa i rozproszona – 
bezpieczeństwo rynku energii – W. Kamrat 
(PG);

• Potencjał rozwojowy rynku gazu w kontek-
ście PEP2050 – M. Bukowski (WISE);

• Uchwalone standardy i plany standaryzacji 
w następnych latach – A. Tkacz (IGG);

• Nowoczesne metody szkolenia w zakresie 
standardów – K. Żakowski (WIAB).

W drugim dniu targów organizatorzy umożliwili 
prezentację zainteresowanych firm.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

W programie  EXPO-GAS 2015 była konfe-
rencja nt. „Potencjał rozwojowy polskiego rynku 
gazu”. Podczas konferencji zaprezentowano 9 
referatów:
• Strategia GK PGNiG w zakresie rozwoju rynku 

krajowego – P. Dreżewska-Krok (PGNiG S.A.);
• Sieć dystrybucyjna gazu ziemnego – reali-

zacja oczekiwań klientów – A. Jaśkowski 
(PSG Sp. z o.o.);

Mirosław Dobrut – prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa 
dokonuje oficjalnego otwarcia Targów EXPO-GAS 2015. 
Fot. S. Szafran

Uczestnicy na sesji otwierającej targi. Fot. S. Szafran Fot. S. Szafran

Fot. S. Szafran

Fot. S. Szafran

Fot. S. Szafran
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Kapituła powołana przez Zarząd Główny 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT rozstrzygnęła Konkurs TECHNICUS 2015 na 
najlepszą książkę techniczną wydaną w latach 
2013 – 2014.  Nagrody Technicus przyznawa-
ne są w dwóch kategoriach: najlepsza książka 
szerząca wiedzę techniczną i najlepszy poradnik 
techniczny, zwarte wydawnictwo książkowe. 
W wyniku postępowania konkursowego tytuł 
TECHNICUS 2015 - NAJLEPSZA KSIĄŻKA SZE-
RZĄCA WIEDZĘ TECHNICZNĄ został przyznany 
„VADEMECUM GAZOWNIKA” czterotomowemu 
dziełu wydanemu przez Stowarzyszenie Nauko-
wo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemy-
słu Naftowego i Gazowniczego.

Wyniki konkursu zostały podane w specjal-
nym komunikacie:

Naczelna Organizacja Techniczna 
Federacja Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych

Komunikat o nagrodach w  Konkursie
TECHNICUS 2015

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych Naczelna Organizacja Techniczna, 
organizator Konkursu TECHNICUS na najlepszą 
książkę techniczną oraz poradnik techniczny 
informuje, że na tegoroczny konkurs napłynęło 
szereg pozycji wydawniczych. Lista zgłoszonych 
pozycji w załączeniu.

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim 
jego uczestnikom: autorom, wydawcom oraz 
członkom jury.

Jury konkursu pod przewodnictwem prof. 
nadz. dr hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, 
wiceprezesa FSNT-NOT, w składzie: prof. nadz. 
dr hab. inż. Tadeusz Pawlicki – PIMR Poznań; 
dr Aniela Topulos – członek Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Wydawców Książek Naukowo-
-Technicznych mgr Piotr Dobrołęcki – Polska 
Izba Książki”; mgr Janusz Kowalski – FSNT NOT, 
postanowiło przyznać tytuły TECHNICUS 2015 
za następujące pozycje:

Najlepsza książka szerząca wiedzę 
techniczną

„Vademecum Gazownika”
praca zbiorowa tomy I - IV

Wydawnictwo Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego 

i Gazowniczego

Tytuł TECHNICUS 2015 w kategorii:
Najlepszy poradnik techniczny

„Poradnik Odlewnika”
pod redakcją Jerzego J. Sobczaka

Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego 
Odlewników Polskich

Jury postanowiło przyznać również wyróż-
nienia w kategorii „Najlepsza Książka Szerząca 

Laur „Najlepsza książka szerząca wiedzę 
techniczną” w konkursie TECHNICUS 2015 
dla „Vademecum Gazownika”

Wiedzę Techniczną”. 
Wyróżnienia otrzymują:

„Pompy wirowe”
Autor: Waldemar Jędral

Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej

„Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne 
źródła energii”

Autorzy: Witold M. Lewandowski 
i Michał Ryms

Wydawnictwo WNT

Jury postanowiło przyznać także 
wyróżnienie specjalne. 
Otrzymała je pozycja:

„Piękno mostów”
Autorzy: Grażyna i Marek Łagodowie

Wydawnictwa Instytutu Badawczego Dróg 
i Mostów w Warszawie

Wręczenie laureatom Pucharu FSNT-NOT 
oraz wyróżnień przyznanych w Konkursie TECH-
NICUS 2015 odbyło się podczas 9. Targów 
Książki Akademickiej i Naukowej na Stadionie 
Narodowym w Warszawie, 15 maja br. o godz. 
16.00, w sali „Amsterdam”.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG
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Uroczystość nadania nazwy 
ulicy Łukasiewicza i Zeha ODDZIAŁ SANOK

24 czerwca 2014 uchwałą nr 
XXXVIII/291/2014 Rada Miasta 
Łańcuta, łącznikowi ulicy Wałowej 
z Rynkiem, nadała nazwę ulicy „Łu-
kasiewicza i Zeha”. 

22 kwietnia 2015 roku nastąpiło uro-
czyste nadanie nazwy tej ulicy. Uroczystości 
rozpoczęły się w budynku Kasyna wykładem 
prof. dr hab Włodzimierza Bonusiaka nt. ży-
cia i dokonań tak Ignacego Łukasiewicza, jak 
i Jana Zeha. Obaj ci ludzie nafty,  związani byli 
z Łańcutem. Jan Zeh urodził się w tym mieście 
w roku 1817, a Ignacy Łukasiewicz pracował 
tu przez 4 lata, rozpoczynając swój staż ap-
tekarski.

Po dyskusji zainspirowanej wykładem 
profesora głos zabrał kierownik Ośrodka Ko-
palń Łańcut i przewodniczący Koła nr 3 SITP-
NiG w Łańcucie Jan Magdoń. 

W imieniu dyrektora Oddziału Mieczysła-
wa Jakiela wręczył burmistrzowi Miasta Stani-

sławowi Gwizdakowi replikę lampy naftowej, 
która pierwszy raz zapłonęła w szpitalu Pija-
rów we Lwowie w roku 1853. Pogratulował 
inicjatorom nadania nazwy ulicy, podziękował 
za zaproszenie jako reprezentanta górnictwa 
naftowego na tę uroczystość.

Następnie wszyscy zebrani udali się 
w stronę rynku, w miejsce odsłonięcia tablicz-
ki wskazującej nową nazwę ulicy.

Uroczystego otwarcia dokonali burmistrz 
miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak, prof. Wło-
dzimierz Bonusiak oraz Jan Szpunar właściciel 
apteki „Pod Matką Boską” od lat zabiegający 
o to, aby nadać nazwę ulicy Ignacego Łukasie-
wicza w Łańcucie.

Umieszczenie nazwisk Jana Zeha i Igna-
cego Łukasiewicza na tabliczkach ulicznych, 
oznakowaniu domów, oraz dokumentach, 
skłoni mieszkańców miasta do poszukiwań, 
kim byli ci ludzie i co takiego zrobili, że uli-
ca w centrum Łańcuta nosi ich imię. Wskaże 

turystom, że twórcy przemysłu naftowego na 
świecie byli związani z tym miastem.  

Ropa naftowa znana była na Podkarpaciu 
od stuleci i wykorzystywana do różnych ce-
lów. Jednak otrzymanie nafty jako destylatu, 
było niewątpliwie wspólnym osiągnięciem 
Łukasiewicza i Zeha. Dziś trudno do końca 
ocenić, twórczy wkład pracy obu odkrywców. 
Mamy do dyspozycji dokumenty, ale musimy 
też wziąć pod uwagę opinie i wspomnienia lu-
dzi tamtych czasów, związanych z tą profesją. 
Świadkami tych wydarzeń byli m. in. magistrzy 
farmacji ze Lwowa: Władysław Anczyc i Szczę-
sny Morawski, którzy opublikowali swoje 
spostrzeżenia w pośmiertnym wspomnieniu 
o Ignacym Łukasiewiczu.

Pod koniec 1853 roku drogi Łukasiewicza 
i Zeha rozeszły się, lecz nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby umieścić ich na jednej tabliczce 
nazwy ulicy. Obaj byli aptekarzami. Obaj byli 
pionierami naftowymi. Obaj byli związani 
z Łańcutem. 

Niech ta inicjatywa, połączenia ich jedną 
ulicą, połączy nas wszystkich, mimo różnych 
poglądów na świat, w pracy dla dobra naszej 
Ojczyzny.

Jan Magdoń
PGNiG Oddział w Sanoku

Fot. Adam Kunysz

Fot. Adam Kunysz Fot. Adam Kunysz

Fot. Adam Kunysz



5(205)/2015
maj

34

Szósta edycja „East meets West 
International Student Petroleum 
Congress & Career Expo” odbyła się 
w dniach 22-24 kwietnia bieżącego 
roku. W tych dniach uwaga studen-
tów z około 30 krajów z całego świa-
ta skupiona była na Akademii Gór-
niczo-Hutniczej!

W pierwszym dniu „East meets West Inter-
national Student Petroleum Congress & Career 
Expo” zaprezentowali się potencjalni pracodaw-
cy absolwentów naszego wydziału. Wśród nich 
byłi: Orlen Upstream, Schlumberger, Discovery 
Polska, MOL Group, Poland Shale Coalition czy 
Baker Hughes. Następnie odbyła się debata, 
której tematem przewodnim był „Przemysł Naf-
towy i Gazowniczy Dziś i Jutro – Szanse  i Wy-
zwania”. Jej współorganizatorem był prof. dr 
hab. inż. Stanisław Nagy z Katedry Gazownic-
twa Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

W drugim dniu konferencji, czyli w czwar-
tek, osoby, które chciały przedstawić efekty swo-
ich badań naukowych, miały możliwość wygło-
szenia referatu lub zaprezentowania plakatu na 
określony przez siebie temat – w odpowiednio 
wcześnie przesłanych abstraktach.

W „Paper Contest” udział wzięło 19 stu-
dentów. W jury tego konkursu znalazło się 
dwóch pracowników naszego wydziału: dr hab. 
inż. Paweł Wojnarowski oraz mgr inż. Damian 
Janiga. Najlepsi okazali się chińscy studenci, 

East meets West International Student 
Petroleum Congress & Career Expo

a główna nagroda przypadła Lang Li za referat 
pt. „Research on CO2 Flooding of Low Perme-
ability in YuShuLin Oilfield”.

W „Poster Session” natomiast wygrała 
Elizaveta Laputina za pracę na temat „Experi-
mental Prediction Of Reservoir Water Influence 
On Condensate Recovery Factor”. Studentka 
Uniwersytetu w Tyumenie była przygotowa-
na perfekcyjnie! Jury w składzie: dr Katarzyna 
Chruszcz-Lipska, mgr inż. Marek Solecki oraz 
Matthias Meister z Baker Hughes jednogłośnie 
wybrało zwyciężczynię! Wyróżnienie w tym kon-
kursie zdobył student Uniwersytetu z Gubkina – 
Riverson Oppong .

Na ostatni dzień konferencji przypadł bar-
dzo interesujący wykład, który wygłosił pro-
fesor dr Janusz Grębowicz, wykładowca na 
Uniwersytecie w Houston. Tematem prezentacji 
była „Ekstrakcja Węglowodorów z Niekonwen-
cjonalnych Źródeł Energii”. Przemówienie profe-
sora zostało przyjęte bardzo pozytywnie przez 

zgromadzoną na sali publiczność. Słuchacze 
lektoratu, wśród których obecni byli studenci, 
profesorowie oraz przedstawiciele przemysłu 
naftowo-gazowniczego, zasypywali autora 
wykładu wieloma pytaniami, na które profesor 
bardzo szczegółowo odpowiadał.

Podczas ceremonii zamknięcia konferen-
cji wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz z ogromną wdzięcznością dzię-
kowali organizatorom za przygotowanie tak 
wspaniałego wydarzenia.

Katarzyna Kurowska

Fot. KSAF

Fot. KSAF Fot. KSAF



35
5(205)/2015

maj

120 osób, 2 dni wykładów, blisko 
20 prelekcji w czterech panelach dys-
kusyjnych oraz dedykowane inżynie-
rom warsztaty technologiczne – oto 
bilans spotkania ekspertów, którego 
tematem przewodnim było bezpie-
czeństwo cybernetyczne i procesowe 
systemów sterowania i automatyki 
w instalacjach gazowniczych i petro-
chemicznych. 

Konferencja zorganizowana przez BSiPG 
Gazoprojekt i firmę Siemens pod auspicjami 
Urzędu Dozoru Technicznego oraz Instytutu 

STERGAS 2015 
konferencja branży 
gazowniczej

Nafty i Gazu odbyła się w dniach 16-17 kwiet-
nia br. we Wrocławiu. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor 
Politechniki Wrocławskiej oraz prezes Zarządu 
PGNiG.

Wydarzenie otworzył dr Andrzej Kozak 
z Urzędu Dozoru Technicznego prelekcją doty-
czącą nowych wyzwań stojących przed branżą 
gazowniczą. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, że 
niezawodność realizacji funkcji bezpieczeństwa 
jest aspektem zmiennym w czasie ze względu 
na procesy starzenia się sprzętu jak również ze 
względu na zmiany w otoczeniu i pojawianie się 
nowych zagrożeń, głównie pod postacią zagro-

żeń zewnętrznych typu cyberatak.
Za najbardziej interesujące prelekcje uczest-

nicy uznali wystąpienie Andrzeja Cieślaka z fir-
my Encon dotyczące bezpiecznej architektury 
systemów transmisji, przetwarzania, dostępu 
do danych i usług systemowych dla środowisk 
przemysłowych, a także referat Mariusz Paj-
kowskiego reprezentującego firmę Lapp Kabel, 
poruszający zagadnienie palności przewodów 
elektrycznych. Najwyżej ocenionym warszta-
tem dla inżynierów okazał się poprowadzony 
przez Rafała Bienia z firmy Siemens, na temat 
zdalnego dostępu do stacji procesowej w sieci 
Ethernet.

– Rozwój infrastruktury gazowniczej, mo-
dernizacja instalacji petrochemicznych i ko-
nieczność zapewnienia ochrony przed cybe-
ratakami to obecnie najważniejsze wyzwania 
stojące przed branżą gazowniczą i petroche-
miczną, mówi Robert Wojanik z firmy Siemens, 
pomysłodawca konferencji. – To także szansa 
dla automatyki i informatyki przemysłowej, któ-
rej zastosowanie w systemach sterowania pro-
cesami przemysłowymi jest niezbędne dla ich 
bezpiecznej eksploatacji.

Na konkretnych przykładach wdrożeń omó-
wiono także kwestię zagrożenia cyberatakami 
inteligentnych sieci przesyłowych, zarządzania 
bezpieczeństwem obiektów przemysłowych 
oraz temat modernizacji układów zabezpie-
czeniowych maszyn podczas eksploatacji gazu 
ziemnego.

Konferencja skierowana była do kadry za-
rządzającej i technicznej firm inwestycyjnych, 
projektujących, wykonawczych  i badawczych 
z branży gazowniczej.

Partnerami konferencji były firmy: ASE, En-
con, EuRoPol GAZ, OGP GAZ-SYSTEM, IDS-BUD, 
Lapp Kabel, Mercon, Merrid Controls, Mielec 
Diesel Gaz, Sygnity. 
Więcej informacji: www.konferencja-stergas.pl

Aleksandra Szafraniec
Omega CommunicationStergas 2015. Fot. arch. Omega Communication

Panel dyskusyjny. Fot. arch. Omega Communication

Tomasz Haiduk – Siemens i Adam Kielak – Gazoprojekt. 
Fot. arch. Omega Communication
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W dniach 15-16 kwietnia odbyła 
się w Pile międzynarodowa konferen-
cja naukowo-techniczna połączona 
z dużą wystawą, której organizatora-
mi było Exalo Drilling S.A. i pilski 
Oddział SITPNiG. Jej tegoroczny 
temat brzmiał: „Bezpieczne metody 
prac poszukiwawczych i eksploata-
cyjnych – człowiek i środowisko”.

Konferencja ta ma w środowisku nafto-
wym kilkudziesięcioletnią tradycję, a od 2007 
roku, rozbudowana o wystawę handlową, or-
ganizowana jest systematycznie co dwa lata. 
Z chwilą powstania Spółki Exalo Drilling S.A. 
konferencja stała się najważniejszą formą 
szerokiej prezentacji własnych osiągnięć 
technicznych i biznesowych Spółki, a tym sa-
mym środowisk poszukiwawczo-wiertniczych 
Jasła, Krakowa, Krosna Piły i Zielonej Góry. 
To także dobre, bardzo szerokie, chętnie od-
wiedzane i polecane forum wymiany infor-
macji naukowo-technicznych, biznesowych 

Exalo Drilling gospodarzem 
międzynarodowej konferencji

Komitet Honorowy Konferencji
Przewodniczący: 

Zbigniew Skrzypkiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A.

Członkowie: 
• prof. nzw. dr hab. inż. Maria Ciechanowska – Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu – Państwowy 

Instytut Badawczy
• prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet – Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH 

Kraków
• dr Wiesław Prugar – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny – ORLEN Upstream Sp. z o.o.
• Jarosław Lepiarz – Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu
• Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły

ODDZIAŁ PIŁA

i handlowych środowisk naftowych krajo-
wych i zagranicznych.

W tym roku do Piły zjechało blisko 250 
osób z ponad 70 firm: inżynierów wiertników, 
geologów naftowych, menadżerów, handlow-
ców i innych przedstawicieli biznesu naftowego 
z kraju i zagranicy. Nie zabrakło naukowców 
z krajowych instytutów naukowo-badawczych  

(Państwowego Instytutu Geologicznego, Insty-
tutu Nafty i Gazu, Instytutu Studiów Energetycz-
nych) i wyższych uczelni (Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Pile). 

Obecni byli również przedstawiciele urzę-
dów górniczych, władz administracyjno-samo-

Od lewej: dr Ryszard Jędrzejczak – prezes Exalo Drilling,  Ryszard Chylarecki – sekretarz naukowy Konferencji,  Henryk Dytko – prezes pilskiego Oddziału SITPNiG. Fot. Robert Judycki
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rządowych Piły i makroregionu północnej Wiel-
kopolski.

Organizatorom udało się zgromadzić bar-
dzo liczne grono autorów wystąpień i pre-
zentacji: w sesji plenarnej przedstawiono 35 
referatów naukowo-technicznych, naukowo-ba-
dawczych i prezentacji biznesowo-technicznych. 
Integralną częścią konferencji była również sesja 
posterowa.

Tematyka konferencji koncentrowała się 
wokół trzech makro zagadnień: dotychczaso-
wych doświadczeń w zakresie poszukiwań za 
węglowodorami ze złóż konwencjonalnych 
i niekonwencjonalnych, nowych technik i tech-
nologii stosowanych w procesie poszukiwaw-
czo-wydobywczym ropy naftowej i gazu ziem-
nego oraz polityki bezpiecznej pracy.

Konferencję otworzyło przemówienie pre-
zesa Exalo Drilling – dr. Ryszarda Jędrzejczaka, 
charakteryzujące działania restrukturyzacyj-
ne i biznesowe Spółki, które doprowadziły do 
wypracowania za 2014 r. dodatniego wyniku 
EBITA. Ponadto prezes scharakteryzował bieżą-
ce działania prowadzone w celu pozyskiwania 
kolejnych kontraktów, w tym na rynkach zagra-
nicznych.

Z kolei Henryk Dytko – prezes pilskiego Od-
działu SITPNiG podkreślił w swym wystąpieniu 
znaczącą rolę, jaką konferencja odgrywa od lat 
w procesie wymiany doświadczeń i myśli tech-
nicznej w polskim środowisku naftowym.

Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła 
prezentacja przygotowana przez Zbigniewa 
Skrzypkiewicza – wiceprezesa Zarządu ds. Po-
szukiwań i Wydobycia PGNiG, „Wybrane ele-
menty strategii GK PGNiG w sektorze poszuki-

wawczo-eksploatacyjnym”, a przedstawiona 
przez dyrektora Jacka Adamiaka. Pokazano nie 
tylko plany na 2015 r. w zakresie całego seg-
mentu, prospekcję wydobycia węglowodorów 
do 2020 r. ale przede wszystkim inicjatywy 
i cele strategiczne w obrębie obszaru „Wzmoc-
nienie i transformacja obszaru poszukiwań i wy-
dobycia do 2022 r.”.

Geologicznym uzupełnieniem powyższej 
strategii PGNiG był referat Aldony Nowickiej 
z Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG „Nowe 
koncepcje prac poszukiwawczych za ropą i ga-
zem ziemnym w aspekcie wyników nowocze-
snych badań sejsmicznych”, w którym autorka 
udowadniała duże potencjalne możliwości tych 
badań do weryfikacji dotychczasowych poglą-
dów na budowę geologiczną w aspekcie zaso-
bowym i poszukiwawczym. 

Nie mniejsze zaciekawienie wzbudziły 
prezentacje kolejnych polskich operatorów: 
ORLEN Upstream Sp. z o.o. i LOTOS Petrobal-
tic S.A. Pierwsza z nich, zaprezentowana przez 
Arkadiusza Buniaka, ukazywała dotychczasowe 
doświadczenia poszukiwawcze firmy w „Dol-
nopaleozoicznym systemie naftowym basenu 
lubelsko-podlaskiego”. Natomiast Piotr Kubala 
przedstawił „Działania poszukiwawcze i wy-
dobywcze LOTOS Petrobaltic w morskiej części 
basenu bałtyckiego”.

Warto w tym miejscu szczególnie podkre-
ślić bardzo duży i znaczący wkład merytoryczny 
w konferencję prezentacji koleżanek i kolegów 
z Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG, Od-
działu PGNiG w Zielonej Górze i z Departamen-
tu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, HSE 
i Standardów Jakości Centrali Spółki, jak też 

Wśród ponad 70 firm, instytutów 
i uczelni z kraju i zagranicy obecni 
byli między innymi:

• Akademia Górniczo-Hutnicza
• AMC Germany GmbH
• Baker Hughes
• BakerCorp Poland
• Bentec GmbH Drilling & Oilfield 
 Systems
• CETCO Poland Sp. z o.o.
• Drillmec SpA
• FX Energy Poland Sp. z o.o.
• Geofizyka Kraków S.A.
• Geofizyka Toruń S.A.
• Instytut Nafty i Gazu – Państwowy 

Instytut Badawczy
• Lane Energy Poland Sp. z o.o./ 
 ConocoPhillips
• LOTOS Petrobaltic S.A.
• MICON – Drilling GmbH
• Mozów Cooper Sp. z o.o.
• National Oilwell Varco
• ORLEN Upstream Sp. z o.o.
• Państwowy Instytut Geologiczny – 

Państwowy Instytut Badawczy
• PGNiG S.A.
• Palomar Natural Resources
• Rig Solutions GmbH
• RWE Dea Polska
• Schlumberger Poland Sp. z o.o.
• United Oilfield Services
• Weatheford Energy Services GmbH

Wystąpienie dr. Ryszarda Jędrzejczaka – prezesa Exalo  
Drilling S.A. Fot. Robert Judycki

Od lewej: Jarosław Lepiarz – dyrektor OUG w Poznaniu, Franciszek Tamas – starosta pilski, Eligiusz Komarowski – członek 
Zarządu powiatu pilskiego, Beata Dudzińska – z-ca prezydenta Piły, prof. Andrzej Gonet – dziekan Wydziału WNiG AGH, Henryk 
Dytko – prezes pilskiego Oddziału SITPNiG. Fot. Robert Judycki
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z Geofizyki Toruń i Geofizyki Kraków. Koncentro-
wały się one na ukazaniu wybranych zagadnień 
technologicznych realizowanych projektów, ich 
aspektów środowiskowych i systemowego po-
dejścia do poprawy bezpieczeństwa pracy.

Przyciągające uwagę były wystąpienia na-
ukowców Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu 

AGH oraz Instytutu Nafty i Gazu. Generalnie 
skupiały się one na technologicznych czynnikach 
procesów cementowania otworów wiertni-
czych, optymalizacji składu zaczynów cemento-
wych, doboru płuczek wiertniczych jak również 
ograniczenia oddziaływania na środowisko na-
turalne hałasu i odpadów wiertniczych.

Doświadczeniom wynikającym z realizo-
wanego przez Państwowy Instytut Geologiczny 
projektu poszukiwań coal bed methane poświę-
cony był referat „Przedeksploatacyjne ujęcie 
metanu z pokładów węgla – pilotażowe otwory 
wiertnicze WESOŁA PIG-1 i PIG-2” – opracowa-
ny przez Instytut wspólnie z Exalo Drilling jako 
wykonawcę wierceń dla tego projektu.

Merytoryczny wkład w konferencję Exalo 
Drilling był bardzo widoczny. Oprócz współau-
torstwa Janusza Pudło wyżej wspomnianego 
referatu PIG, inżynierowie Spółki przedstawili 
jeszcze pięć prezentacji:

• „Realizacja otworu wiertniczego Majdan 
Sopocki 1 dla PGNiG/Chevron” – autor: 
Tomasz Wójtowicz,

• „Analiza wyników prób szczelności 
zacementowania kolumny rur 9 5/8” 
w otworach przeznaczonych na magazy-
ny gazu w kawernach solnych” – auto-
rzy: Janusz Wandzel, Bogdan Maczuga, 
Marian Wolan,

• „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 
poprzez system obserwacyjny STOP” – 
autor: Leszek Gamrot,

• „Zastosowanie rozwiązań funkcjonu-
jących w przemyśle do potrzeb branży 
wiertniczej na przykładzie budowy urzą-

Dyrektor Stanisław Gazda (Exalo Drilling) w pełnej ekspresji dyskusji. Fot. Robert Judycki

Dyskusja na stoisku handlowym Exalo Drilling. Fot. Robert Judycki



	 dzenia	 MAS	 6000E”	 –	 autorzy:	 Michał	
Stankiewicz	i	Jakub	Figański,

•	 „Mobilny	 system	 wyparny	 –	 skuteczna	
metoda	 utylizacji	 płynnych	 odpadów	
wiertniczych”	–	autor:	Andrzej	Goc.

Warto	 również	odnotować,	 że	efekty	uda-
nej	współpracy	z	inżynierami	i	kwalifikowanym	
personelem	Exalo	Drilling	przedstawił	w	swojej	
prezentacji:	 „Współpraca	 pomiędzy	 Exalo	 Dril-
ling	 i	 LOTOS	 Petrobaltic	 na	 platformach	wiert-
niczych	 w	 2014	 roku”	 dyrektor	 ds.	 wierceń		
w	Spółce	LOTOS	Petrobaltic	–	Krzysztof	Kielas.
Jak	zawsze	szerokim	zainteresowaniem	cie-

szyły	 się	 prezentacje	 firm	 zagranicznych:	 Lane	
Energy	 Poland/Conoco	 Phillips,	 Prestil	 Energy	
Limited,	 Schlumberger	 Poland,	 Baker	 Corp	 Po-
land,	Baker	Hughes	Poland,	Eurotech,	Drillmec	
S.p.A,	Automatic	Systems	Engineering.
Na	 towarzyszącej	 sesjom	 plenarnym	 wy-

stawie	 technicznej,	 na	 obszarze	 ponad	 230m2  
zaprezentowało	się	30	firm	z	kraju	 i	zagranicy.	
Obecne	były	także	stoiska	informacyjno-promo-
cyjne	 Miasta	 Piły	 i	 Izby	 Gospodarczej	 Północ-
nej	 Wielkopolski.	 Wystawa	 była	 otwarta	 dla	
publiczności,	wśród	 której	 przeważali	 studenci	
pilskiego	środowiska	akademickiego.
Zgodnie	z	tradycją	tej	konferencji	–	u	kil-

ku	wystawców	odbyły	 się	 lekcje	wiertnictwa	

dla	młodzieży	klas	technik-wiertnik	z	Zespołu	
Szkół	im.	St.	Staszica	w	Pile.	Obecność	uczniów	
i	 nauczycieli	 przedmiotów	 zawodowych	 na	
konferencji	doskonale	wpisują	się	w	efektyw-
ną	 współpracę	 Exalo	 Drilling	 z	 branżowymi	
szkołami/klasami	 średnimi	 w	 Krośnie,	 Krako-
wie	i	Pile.
Pilska	konferencja	wraz	z	wystawą	była,	jak	

zawsze,	doskonałym	forum	prezentacji	aktualnej	
sytuacji	w	branży	naftowej	i	wśród	operatorów	
związanych	 z	 polskim	 obszarem	 koncesyjnym.	
To	także	efektywne	narzędzie	szkoleniowo-pro-
mocyjne	dla	uczestników,	a	dla	ponad	30-oso-
bowej	grupy	exalowskich	inżynierów	intensyw-
na	płaszczyzna	samokształcenia	 i	doskonalenia	
specjalistycznej	wiedzy	zawodowej.
Dla	Exalo	Drilling	–	jako	młodej	i	restruktu-

ryzującej	się	głęboko	organizacji	–	do	najistot-
niejszych	efektów	promocyjno-marketingowych	
konferencji	zaliczyłbym	bez	wątpienia:
•	 skuteczną	 promocję	 marki	 Exalo	 wśród	
krajowych	 i	 zagranicznych	 operatorów	
i	innych	partnerów		biznesowych,

•	 zaprezentowanie	 szerokiego	 i	 zróżnico-
wanego	 dorobku	 biznesowego	 Exalo	
w	poprzednim	roku	działalności	(2014),

•	ukazanie	wybranych	elementów	strategii	
całej	Grupy	Kapitałowej	PGNiG	w	obrę-

bie	 sektora	 poszukiwawczo-eksploata-
cyjnego,	 sygnalizujących	 potencjalne	
możliwości	biznesowe	na	polskim	rynku	
dla	Exalo	Drilling	 i	 innych	kontraktorów	
w	nadchodzących	latach,

•	odnowienie	i	pogłębienie	relacji	bizneso-
wo-handlowych.

Również	 bardzo	 istotnym	 dla	 Spółki	 efek-
tem	konferencji	były	rozmowy	prezesa	Zarządu	
Exalo	z	prof.	Andrzejem	Gonetem	–	dziekanem	
Wydziału	Wiertnictwa,	Nafty	i	Gazu	–	doprecy-
zowujące	szczegóły	umowy	o	współpracy,	którą	
obie	strony	zamierzają	wkrótce	podpisać.

Ryszard Chylarecki
Exalo Drilling S.A.

Sponsorzy Konferencji:
•	 MICON	–	Drilling	GmbH
•	 ORLEN	Upstream	Sp	z	o.o.
•	 CETCO	Poland	Sp.	z	o.o.

Patronat medialny:
Wiadomości	Naftowe	i	Gazownicze

Lekcja wiertnictwa dla młodzieży klas wiertniczych na stoisku jednego z wystawców. Fot. Robert Judycki






