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Szanowni Czytelnicy
Tak jak zwykle, tym krótkim wprowadze-

niem, a raczej omówieniem zawartości kwiet-
niowego wydania „Wiadomości...” postaram 
się Państwa wprowadzić w publikowane 
w nim treści. 

W pierwszej części prezentujemy kilka 
artykułów technicznych z szerokiego zakresu 
specjalizacji, w tym dwa recenzowane. Pierw-
szy z nich, pod tytułem „Sposoby oznaczania 
i metody pomiaru wilgotności gazu ziemne-
go”, został przygotowany przez Wojciecha 
Machowicza, w oparciu o wspólne materiały 
z nieżyjącym już Maciejem Wójcikowskim.  
Myślę, że znajdzie on zainteresowanie wśród 
osób zajmujących się zagadnieniami obecno-
ści pary wodnej w gazie ziemnym. Autorzy 
omówili w tym artykule sposoby oznaczania 
oraz pomiaru zawartości pary wodnej oraz po-
kazali, jak istotne jest to zagadnienie z punktu 
widzenia zarówno odbiorcy gazu ziemnego 
jak i producenta, przy uwzględnieniu aktual-
nego stanu wiedzy pomiarowej jak i obowią-
zujących norm.

Drugim, i zarazem drugą częścią z za-
powiadanego w poprzednim wydaniu cyklu 
upowszechniającego  wiedzę z zakresu metod 
hydraulicznego szczelinowania, jest artykuł 
przygotowany przez Piotra Woźniaka z BALTIC 
CERAMICS S.A. i Dariusza Janusa z  LST CAPITAL 
S.A. Tym razem autorzy skupili się na omówie-
niu zarówno z punktu widzenia genetycznego, 
jak i technicznego wykorzystania materiału nie-
zbędnego przy zabiegach szczelinowania, czyli 
tzw. proppantu. Myślę, że słowo to jest już tak 
bardzo popularne i weszło na stałe do języka 
technicznego (naftowego), że nie będę go wy-
jaśniał, a tym samych chciałbym tym artykułem 
zainteresować wszystkich naszych Czytelników, 
gdyż informacje w nim zawarte są przedstawio-
ne w sposób bardzo przystępny i ważne z punk-

tu widzenia poszukiwania gazu w skałach o ni-
skiej przepuszczalności. 

Trzecim artykułem w rozdziale „Nauka 
i technika”, który redakcja poddała recenzji 
jest artykuł Romana Urby pt. „Drgania mecha-
niczne w środowisku obsługi wiertnic”. Zagad-
nienie zaprezentowane w artykule jest bardzo 
istotne nie tylko z perspektywy szkodliwości 
dla ludzi pracujących w środowisku urządzeń 
wiertniczych, ale także dla samej pracy urzą-
dzenia i środowiska naturalnego. Jak widać 
z artykułu nie jest to zagadnienie obojętne dla 
polskiego przemysłu naftowego, jak też wymo-
gów unijnych.

W tym rozdziale zawarte są jeszcze inne 
intersujące tematy, pochodzące zarówno 
z PGNIG oraz Instytu Nafty i Gazu, które wpeł-
niają dość szczelnie ten rozdział rożnymi do-
datkowymi informacjami. 

W kolejnym rozdziale zachęcam do prze-
czytania artykułu Marcina Sienkiewicza o Bel-
gii, o jej pozycji na rynku gazu ziemnego, jej 
znaczeniu i polityce wewnętrznej. Sporo, 
przynajmniej dla mnie, ciekawych i nowych 
informacji, chociażby że Belgia pełni rolę węzła 
transportowego i centrum handlu gazem dla 
regionu Zachodniej i Północnej Europy. Pole-
cam ten artykuł. Również w tym rozdziale dość 
obszerna relacja z tego, co się działo w tym 
roku w Senackiej Komisji Środowiska w zakre-
sie problematyki związanej z poszukiwaniami 
i eksploatacją gazu z łupków w relacji dzienni-
karza sejmowego – Jerzego Papugi. 

Następnie w rozdziale „Wieści z polskich 
firm” publikujemy informacje z PGNiG Oddzia-
łu w Zielonej Górze. Pierwsza dotyczy pracy 
niewielkiego podziemnego magazynu gazu 
Daszewo, który założony jest w wyeksploato-
wanym złożu ropy naftowej oraz o jego efek-
tywności. Wraz z odbiorem gazu z magazynu 
dodatkowo uzyskuje się niewyeksploatowane 
wcześniej węglowodory ciekłe. Drugi nato-
miast dotyczy zagospodarowania złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego Lubiatów-Między-
chód-Grotów i realizacji terminala kolejowego 
Wierzbno. W tym rozdziale również ciekawa 
i ważna informacja pochodząca z Wielkopol-
skiej Spółki Gazownictwa o zakończeniu re-
alizacji gazociągu wysokiego ciśnienia, wraz 
z pełną supernowoczesną infrastrukturą, 
pomiędzy KGZ Kościan a KGHM Żukowice/
Polkowice. Jest to inwestycja, która pozwoliła 
pozyskać bardzo dużego klienta (największe-

go w historii WSG) jakim jest KGHM Polska 
Miedź S.A.

Kolejno zachęcam do przeglądu krótkich 
wieści branżowych zebranych przez Jerze-
go Zagórskiego oraz przygotowanych przez 
współpracujących z naszą redakcją rzeczników 
prasowych. 

W Biuletynie Informacyjnym ZG publiku-
jemy szereg informacji z życia stowarzysze-
nia. W szczególności zwracam uwagę na re-
lacje z posiedzenia Zarządu Głównego i z IX 
Sympozjum SITPNiG. Tegoroczne odbyło się 
w Czerwionce-Leszczynach pod hasłem „Kie-
runki działalności SITPNiG w zmieniających się 
warunkach strukturalnych, środowiskowych 
i formalno-prawnych przemysłu” – bardzo do-
brze wpasowało się ono w obecną sytuację 
w przedsiębiorstwach naftowo-gazowniczych, 
co znajduje wyraz zarówno w publikowanym 
materiale, jak również było przedmiotem refe-
ratów i dyskusji podczas spotkania. 

Oczywiście, szerzej z wyżej zasygnali-
zowanymi tematami oraz innymi zawartymi 
w kwietniowym wydaniu „Wiadomości...” za-
poznają się Państwo zaglądając do środka – do 
czego zachęcam. 
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Sposoby oznaczania i metody pomiaru 
wilgotności gazu ziemnego

Maciej Wójcikowski Wojciech Machowicz

Abstract:
In today's world, the role of natural gas is 

increasing steadily. This is related to both incre-
asing awareness of eco-friendly, and the percep-
tion it as a valuable fuel and valuable resource; 
used in many industries.

Its growing role has a huge impact on the 
development of mining and gas industry and 
the level of sophistication of gas appliances, 
making it an interesting and friendly alternative 
to the broad audience.

In addition, the increasing demands of con-
sumers, forcing manufacturers and operators of 
natural gas transmission and distribution ne-
tworks - increasing the quality of supplied gas, 
as well as deliveries continuously and without 
interruption.

The article discusses issues related to the 
problems caused by the presence of water vapor 
in natural gas. Ways of marking and measuring 
the contents of the present state of knowledge 
and practice of modern norms of measurement 
in terms of determining the moisture content in 
the gas.

Characterized method of measuring mo-
isture in natural gas, used in the Polish mining 
industry and gas and subjected to objective 
evaluation.

Streszczenie: 
We współczesnym świecie rola gazu ziem-

nego systematycznie rośnie. Ma to zarówno 
związek z coraz większą świadomością proeko-
logiczną jak i ze spostrzeganiem go jako warto-
ściowego paliwa i cennego surowca wykorzy-
stywanego w wielu gałęziach przemysłu. 

Jego rosnąca rola ma ogromny wpływ na 
rozwój przemysłu gazowego oraz poziomu 
zaawansowania technologicznego urządzeń 
gazowych, czyniąc go interesującą i przyjazną 
alternatywą dla szerokiej grupy odbiorców. Poza 
tym, rosnące wymagania odbiorców wymuszają 
na „producentach gazu ziemnego” oraz ope-

ratorach sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 
wzrost jakości dostarczanego gazu jak również  
realizowania dostaw w sposób nieprzerwalny 
i bez zakłóceń. 

Artykuł porusza zagadnienia związane 
z problemami wynikającymi z obecności pary 
wodnej w gazie ziemnym. Omówiono spo-
soby oznaczania oraz pomiaru jej zawartości 
z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy, 
nowoczesnej praktyki pomiarowej w aspekcie 
normatywów determinujących stopień zawilgo-
cenia gazu ziemnego. 

Ponadto, scharakteryzowano metody po-
miaru wilgotności gazu ziemnego stosowane 
w polskim przemyśle gazowo-wydobywczym 
i poddano ich obiektywnej ocenie. 

1. Wstęp
Zalegający w złożu gaz ziemny ma długo-

trwały kontakt z wodą złożową w wyniku czego 
następuje jego nasycenie parą wodną (w wa-
runkach termodynamicznych złoża). Zawartość 
tej pary zależy od składu gazu, zawartości soli 
w wodzie, a przede wszystkim od parametrów 
temperatury i ciśnienia złożowego. Im większe 
ciśnienie w złożu i niższa temperatura tym jest 
jej mniej w gazie. Postępująca eksploatacja zło-
ża ma wpływ na zmianę tych dwóch parame-
trów, co w konsekwencji powoduje wykraplanie 
się wody lub gaz staje się nienasycony wzglę-
dem pary wodnej. 

Wydzielająca się z gazu woda jest bardzo 
niepożądana, gdyż zakłóca i utrudnia pomiar 
wydatku gazu oraz komplikuje pracę stacji re-
dukcyjnych (filtrów, reduktorów i pilotów). Poza 
tym rozpuszcza się w niej dwutlenek węgla 
i siarkowodór, a powstające w wyniku tego 
kwasy powodują intensywną korozję stalowych 
rurociągów oraz armatury. 

Przy dużych spadkach ciśnienia i tempera-
tury wykraplanie się wody stwarza groźbę wy-
tworzenia się w gazociągach korków lodowych 
i hydratów węglowodorowych. Nawet gdy się 

nie wytworzą, to i tak wykroplona woda w po-
staci kondensatu będzie przyczyną zmniejszenia 
przepustowości gazociągu.

A zatem, zawarta w gazie woda (para wod-
na) ma wpływ na tworzenie się hydratów i kor-
ków lodowych, zmniejszanie przepustowości 
gazociągów, korozji wewnętrznej rurociągów, 
armatury i urządzeń oraz powoduje zakłóce-
nia w pracy stacji pomiarowych i redukcyjnych. 
W tym też kontekście  należy definiować pro-
blemy związane z zawartością wody w gazie 
ziemnym. 

2. Sposoby oznaczania pary wodnej 
w gazie ziemnym

Wilgotność jest pojęciem opisującym zja-
wisko występowania wody w różnych posta-
ciach otaczającego nas środowiska. Woda może 
występować w postaci czystej, w mieszaninie 
z cieczami, jak również jako składnik roztwo-
rów i mieszanin parowo-gazowych. Woda jest 
wszechobecnym i bardzo aktywnym czynnikiem 
wpływającym na przebieg procesów fizycznych 
i chemicznych w przyrodzie, procesów technolo-
gicznych w przemyśle oraz na właściwości sub-
stancji naturalnych i produktów przemysłowych.

W celu opisania tych procesów, konieczne 
jest zdefiniowanie odpowiednich wielkości fi-
zycznych, które w sposób jednoznaczny i funk-
cjonalny określają ilość wody zawartej w roz-
maitych postaciach. Bardzo istotna jest również 
przydatność tych wielkości do stosowania 
w warunkach praktycznych, tak aby można było 
dokonywać pomiarów wilgotności bez koniecz-
ności stosowania czasochłonnych i złożonych 
procedur laboratoryjnych. 

Powyżej temperatury krytycznej oraz w sta-
nie nienasyconym para wodna zachowuje się jak 
gaz i jest dobrze opisywana równaniem stanu 
gazu doskonałego. Po sprężeniu pary do stanu 
nasycenia może zachodzić jej skraplanie. W tym 
stanie ciśnienie cząstkowe pary osiąga wartość 
maksymalną w danej temperaturze. W wyni-
ku dalszego sprężania nadmiar pary wykrapla 
się w postaci mgły lub na elementach stałych 
jako rosa. Ciśnienie cząstkowe pary pozostaje 
stałe w miarę sprężania w procesie izotermicz-
nym, choć jest zależne od temperatury oraz, 
w mniejszym stopniu, od ciśnienia całkowitego. 
W wyniku kondensacji lub parowania w stanie 
nasyconym, zmieniają się proporcje masowe 
pomiędzy poszczególnymi fazami. Zależności ci-
śnienia pary nasyconej nad płaską powierzchnią 
wody i lodu względem temperatury, otrzymane 
na podstawie teoretycznego równania Clausiu-
sa-Clapeyrona i uzupełnione wynikami ekspe-
rymentalnymi wielu laboratoriów naukowych, 
zalecane przez Światową Organizację Meteoro-
logiczną mają postać:
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gdzie: 
psw – ciśnienie pary nasyconej nad płaską 
  powierzchnią wody [Pa]
psi – ciśnienie pary nasyconej nad płaską 
  powierzchnią lodu [Pa]
T – temperatura [K]

Przytoczone zależności są ważne dla tem-
peratur od 0 do 100 [°C] dla ciśnienia pary 
nasyconej nad płaską powierzchnią wody i od 
0 do -100 [°C] dla ciśnienia pary nasyconej 
nad płaską powierzchnią lodu. Światowa 
Organizacja Meteorologiczna zaleca aby 
pierwszą formułę stosować dla temperatur 
ujemnych dla wody przechłodzonej do – 50 
[°C]. Ilość pary wodnej w fazie czystej jest mniej-
sza w stosunku do mieszaniny z innymi gaza-
mi w stanie nasycenia. Natomiast wzrost ilości 
pary wodnej w mieszaninie w stanie nasycenia 
w stosunku do fazy czystej zależy od tempera-
tury i ciśnienia całkowitego oraz rodzaju gazów 
i jest opisywana jako fugatywność (lotność pary 
wodnej) {1}, {2}.

W praktyce gazowniczej bardzo ważnym 
elementem jest szybkie określenie zawartości 
pary wodnej (wody) w gazie ziemnym, zarów-
no dystrybuowanym rurociągami jak i poprzez 
stacje tankowania sprężonego gazu (CNG). 
Nie można również pominąć kwestii związanej 
z pomiarem wilgotności inhibitorów stosowa-
nych w procesie osuszania gazu ziemnego. Jej 
zawartość można wyznaczyć laboratoryjnie lub 
w oparciu o równania i nomogramy. Ponadto 
stopień zawilgocenia gazu ziemnego oraz glikoli 
(jako najczęściej stosowanych inhibitorów) moż-
na określić w sposób bezpośredni za pomocą 
higrometrów (wilgotnościomierzy).

Oznaczanie zawartości pary wodnej może 
odbywać się na wiele sposobów, z których naj-
popularniejsze w przemyśle gazowym to:

– ciśnienie parcjalne (cząstkowe) [Pa],
– wilgotność bezwzględna [g/m3],
– wilgotność względna [%],
– temperatura punktu rosy (szronu) [°C],
– zawartość pary wodnej [ppm].

Istnieją oczywiście inne sposoby wyrażania za-
wartości wilgoci, ale w gazownictwie nie mają 
praktycznego zastosowania. 

2.1. Wilgotność bezwzględna gazu
Zawartość pary wodnej wyrażoną w gra-

mach, przypadającą na 1 [m3] gazu, określa się 
jako wilgotność bezwzględną (absolutną). Jest 
więc gęstością pary wodnej pod ciśnieniem 
składnikowym pary w temperaturze gazu.

Bezwzględna wartość wilgotności gazu ψ, 
wyrażona w [g/m3], jest ściśle zależna od wil-
gotności względnej φ [%] oraz ciśnienia parcjal-
nego ps [Pa], z uwzględnieniem temperatury. 
Wyrazić ją można w następujący sposób {3}:

       ψ =6,2198×φ×ps/10000(T+Tn)           (1)

gdzie: 
ψ – wilgotność bezwzględna gazu [g/m3],
φ – wilgotność względna gazu [%],
ps – ciśnienie parcjalne pary wodnej 
  w temperaturze gazu [Pa],
T – temperatura  gazu [°C],
Tn – temperatura gazu w warunkach 
  normalnych [K].

Największa wartość wilgotności bez-
względnej występuje wtedy, gdy ciśnienie pary 
jest równe ciśnieniu nasycenia przy danej tem-
peraturze.

2.2. Wilgotność względna gazu
Wilgotność względna jest stosunkiem masy 

pary wodnej zawartej w 1 [m3] wilgotnego gazu 
do maksymalnie możliwej masowej zawartości 
tej pary w tym gazie przy tych samych warun-
kach ciśnienia i temperatury. Zatem jest to sto-
sunek wilgotności bezwzględnej do jej wartości 
maksymalnej w danej temperaturze. Najczęściej 
jest wyrażana poprzez stosunek ciśnienia cząst-
kowego pary wodnej w danym gazie do ciśnie-
nia nasyconej pary wodnej w tej samej tempe-
raturze i współczynnika lotności pary wodnej 
(fugatywności) {3}:

pary z zależności {3}:
                        ps=φ×pns                      (3)

gdzie:
φ – wilgotność względna gazu [%],
ps – ciśnienie parcjalne pary wodnej [Pa],
pns – ciśnienie nasycenia [Pa].
Ciśnienie nasycenia pns odczytuje się z tablic 
pary nasyconej dla danej temperatury gazu wil-
gotnego T.

2.4. Zawartość pary wodnej w gazie
Zawartość wilgoci wyrażana jest jako stosu-

nek masy pary wodnej występującej w pewnej 
objętości gazu do masy pozostałych składników 
gazu (gazu suchego). 

Jest to wielkość w zasadzie bezwymiarowa, 
ale aby uniknąć niewygodnych ułamków często 
wyraża się ją w [g/kg]. Mamy wówczas zależ-
ność w następującej postaci {3}:

lnp T Tsw = − ⋅ + − ⋅ ⋅ + ⋅− −6096 9385 21 2409642 2 711193 10 1 673952 11 2, , , , 00 2 4335025 2− ⋅ + ⋅T lnT,

lnp T Tsi = − ⋅ + + ⋅ ⋅ − ⋅− −6024 5282 29 32707 1 0613868 10 1 3198825 11 2, , , , 00 0 493825775 2− ⋅ − ⋅T lnT,

  (2)

  (4)

gdzie:
φ – wilgotność względna gazu [%],
ps – ciśnienie parcjalne pary wodnej [Pa],
pns – ciśnienie nasycenia [Pa],
f – współczynnik lotności pary wodnej 
  w gazie.

2.3. Ciśnienie parcjalne (cząstkowe)
Ciśnienie wywierane przez parę wodną 

w mieszaninie z gazem określamy jako ciśnienie 
parcjalne (cząstkowe). Ilość pary wodnej, która 
znaleźć się może w gazie (rozpuścić się) zależy 
od jego temperatury. Im wyższa, tym więcej jej 
może się „rozpuścić”. Maksymalna ilość pary 
wodnej, jaką jest w stanie zawierać gaz (powie-
trze) w danej temperaturze określa się  prężno-
ścią pary nasyconej.

Znając wartość wilgotności względnej np. 
z pomiaru, można wyznaczyć ciśnienie parcjalne 

X
m
m
p

g

=

gdzie:
X – zawartość pary wodnej w gazie [g/kg],
mp – masa pary wodnej [g],
mg – masa gazu suchego [kg].

Zaletą tak zdefiniowanej zawartości wilgoci 
jest to, że w mianowniku jest tylko masa gazu 
suchego nieulegająca zmianie podczas prze-
mian gazu wilgotnego, czyli mg = const. Masa 
wilgoci mp ulega często zmianom wskutek wy-
kraplania lub nawilżania i wtedy zawartość pary 
wodnej w gazie zmienia się wprost proporcjo-
nalnie do jej masy.

Przy niższych zawartościach wilgotności, 
jej wartość jest często wyrażana w jednostkach 
ppm (parts per million). Jednostki te wyraża-
ją stosunek objętości cząstkowej zajmowanej 
przez parę wodną do 10-6 objętości cząstkowej 
zajmowanej przez suchą składową mieszaniny 
gazowej, czyli liczbę cząsteczek wody na milion 
pozostałych cząsteczek mieszaniny gazowej.

2.5. Temperatura punktu rosy gazu
Wykraplanie się wody rozpoczyna się 

w temperaturze zwanej temperaturą punktu 
rosy, czyli takiej, przy której pod określonym ci-
śnieniem należy ochłodzić gaz przy stałej zawar-
tości pary wodnej, aby stał się tą parą nasycony. 
Czyli wraz ze wzrostem ciśnienia temperatura 
punktu rosy wzrasta, a pod stałym ciśnieniem 
jest ona tym niższa, im mniejsza jest zawartość 
pary wodnej w gazie.

Wymagania jakościowe gazów ziemnych 
przesyłanych pod wysokim ciśnieniem gazocią-
gami oraz przekazywanych z sieci przesyłowych 
do sieci gazowych rozdzielczych (dystrybucyj-
nych) oraz dużych odbiorców przemysłowych, 
lub pomiędzy gazociągami przesyłowymi okre-
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śla norma PN-C-04752 „Gaz ziemny. Jakość 
gazu w sieci przesyłowej; listopad 2002” {6}. 
Zgodnie z tą normą gaz ziemny oddawany z ko-
palni gazu do sieci magistralnej powinien po-
siadać określoną temperaturę punktu rosy wody 
przy odpowiednim ciśnieniu. 

Przykładowe wartości temperatur punktu 
rosy wody przy różnych ciśnieniach w okresie 
letnim i zimowym (wg wyżej przytoczonej nor-
my) przedstawia tabela 1.

Należy zaznaczyć, że temperatura punktu 
rosy jest pojęciem ogólnym, a w celu określenia 
jej wartości musimy dokonać dodatkowych obli-
czeń, skorzystać z odpowiednich nomogramów 
lub wyznaczyć ją w sposób bezpośredni za po-
mocą nowoczesnej aparatury.

Laboratoryjna metoda oznaczania tempera-
tury punktu rosy sprowadza się najczęściej do 
wyznaczenia wilgotności bezwzględnej. Mając 
określoną zawartość pary wodnej w [g/nm3], 
przy danym ciśnieniu [Pa] poprzez odpowied-
nią interpolację, odczytuje się punkt rosy w [°C] 
z wykresu np. McKetty’ego (rys. 1.) {18}. 

3. Laboratoryjne metody oznaczania 
wilgotności gazu ziemnego

Zawartość wody w gazie ziemnym usank-
cjonowania jest Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. Dz. U. 133 
poz. 891 w sprawie szczegółowych warun-
ków funkcjonowania systemu gazowego {4}. 
W rozdziale 8 określono parametry jakościowe 
paliw gazowych, w tym również temperaturę 
punktu rosy przy określonym ciśnieniu w zależ-
ności od pory roku. Należy również przytoczyć 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 
maja 2009 r. Dz. U. 84 poz. 706 w sprawie me-
tod badania jakości sprężonego gazu ziemnego 
(CNG) {5}, które w załączniku do tego rozpo-
rządzenia nawołuje do stosowania określonych 
metod pomiaru zawartości wody w sprężonym 
gazie ziemnym (pkt. 6). Natomiast szczegółowe 
warunki i metody pomiaru wilgotności gazu już 
określają odpowiednie normy. Nie można zapo-
mnieć o normie przywołanej w pkt. 2.5. niniej-
szego opracowania. W dokumencie tym okre-
ślono dokładne wartość temperatury punktu 
rosy wody w gazie ziemnym przy odpowiednim 
ciśnieniu (tabela 1.).

Zgodnie z polską normą PN-C-04751 „Gaz 
ziemny. Ocena Jakości” {7} pomiar wilgotności 
gazu ziemnego należy wykonać na podstawie 
międzynarodowych norm PN-EN-ISO 10101-
1÷3 „Oznaczenie zawartości wody metodą 
Karla Fischera” (KF) {8}. 

Opisane w tych normach metody polega-
ją na reakcji wody zawartej w badanej próbce 
gazu z jodem i dwutlenkiem siarki w miesza-
ninie pirydyny z metanolem (odczynnik  Karla 

Fischera). W zależności od sposobu oznaczania 
wody w gazie ziemnym, mamy tu do czynienia 
z metodą miareczkową oraz kulometryczną Kar-
la Fischera. Należy również podkreślić, że norma 
PN-C-04751 nie ogranicza nas wyłącznie do 
metod laboratoryjnych, ale pozwala na pomiar 
wilgotności gazu innymi metodami, szczegóło-
wo opisanymi w dalszej części artykułu.

3.1. Metoda miareczkowa
Pierwszą metodą laboratoryjną oznaczania 

zawartości pary wodnej w gazie ziemnym jest 
metoda miareczkowa, która polega na prze-
puszczeniu próbki gazu o znanej objętości przez 
naczyńko pomiarowe, zawierające niewielką 
ilość roztworu absorbującego. Przepływ gazu 
mierzy się na wypływie naczyńka pomiarowego 

OKRES LETNI OKRES ZIMOWY
Ciśnienie

MPa
Temperatura
punktu rosy

°C

Ciśnienie
MPa

Temperatura
punktu rosy

°C

Ciśnienie
MPa

Temperatura
punktu rosy

°C

Ciśnienie
MPa

Temperatura
punktu rosy

°C
0,2 - 32,4 2,2 - 6,3 0,2 - 38,3 2,2 - 14,1
0,4 - 25,1 2,4 - 5,4 0,4 - 31,5 2,4 - 13,1
0,6 - 20,8 2,6 - 4,5 0,6 - 27,4 2,6 - 12,4
0,8 - 17,6 2,8 - 3,7 0,8 - 24,5 2,8 - 11,6
1,0 - 15,2 3,0 - 2,9 1,0 - 22,1 3,0 - 10,9
1,2 - 13,1 3,2 - 2,1 1,2 - 20,3 3,2 - 10,3
1,4 - 11,5 3,4 - 1,5 1,4 - 18,7 3,4 - 9,6
1,6 - 9,9 3,6 - 0,9 1,6 - 17,4 3,6 - 9,1
1,8 - 8,6 3,8 - 0,3 1,8 - 16,1 3,8 - 8,6
2,0 - 7,4 4,0 0,3 2,0 - 15,0 4,0 - 8,1

Tabela 1. Maksymalne dopuszczalne wartości temperatur punktu rosy wody dla różnych ci-
śnień w rozbiciu na okres letni i zimowy (wg PN-C-04752-załącznik A.1 i A.2)

Rys. 1. Wykres do określania punktu rosy gazu ziemnego w funkcji pary wodnej [mg/nm3] i ciśnienia [Pa]



7
4(180)/2013

kwiecień

za pomocą mokrego gazomierza. Woda zawarta w gazie jest pochłaniana 
przez roztwór absorbujący, a następnie miareczkowana odczynnikiem KF. 
Etap końcowy miareczkowania jest określony woltametrycznie. 

Dokładniej polega to na tym aby w odpowiednim momencie, gdy wol-
tomierz wskazuje zero, rozpocząć rejestracją wskazań mokrego gazomierza. 
Należy zanotować objętość odczynnika miareczkującego dodanego z biure-
ty przy zmierzonej przez gazomierz objętości gazu. Wskazania biurety od-
czytuje się z dokładnością do 0,002 ml. Wynik pierwszego miareczkowania 
jest zazwyczaj obarczony błędem, dlatego należy go odrzucić. 

Nie przerywając przepływu gazu należy przepuścić kolejną jego por-
cję przez naczyńko pomiarowe (gdy zawartość wody jest mniejsza niż 50 
mg H2O/m3 objętość próbki powinna wynosić 10 l), dodając ponownie 
odczynnik KF w sposób taki, aby podczas miareczkowania woltomierz 
wskazywał przez cały czas wartość zerową lub bardzo blisko tej wartości. 
Wówczas odczytuje się wskazania gazomierza i odpowiadające mu wska-
zania biurety z dokładnością jw. Należy również zarejestrować temperatu-
rę i ciśnienie gazu w mokrym gazomierzu. Miareczkowanie powtarza się 
aż do uzyskania stałych wartości, co najmniej cztery razy. Na podstawie 
uzyskanych wyników oblicza się zawartość wody w gazie (przy 273,15 [K] 
i 101,325 [kPa]) za pomocą następującego równania:

Metoda kulometryczna
Drugą metodą laboratoryjną oznaczania wody w gazie ziemnym jest 

metoda kulometryczna, która polega na przepuszczeniu określonej ilości 
gazu (od 30÷40 [l/h]) przez naczyńko pomiarowe zawierające bezwod-
ny, uprzednio zmiareczkowany roztwór anodowy. Woda zawarta w gazie 
zostaje zaabsorbowana przez ten roztwór. Przepływ gazu należy mierzyć 
na wypływie naczyńka pomiarowego za pomocą mokrego gazomierza.

Jod potrzebny do oznaczenia wody w reakcji KF jest wytwarzany ku-
lometrycznie z jodku obecnego w roztworze w wyniku reakcji:

2I- → I2 + 2e-

Wielkość ładunku elektrycznego jest wprost proporcjonalna do masy wy-
tworzonego jodu, a tym samym do masy oznaczonej wody. Należy rów-
nież zarejestrować temperaturę i ciśnienie gazu w mokrym gazomierzu.  
Z uzyskanych wyników obliczamy zawartość wody w gazie (przy 273,15 
K i 101,325 kPa) w następujący sposób:

gdzie:
V – objętość zużytego do miareczkowania odczynnika [ml],
T – ilość wody równoważna 1 ml odczynnika KF [mg],
θA – temperatura gazu w mokrym gazomierzu [°C].
VA – objętość gazu przepuszczona przez naczynko pomiarowe [l],
pA – ciśnienie bezwzględne gazu w gazomierzu mokrym [kPa],
pA – prężność pary wodnej w temperaturze θA [kPa].
Ilość wody, która odpowiada 1 [ml] odczynnika Karla Fischera oblicza się 
z następującej zależności: 

T m
V
mg= [ ]�

gdzie:
T – ilość wody równoważna 1 ml odczynnika KF [mg],
m – masa wody dodanej [mg],
V – objętość odczynnika KF zużyta do zmiareczkowania dodanej 
  wody [ml].

Rys. 2. Schemat aparatury  Karla Fischera do miareczkowania wg PN-ISO 10101-2 {8}

gdzie:
m1 – objętość  zużytego do miareczkowania odczynnika [ml],
mo – ilość wody równoważna 1 ml odczynnika KF [mg],
θA – temperatura gazu w mokrym gazomierzu [°C].
VA – objętość gazu przepuszczona przez naczynko pomiarowe [l],
pA – bezwzględne ciśnienie gazu w gazomierzu mokrym [kPa],
pA – ciśnienie pary wodnej w temperaturze θA [kPa].

Niektóre składniki gazu ziemnego reagują z odczynnikami Karla Fi-
schera co prowadzi do uzyskiwania błędnych rezultatów miareczkowania. 
Tymi składnikami są siarkowodór, niektóre zasadowe związki azotu oraz 
merkaptany. Dlatego w obu metodach, w razie potrzeby, wyznaczoną 
zawartość wody można skorygować wprowadzając poprawkę uwzględ-
niającą błąd spowodowany obecnością w gazie ziemnym tych związków. 
Poprawki nie można zastosować w przypadku gdy zawartość siarkowo-
doru i merkaptanów RSH w gazie jest większa niż 20 % zawartości wody.

3.3. Metoda pod wysokim ciśnieniem
Metoda oznaczania zawartości wody pod wysokim ciśnieniem sto-

sowana jest dla sprężonego gazu ziemnego zasilającego pojazdy samo-
chodowe i opisana jest szczegółowo w PN-EN ISO 11541 {9}. Polega 
ona na przepuszczaniu zmierzonej objętości gazu przez rurkę absorpcyjną 
wypełnioną tlenkiem fosforu P2O5, absorbującym wodę zawartą w ga-

Rys.3. Schemat aparatury Karla Fischera do kulometrycznego oznaczania zawartości wody wg 
PN-ISO 10101-3 {8}
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zie. W wyniku tego tworzy się kwas fosforowy 
H3PO4, a przyrost masy rurki odpowiada masie 
(ilości) wody.

Należy również zwrócić uwagę na to, że 
w celu określenia ilości wody (pary wodnej) 
w sprężonym gazie ziemny można stosować 
metody omówione w pkt. 3.1. i 3.2., co ma 
swoje przełożenie w przytoczonym wcześniej 
rozporządzeniu {5}.

Połączenie składników korozyjnych 
i zmiennego ciśnienia, wywoływanego zuży-
ciem paliwa gazowego, a następnie powtór-
nym napełnianiem zbiornika paliwem, może 
w rezultacie powodować pęknięcia metalu pro-
wadzące do uszkodzeń i awarii. Również woda 
w stanie ciekłym może być szkodliwa, gdyż 
może tworzyć w układzie paliwowym zatory 
z wody i z ciała stałego. Najważniejszym wy-
maganiem pod względem bezpieczeństwa dla 
sprężonego gazu ziemnego (CNG) jest bardzo 
mała wartość temperatury punktu rosy, wyklu-
czająca tworzenie się wody w stanie ciekłym 
w każdych warunkach. Dlatego też punkt rosy 
wody w paliwie gazowym na wyjściu ze stacji 
tankowania powinien być odpowiednio niższy 
od najniższej temperatury otoczenia, w której 
pracują stacje tankowania oraz pojazdy.

4. Przegląd metod i nowoczesnych 
urządzeń do pomiaru wilgotności 
gazu ziemnego w polskim przemyśle 
gazowniczym

Rozwój nowoczesnej aparatury do ozna-
czania wilgoci w gazie ziemnym powoduje, że 
metody te stają się szybkie, a wynik uzyskuje się 
w sposób bezpośredni. Mają wiele zalet, z któ-
rych najważniejsze to uproszczenie procedur 
pomiarowych, zwiększenie powtarzalności wy-
ników oraz krótki czas ich uzyskiwania. 

Działanie tych urządzeń oparte jest 
o wiele metod, z których najczęściej stoso-
wane w polskim przemyśle gazowym to: 
metoda pojemnościowa, kulometryczna, po-
limerowa, laserowa, kwarcowa, kondensa-
cyjna oraz metoda wykorzystująca technikę 
światłowodową.

4.1. Metoda pojemnościowa 
Jest najczęściej wykorzystywaną metodą 

pomiaru wilgotności spośród wszystkich sto-
sowanych w polskim i światowym przemyśle 
gazowym i jednocześnie jedną z najbardziej 
czułych na wszelkiego rodzaju zanieczyszcze-
nia niesione przez gaz ziemny. Ze względu na 
budowę czujnika, który jest swego rodzaju kon-
densatorem o zmiennej pojemności wynikającej 
z silnych własności sorpcyjnych, jest on szcze-
gólnie narażony na opary i cząsteczki glikoli oraz 
metanolu. 

Aktywnym elementem czujnika pojemno-
ściowego jest warstwa dielektryka wykonanego 
z tlenku glinu (Al2O3). Jedna z elektrod  zbudo-
wana jest z czystego aluminium, natomiast dru-
ga z bardzo cienkiej jednomolekularnej warstwy 
złota położonej na porowatej warstwie Al2O3. 
Para wodna z łatwością przenika przez cienką 
warstewkę złota (jakby dziurawego) i jest sor-
bowana w aktywnej warstwie tlenku glinu. Czą-
steczki pary wodnej wchodzą lub opuszczają 
higroskopijny dielektryk, a jej zawartość będzie 
zmienna do momentu uzyskania równowagi 
z otaczającym gazem. Ma to wpływ na zmianę 
pojemności czujnika, która interpretowana jest 
tak, aby uzyskać wartość wilgotności względ-
nej. Mierząc jednocześnie ciśnienie i temperatu-
rę można również uzyskać wartość wilgotności 
bezwzględnej, temperaturę punktu rosy oraz 
zawartość wilgoci w [ppmv]. 

Ciekawe rozwiązanie proponuje Mi-
chell Instruments, w którym rolę porowatego 
dielektryka Al2O3 zastąpiono higroskopijnym 
polimerem, zgodnie z wyżej opisaną zasadą 
działania. 

Pojemność elektryczna czujnika wyno-
si przeważnie około kilkuset pikofaradów 
i pod wpływem wilgotności może zmieniać 
się w granicach około 20÷30 [%]. Z powodu 
procesów starzenia się materiału oraz wpły-
wu zanieczyszczeń kumulujących się podczas 
dłuższej eksploatacji, czujniki pojemnościowe 
wymagają okresowej kalibracji (przynajmniej 
raz na rok). Z reguły pomiar wilgotności gazu 
jest dokonywany po procesie osuszania gazu, 
dlatego też głównym czynnikiem szkodzącym 
działaniu przetwornika jest glikol i metanol. Za-
nieczyszczenia te prowadzą na ogół do zatrucia 
warstwy sorpcyjnej przetwornika, co w konse-
kwencji jest przyczyną spowolnienia odczytu, 
a następnie zmiany charakterystyki czujnika 
– powstaje znaczny błąd (tabela 2). Przy wy-
sokich zawartościach wody w gazie ziemnym 
wyniki pomiaru są również obarczone błędem. 
Duża zawartość wody w gazie  może powodo-
wać przesycenie czujnika, czego efektem jest 

zawyżanie uzyskiwanych wyników. Nie zawsze 
istnieje możliwość usunięcia zanieczyszczeń, co 
w konsekwencji prowadzi do wymiany czujnika 
i wzrostu kosztów eksploatacyjnych. 

W polskim gazownictwie pracuje wiele 
higrometrów typu pojemnościowego. Jednym 
z nich jest higrometr niemieckiej firmy Endress–
Hauser, pracujący m.in. na PMG „Wierzchowi-
ce”. Innym przykładem jest urządzenie amery-
kańskiej firmy Honeywell, które pracuje na PMG 
„Husów”. Natomiast laboratorium Górnośląskiej 
Spółki Gazownictwa w Zabrzu posługuje się 
przenośnym wilgotnościomierzem Panametrics 
PM 880 GE Sensing, które również znalazło 
się na wyposażeniu Zielonogórskiego Oddziału 
PGNiG S.A. Urządzenie  charakteryzuje się du-
żym zakresem pomiarowym od -65÷60 [°C] 
temperatury rosy przy dokładności ±2 [°C].

Bardzo ciekawe rozwiązanie proponuje 
brytyjska firma Michell Instruments, która dla 
przemysłu gazowego oferuje kilka rozwiązań, 
z których na szczególną uwagę zasługuje układ 
pomiarowy PROMET (Process Moisture Analy-
ser) w konfiguracji pt.”Glycol Dehydration of Na-
tural Gas”, Według danych producenta, dzięki 
zastosowaniu odpowiedniego filtra koalescen-
cyjnego oraz opcjonalnie montowanego filtra 
membranowego uzyskano pełne bezpieczeń-
stwo pomiaru wynikające z całkowitego usu-
nięcia wszystkich cząstek ciekłych ze strumienia 
gazu. Sercem układu pomiarowego jest „Trans-
met IS Dewpoint Transmiter” w skład którego 
wchodzi specjalistyczny układ elektroniczny 
(mikroprocesor) oraz ceramiczny czujnik wilgot-
ności (Al2O3) tzw. „Ceramic Moisture Sensor”. 
Maksymalny zakres pomiarowy tego urządzenia 
kształtuje się w przedziale od -100 ÷ 20 [°C] 
temperatury punktu rosy, a dokładność ±1 [°C] 
dla zakresu -60 ÷ 20 [°C].

4.2. Metoda kulometryczna 
Ogólna zasada metody kulometrycznej 

omówiona została w rozdziale 3.2., jednak 
postęp technologii pomiaru wilgotności wykre-
ował wiele jej odmian. Na szczególną uwagę 

Rys. 4. Schemat czujnika pojemnościowego: a) przestrzenny; b) elektryczny gdzie: R1 – rezystancja porowatości, R2 – rezystancja 
warstwy porowej, R0 – rezystancja tlenku glinu (Al2O3), C0 – pojemność warstwy utlenionej (Al2O3), C2 – pojemność bazy porowej
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zasługuje ta, w której wykorzystuje się pięcio-
tlenek fosforu P2O5. 

Idea pomiaru polega na przepuszczaniu 
badanego gazu przez rurkę szklaną wyposa-
żoną w dwie platynowe elektrody wykonane 
w kształcie podwójnej spirali. Między tymi elek-
trodami a rurką znajduje się P2O5 naniesiony 
specjalną techniką. 

W trakcie pomiaru pięciotlenek fosforu po-
chłania z przepływającego gazu wodę wskutek 
czego powstaje kwas ortofosforowy H3PO4. 
Przyłożone do elektrod napięcie powoduje roz-
kład powstałego kwasu na wodę i pięciotlenek 
fosforu. Proces ten odbywa się na zasadzie 
równowagi tzn. ile wody zostanie pochłonięte, 
tyle zostanie z powrotem rozłożone, a wartość 
prądu potrzebnego do rozkładu powstającego 
kwasu jest miarą wilgotności badanego gazu. 

Na podkreślenie praktyczności i dobrej ja-
kości tej metody świadczy fakt, że w razie za-
nieczyszczenia czujnik kulometryczny można po 
prostu wymyć destylowaną wodą i wysuszyć. 
Następnie  należy nanieść warstwę P2O5 i za-
montować czujnik z powrotem w układzie po-
miarowym.

Tego typu rozwiązanie można znaleźć np. 
w urządzeniach rosyjskich: Bajkał 5C lub Bajkał 
3 oraz amerykańskich: AMETEK, który oferuje 
przenośny higrometr Moisture Chek 2000 Por-
table (rys. 5). 

Zakres tego urządzenia kształtuje się w gra-
nicach od -68 do -22 [°C] temperatury punktu 
rosy, a dokładność na poziomie ±2 [%].

Nieco inne rozwiązanie zastosowano w ro-
syjskim higrometrze Bajkał 5, w którym po-
chłonięta przez P2O5 woda jest rozkładana na 
wodór (H2) i tlen (O2). W tym wypadku ilość zu-
żytej energii elektrycznej jest miarą ilości wody 
w gazie.

4.3. Metoda polimerowa
Higrometry polimerowe stanowią odrębną 

grupę urządzeń, których działanie oparte jest 
o pomiar zmiany impedancji czujnika w wyniku 
sorbowania cząsteczek wody na powierzchni 
higroskopijnego polimeru. Wraz ze wzrostem 

wilgoci rośnie przewodność elektryczna (kon-
duktancja) czujnika.

Urządzenia tego typu produkuje kilka firm 
z tym, że w większości stosuje się je do pomia-
rów klimatycznych. Jedynym wyjątkiem jest fiń-
ska firma Vaisala, która opracowała przetwornik 
wilgotności o symbolu HUMICAP®, wykorzysty-
wanym w urządzeniu HMT 360 – do zastoso-
wań w gazie ziemnym (rys. 6). 

Na podkreślenie zasługuje wysoka dokład-
ność pomiaru tego czujnika. Mierzy on wilgot-
ność gazu ziemnego w zakresie -50 do +50 [oC] 
temperatury punktu rosy przy dokładności ±2 
[oC] oraz od 0÷100 [%] wilgotności względnej 
z dokładnością ±1 [%]. 

Warto również przytoczyć jeszcze jedną 
zaletę tego czujnika, a mianowicie jest on cał-
kowicie odporny na działanie glikolu oraz na za-
lanie wodą. Wystarczy go delikatnie przepłukać 
w destylowanej wodzie lub alkoholu izopropy-
lenowym i wysuszyć. Po tej operacji czujnik nie 
wymaga ponownej kalibracji i jest gotowy do 
dalszej pracy.

4.4. Metoda laserowa 
Metoda oparta o technologię laserową 

używana jest do pomiaru różnych składników 
znajdujących się w gazie ziemnym. Wyko-
rzystuje się w niej zjawisko absorpcji spektro-
metrycznej promieniowania wytwarzanego 
przez diodę laserową, często o regulowanej 
długości fali. Światło diody lasera emitowane 
jest poprzez okno optyczne do lustra (często 
powlekanego złotem) gdzie jest odbijane z po-
wrotem do fotodetektora, w którym mierzona 
jest jego intensywność. Przy pewnych często-

tliwościach fali elektromagnetycznej następuje 
zjawisko pochłaniania energii przez cząsteczki 
wody, a gdy zawartość pary wodnej w gazie 
się zwiększa, również wzrasta absorpcja energii 
światła laserowego. Zmiana natężenia światła 
odzwierciedlona jest w postaci bezpośrednie-
go pomiaru ciśnienia parcjalnego pary wodnej, 
a przy jednoczesnym pomiarze temperatury i ci-
śnienia można określić: objętościową zawartość 
wilgotności, wilgotność absolutną, temperaturę 
punktu rosy oraz ciśnienie punktu rosy.  

Metoda laserowa charakteryzuje się nastę-
pującymi własnościami:

– bardzo wysoką czułością – możliwy jest 
odczyt z rozdzielczością 1ppb czyli jednej 
cząstki na miliard,

– selektywnością dla poszczególnych ro-
dzajów cząstek gazu,

– dynamicznym i szerokim przedziałem 
pomiarowym (można uzyskać odpo-
wiedź w czasie rzeczywistym, przy czym 
stężenia mogą się zmieniać w zakresie 4 
dekad – zależność jest proporcjonalna),

– dużą wytrzymałością części mechanicz-
nych (stałych),

– szybką odpowiedzią na zmianę mierzo-
nej wartości pomiarowej,

– metoda nie wymaga stosowania chemi-
kaliów.

Z punktu widzenia gazownictwa najważ-
niejszą własnością laserowej metody pomiaru 
wilgoci w gazie ziemnym jest jej całkowita od-
porność na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia 
co zostało zobrazowane w tabeli 2. Odporność 
ta wynika z faktu, że pomiar zawartości wody 
odbywa się bezkontaktowo w stosunku do gazu. 

Rys. 6. Polimerowy czujnik HUMICAP – budowa [źródło 
Vaisala]

Rys. 5. Budowa czujnika kulometrycznego [źródło AMETEK]

Rys. 7. Przekrój poprzeczny laserowej komory absorpcyjnej higrometru AURORA firmy GE [źródło GE Sensing]
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Do bardziej znanych producentów należy 
zaliczyć firmę SERVOMEX, którego model DEL-
TA–F charakteryzuje się zakresem pomiarowym 
do 200 [ppt] zawartości H2O dla modelu Nano 
Trace Dual–760, i jest to najniższy zakres w spo-
tykanej aparaturze. Firma Spectra Sensors pro-
dukuje kilka urządzeń tego typu, w tym model 
SS1000 o zakresie pomiarowym wynoszącym 
od 42÷422 [ppmv] i dokładności pomiaru na 
poziomie ±2 [oC] Dp lub 4 [ppmv]. Nie można 
również zapomnieć o higrometrze laserowym 
AURORA firmy GE Sensing (rys. 7) który wcho-
dzi w skład urządzeń do pomiaru wilgotności 
w Gaz Systemie S.A. Urządzenie charakteryzu-
je się dokładnością na poziomie ±2 [%] lub 4 
[ppmv] – dla pozostałych wskazań.

4.5. Metoda kwarcowa
W zasadzie jest to jedna z odmian metody 

pojemnościowej. Warstwa adsorpcyjna nanie-
siona jest na powierzchnię płytki kwarcowej 
pracującej w układzie oscylacyjnym. Pochłania-
na woda powoduje zmianę częstotliwości drgań 
kwarcu. Z powodu przyrostu lub ubytku masy 
płytki kwarcowej metodę tę często nazywa się 
metodą mikrowagi. Na ogół metoda nadaje się 
do pomiaru czystych gazów, ale ze względu na 
swoją wysoką czułość szczególnie dobrze spra-
wuje się w gazach o małej zawartości wody.

Najbardziej znanym producentem tego typu 
aparatury jest koncern AMETEK (dystrybutorem 
w Polsce jest firma OMC ENVAG), którego mo-
del 3050-OLV Proces Moisture Analyser pracuje 
m.in. na kopalni gazu Radlin oraz u operatora 
gazociągów wysokoprężnych Gaz System S.A.

0,1 ÷ 2500 [ppmv], przy dokładności na pozio-
mie ±10 [%] i powtarzalności odczytu ±5 [%]. 
Odczyt może również odbywać się w jednost-
kach [ppmw], [mg/nm3] oraz w [°C] temperatury 
punktu rosy, co wymaga pomiaru ciśnienia pro-
cesu jako danej wejściowej do przeliczeń. Krótki 
czas odpowiedzi na zmiany zawartości wilgoci 
czyni go przydatnym urządzeniem w gazownic-
twie. Z informacji uzyskanych od firmy EMERSON 
Polska wynika, że urządzenie tego typu jest na 
wyposażeniu stacji gazowych Gaz Systemu S.A. 

4.6. Metoda z chłodzonym lustrem 
(kondensacyjna)

Metoda z chłodzonym lustrem jest znana 
od dawna i w wariancie czysto mechanicznym 
ma swoje odzwierciedlenie w odpowiedniej 
normie.

Zasada działania polega na bezpośrednim 
pomiarze temperatury punktu rosy gazu o nie-
znanej zawartości pary wodnej, a która jest 
wyznaczana poprzez schładzanie metalowego 
lustra, aż do momentu wystąpienia kondensacji 
wody na jego powierzchni. Czynnikiem chłod-
niczym jest moduł Peltiera, a pomiar tempera-
tury punktu rosy odczytywany jest za pomocą 
cienkowarstwowego czujnika Pt 100. Bardzo 
ważnym elementem tego urządzenia jest układ 
optyczny, w skład którego wchodzi źródło 
światła (np. dioda LED) oraz detektor. Emito-
wana przez diodę wiązka światła odbija się od 
polerowanej powierzchni lustra i jest odbierana 
w detektorze. W przypadku pojawienia się na 
lustrze kondensacji, część wiązki ulega rozpro-
szeniu, co ma przełożenie w natężeniu światła 
docierającego do detektora. W momencie, gdy 
układ detekcji wykryje wystąpienie roszenia, 
temperatura lustra jest stabilizowana. Dzię-
ki odpowiedniemu układowi ze sprzężeniem 
zwrotnym temperatura lustra jest utrzymywana 
na takim poziomie, aby szybkość pojawiania się 
kondensacji była równa szybkości, z jaką rosa 
odparowuje z tej powierzchni. Komora z lustrem 
i układem optycznym jest odizolowana od oto-

czenia i co za tym idzie, od zakłócającego wpły-
wu zewnętrznych promieni światła.

Z bardziej znanych producentów, zasługu-
jących na uwagę, należy wymienić firmę Michell 
Instruments z Wielkiej Brytanii lub też szwaj-
carską firmę MBW Calibration Ltd. Ich wyroby 
charakteryzują się bardzo wysoką dokładnością 
i w zasadzie służą do kalibracji innych higrome-
trów. Dobrze sprawdzają się w badaniach labo-
ratoryjnych, ale tylko w przypadku suchych ga-
zów. W Polsce stosowany jest higrometr S4000 
firmy Mitchell Instruments, który znalazł swoje 
zastosowanie w laboratorium Gaz Systemu S.A. 
Urządzenie charakteryzuje się bardzo wysoką 
dokładnością pomiaru wilgotności tj. ±0,1 
[oC] temperatury punktu rosy. Zakres pomia-
ru kształtuje się w granicach -30÷10 [oC] dla 
gazu ziemnego. Innym urządzeniem przez nich  
stosowanym jest higrometr MARQUIS – zakres 
od -25÷5 [oC], który wykorzystywany jest do 
pomiarów laboratoryjnych w terenie. 

4.7. Metoda światłowodowa
Metoda światłowodowa opiera się na wła-

ściwościach optycznej membrany refleksyjnej 
naniesionej na powierzchnię szkła kwarcowe-
go, które w zależnych od ilości zaadsorbowanej 
wody w porach tej warstwy, ulegają zmianie. 
Wraz ze zmianą ilości wody penetrującej po-
wierzchnię czujnika zmienia się współczynnik 
odbicia, przesuwając jednocześnie długość 
padającej fali. Ilość zaadsorbowanej pary wod-
nej jest zależna od ciśnienia parcjalnego pary 
wodnej w gazie oraz funkcji ciśnienia nasyce-
nia dla danego materiału (membrany czujnika), 
co jest wprost proporcjonalne do przesunięcia 
długości fali. Rozkład widma szerokopasmowej 
wiązki światła podczerwonego na powierzchni 
czujnika zmienia się w zależności od wykrytej 
ilości cząsteczek wody. Odbite światło prze-
kazywane jest (poprzez drugi światłowód) do 
polichromatora, po czym za pomocą mikropro-
cesora wyznaczany jest sygnał odpowiadający 
minimum odbicia, z którego obliczana jest war-

Rys. 8. Czujnik kwarcowy – budowa [źródło AMETEK]

Zastosowany w tym urządzeniu czujnik 
(rys. 7) jest odporny na działanie węglowodo-
rów nienasyconych, temperatury gazów pro-
cesowych czy też temperatury otoczenia (o ile 
mieszczą się one w granicach dopuszczalnych). 
Można go zastosować do pomiarów kwaśnych 
gazów, zawierających do 30 [%] siarkowodoru 
lub do 100 [%] dwutlenku węgla. Typowa dla 
gazu ziemnego zawartość rtęci również nie ma 
negatywnego wpływu na działanie tego czujni-
ka. Zakres pomiarowy kształtuje się w przedziale 

Rys. 9. Optyczny układ detekcji kondensacji czujnika z chłodzonym lustrem [źródło Michell Instruments]
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tość wilgotności skorelowana w oparciu o dane 
kalibracyjne. 

Sorpcja i desorpcja są w pełni odwracalne 
dlatego umożliwia to pomiar różnych stężeń 
w zależności od zmian zachodzących w otocze-
niu pracy czujnika. 

Przy jednoczesnym pomiarze temperatury 
i ciśnienia, za pomocą tego urządzenia, można 
określić również wartość wilgotności objętościo-
wej w zakresie 0÷100 [%], zawartość wilgot-
ności od 0÷25000 [ppm], wilgotność absolut-
ną od 0÷30000 [mg/m3], temperaturę punktu 
rosy od -80÷20 [°C] oraz ciśnienie parcjalne. 
Temperaturę w punkcie pomiaru można mierzyć 
termoczujnikiem wbudowanym do czujnika wil-
gotności, a ciśnienie za pomocą zewnętrznego 
czujnika o sygnale 4÷20 [mA].

tywne oddziaływanie na system, ale również 
na wybór odpowiedniej technologii usuwania 
wody z gazu ziemnego. Istotnym elementem 
w tym procesie jest odpowiednie ustalenie 
parametrów, które należy w sposób właściwy 
zdefiniować. 

W niniejszym artykule scharakteryzowano 
podstawowe wielkości opisujące zawartość 
pary wodnej w gazie ziemnym. Analizując te 
parametry należy zwrócić uwagę na to, że za-
równo wilgotność absolutna, jak i temperatura 
punktu rosy oraz ciśnienie parcjalne mają cha-
rakter bezwzględny. Oznacza to, że ich wartości 
w sposób oczywisty je określają. Natomiast wil-
gotność względna oraz zawartość pary wodnej 
w gazie są ustalane odpowiednio względem 
stanu nasycenia lub ilości innych składników 
mieszaniny, a całkowite określenie szukanych 
parametrów wymaga podania dodatkowych 
wielkości. Nie wszystkie jednak dają się łatwo 
i dokładnie zmierzyć. Wilgotność bezwzględna 
oraz zawartość pary wodnej wymagają złożo-
nych procedur laboratoryjnych, w celu oddzie-
lenia i zważenia pary wodnej z danej próbki lub 
oddzielenia i zważenia suchej części mieszaniny 
gazowej. Wyznaczenie ciśnienia parcjalnego 
jest również problematyczne, ponieważ pomiar 
jest prosty wyłącznie dla czystej pary wodnej 
w powietrzu (ciśnienie cząstkowe jest równe 
ciśnieniu całkowitemu). Natomiast w przypad-
ku mieszaniny pary wodnej z gazem pojawia 
już się problem z rozdzieleniem poszczególnych 
składowych mieszaniny. W praktyce meteoro-
logicznej ciśnienie parcjalne w zasadzie nie ma 
zastosowania, jednak w gazownictwie znajo-
mość jego wartości dla pary wodnej odgrywa 
już kluczową rolę – pozwala określić wilgotność 
bezwzględną, wartość wilgotności względnej 
oraz temperaturę punktu rosy. 

Omówione w artykule laboratoryjne me-
tody pomiaru wilgotności gazu uświadamiają 
nam, z jakimi problemami można się borykać 
podczas ich wykonywania. Metody te wyma-
gają staranności oraz bardzo dużego skupienia 
uwagi, gdyż zastosowana w nich pirydyna cha-

Rys. 10. Światłowodowy pomiar wilgotności [źródło OMC 
ENVAG, Bartec]

Do zalet metody światłowodowej należą:
– wysoka niezawodność pomiaru, 
– dokładność i powtarzalność wyników,
– niewielka histereza,
– długoterminowa stabilność czujnika,
– selektywność w stosunku do innych czą-

steczek zawartych w gazie, 
– niewrażliwość na pola elektromagne-

tyczne,
– transmisja kablem światłowodowym bez 

zakłóceń,
– możliwość stosowania w strefie 0 zagro-

żenia wybuchem gazu.
Jedynym znanym urządzeniem tego typu 

jest HYGROPHIL F 5673 firmy Bartec, którego 
dystrybutorem jest firma OMC ENVAG. Metoda 
została opatentowana oraz certyfikowana przez 
PGNiG S.A. Moduł ten stosowany jest przez GAZ 
SYSTEM S.A oraz wiele światowych firm przesy-
łających gaz, w tym: E.ON–Ruhrgas, VNG, RWE 
Gas, Gaz de France, TransGas (CAN).

Podsumowanie
W praktyce gazowniczej rola wilgotności 

gazu ziemnego, w aspekcie problemów wystę-
pujących podczas eksploatacji urządzeń i sieci 
gazowych, jest bez wątpienia bardzo istotnym 
czynnikiem. Ma to nie tylko wpływ na nega-

rakteryzuje się wysoką toksycznością i nieprzy-
jemnym zapachem. Rozlana powoduje powsta-
wanie bardzo trudnych do usunięcia plam. Ze 
względu na to, że pirydyna jest substancją nie- 
reagującą w reakcji Karla Fischera, działa jedy-
nie jako bufor, należy dążyć do zastąpienia jej 
inną zasadą. 

Nie bez znaczenia jest również duża czaso-
chłonność metod laboratoryjnych, niejednokrot-
nie niska powtarzalność wyników oraz jakość 
odczytu poszczególnych wielkości. Żeby określić 
wartość wilgotności względnej i temperatu-
ry punktu rosy, należy uruchomić dodatkowe 
procedury, które w zależności od metody ich 
określania mogą być obarczone dodatkowym 
błędem. 

W artykule dokonano również przeglądu 
nowoczesnych urządzeń do pomiaru wilgotno-
ści gazu, stosowane głównie w polskim prze-
myśle gazowniczym. Na ich podstawie można 
stwierdzić, że dobór odpowiedniej metody zale-
ży przede wszystkim od składu analizowanego 
gazu, ceny urządzenia oraz kosztów związanych 
z późniejszą jego eksploatacją. Ważnym czynni-
kiem determinującym zastosowanie odpowied-
niego typu urządzenia jest również stopień jego 
podatności na znajdujące się w gazie ziemnym 
zanieczyszczenia. 

Na podstawie raportów oraz danych katalo-
gowych producentów {10÷17}, uwzględnia-
jąc zastosowane metody pomiaru wilgotności 
gazu, dokonano zestawienia obrazującego od-
porność danego czujnika w zależności od rodza-
ju zanieczyszczenia (tabela 2).

Analizując powyższą tabelę, już na pierw-
szy rzut oka można stwierdzić, że odporne na 
zanieczyszczenia gazu są wyłącznie metoda 
laserowa i światłowodowa. Na ten obraz ma 
wpływ zarówno wysoka selektywność w sto-
sunku do innych substancji zawartych w gazie 
jak i brak bezpośredniego kontaktu elementów 
mających wpływ na jakość pomiaru. Oba para-
metry zależą wyłącznie od wartości danych kali-
bracyjnych, na podstawie których określana jest 
wielkość mierzonej wilgotności. 

Tabela 2. Odporność czujników wilgotności (higrometrów) na różnego rodzaju zanieczyszczenia
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W stosunku do pozostałych metod pomiaru 
wilgotności należy stwierdzić, że są mniej lub 
bardziej podatne na wpływ zanieczyszczeń wy-
stępujących w gazie ziemnym. Wychodząc tym 
problemom naprzeciw, większość producentów 
wprowadziła w swoich zestawach pomiaro-
wych odpowiednie układy wejściowo–filtra-
cyjne usuwające szkodliwe i niebezpieczne dla 
czujników związki. Występują również rozwią-
zania polegające na zastosowaniu w układzie 
pomiarowym generatora wilgotności wzor-
cowej, dzięki czemu możliwe jest stosowanie 
tzw. auto kalibracji urządzenia. Przełożyło się to 
oczywiście na jakość pomiaru, żywotność czuj-
ników oraz zmniejszenie częstotliwości dokony-
wanych kalibracji. 

Przedstawione w artykule urządzenia, 
niezależnie od zastosowanej technologii oraz 
wrażliwości na zanieczyszczenia, cechuje wyso-
ka jakość i dokładność pomiaru, wysoka powta-
rzalność wyników oraz szerokie spektrum uzy-
skiwanych parametrów wilgotności. Urządzenia 
te są szybkie i łatwe w obsłudze, a wyniki uzy-
skuje się w sposób bezpośredni. 
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SPROSTOWANIE
W numerze 2/2013 WNiG, w artykule „Nor-
my Europejskie mające status Normy Pol-
skiej” na str. 17, nastąpiła pomyłka, dolna 
tabela jest podpisana „KT 222 ds. Przetwo-
rów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych, 
Podkomitet ds. Olejów Smarowych” prawi-
dłowo powinno być: „KT 222 ds. Przetwo-
rów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych, 
Podkomitet ds. Asfaltów” 

W numerze 6/2012 WNiG nastąpiła pomył-
ka w nazwisku jednego z autorów artykułu 
„Wykorzystanie konsystometru do pomiaru 
czasu wiązania zaczynów uszczelniających 
w warunkach HPHT” (str. 11), zostało błęd-
nie podane nazwisko Brzeziński, prawidło-
wo powinno być Marcin Brzezicki.

Autorów wymienionych artykułów i czytelni-
ków redakcja przeprasza za pomyłki.
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Gaz z łupków, szczelinowanie i ceramiczne proppanty cz. 2

W jaki sposób działają proppanty?
W poprzednim artykule przedstawiono tło 

rynkowo-ekonomiczne uzasadniające zainte-
resowanie złożami niekonwencjonalnymi, opi-
sano metody eksploatacji złóż oraz poruszono 
tematykę płynu szczelinującego. Nadszedł czas 
na opisanie najważniejszego składnika płynu 
szczelinującego, który w głównej mierze odpo-
wiada za powodzenie całego przedsięwzięcia 
polegającego na efektywnym wydobywaniu 
węglowodorów, czyli proppantów. 

Proppanty to małe ziarenka czy też kulecz-
ki, np. ceramiczne, które stosowane są pod-
czas procesu wydobycia węglowodorów. Mają 
one jedno główne zadanie – nie dopuścić do 
zamknięcia wcześniej wytworzonych szcze-
lin skalnych poprzez ich podtrzymanie. Rolę 
proppantów schematycznie przedstawiono na 
rysunku 1.

Dzięki takiemu działaniu możliwy jest swo-
bodny przepływ węglowodorów uwięzionych 
w tworach skalnych, które przepływając przez 
przestrzenie międzyziarnowe wydostają się na 
powierzchnię. 

Podczas wydobycia węglowodorów istotne 
jest, aby dobrać odpowiedni typ proppantów 
do warunków geologicznych złoża. Porównując 
warunki panujące w USA, gdzie otwory pozio-
me występują średnio na głębokości rzędu 2,7 
km i warunki krajowe, gdzie odwierty znajdu-
ją się na głębokości około 3 – 4,5 km można 
stwierdzić, że potrzeby i wymagania „proppan-
towe” będą różne. W USA bardzo popularne są 

proppanty mające wytrzymałość na ściskanie 
rzędu 7 000 do maksymalnie 10 000 psi, na-
tomiast w Europie wymaganie to będzie znacz-
nie wyższe – między innymi z racji głębszego 
zalegania złóż niekonwencjonalnych. 

Oprócz typu proppantów bardzo ważne jest, 
aby były jak najwyższej jakości – ma to bezpo-
średnie przełożenie na ekonomikę złoża, a tym 
samym określenie jego wielkości. Oznacza to 
również, że nie powinny być nadmiernie drogie, 
ale za to najwyższej możliwej do osiągnięcia 
jakości. Śmiało można stwierdzić, że im lepszej 
jakości proppanty zostaną wykorzystane pod-
czas szczelinowania tym efektywniejszy będzie 
proces późniejszego długotrwałego pozyskiwa-
nia węglowodorów. Po przeprowadzeniu szcze-
linowania i późniejszym rozpoczęciu eksploatacji 
złoża, kopalnia gazu łupkowego poddawana jest 
stymulacji – zawsze z użyciem proppantów.

Na efektywną eksploatację złoża wpływa 
więc wiele czynników dotyczących własności 
proppantów, które zostaną omówione w kolej-
nych rozdziałach artykułu.

Marzenie o idealnym proppancie
„Idealny” proppant powinien charakteryzo-

wać się następującymi, głównymi cechami [1]:
• posiadać odpowiedni ciężar właściwy: 

najlepiej około 2 g/cm3

• posiadać odpowiednią wytrzymałość na 
ściskanie: powinien wytrzymywać ciśnie-
nie rzędu 15 000 do 20 000 psi tj. mak-
symalnie ~ 139 MPa

• być chemicznie obojętny dla płynu 
szczelinującego oraz skał, z którymi na-
stępuje kontakt podczas szczelinowania

• posiadać idealną sferyczność i kulistość
• wykazywać jednorodny rozkład uziarnienia
Dlaczego właśnie te cechy są ważne? Otóż, 

ciężar właściwy powinien być jak najbardziej 
zbliżony do wody, która jest głównym składni-
kiem płynów szczelinujących. Wiadomym fak-
tem jest, iż oprócz wody do płynów dodaje się 
również związki chemiczne (temat poruszony 
w poprzednim artykule), które wpływają mię-
dzy innymi na gęstość i lepkość płynu szczeli-
nującego. Jednym z głównych zadań płynu jest 
transport proppantów jak najdalej w głąb od-
wiertu horyzontalnego – a jest to możliwe dzię-
ki „równomiernemu zawieszeniu” proppantów 
w danym ciekłym medium. I teraz – im większy 
ciężar właściwy proppantów, tym trudniej jest to 
zrobić oraz wymaga to zastosowania większej 
ilości związków chemicznych, które odpowiada-
ją za lepkość cieczy. Fakt ten w bezpośredni spo-
sób wpływa na zwiększenie nakładów finanso-
wych, co nie jest korzystnym zjawiskiem a także 
rodzi różne inne utrudnienia. Wyższa lepkość 
płynu szczelinującego to np. więcej trudności 
w dotarciu do najdalej położonych i najmniej-
szych szczelin, czyli ograniczenie efektywności 
wydobycia gazu z łupków.

Idąc dalej – wytrzymałość proppantów. 
Oczywiste jest, że im wyższa jej wartość tym 
korzystniej, ale pamiętać należy o tym, żeby 
w parze z wysoką wytrzymałością szedł niski 
ciężar właściwy. Jest to ważne, gdyż na ogół im 
wytrzymalsze proppanty, tym cięższe. Dzięki ta-
kiemu połączeniu możliwe będzie zastosowanie 
proppantów w głębokich odwiertach, a także 
tańszego płynu szczelinującego. Ponadto lżejsze 
proppanty przy dobrze dobranym ciekłym me-
dium docierają dalej w głąb szczeliny w porów-
naniu z proppantami ciężkimi, które opadają na 
dno, gromadząc się w jednym miejscu zamyka-
jąc światło szczeliny.

Aspekt środowiskowy procesu jest niezwy-
kle istotny, dlatego też proppanty muszą być 
chemicznie obojętne, a im bardziej naturalne 
w swym składzie tym lepiej. Proppanty nie 
mogą także reagować z płynem szczelinującym.

Rys. 1. Zasada działania proppantów [źródło: Imerys]
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Idealna kulistość i sferyczność wpływają 
na przepuszczalność i przewodność złoża, a co 
za tym idzie odpowiadają za jego ekonomikę. 
Im wyższa wartość tych parametrów tym ko-
rzystniej. Podobnie jest w przypadku rozkładu 
uziarnienia, który ma duże znaczenie i wpływ 
na przewodność proppantów. Im bardziej jed-
norodny rozkład ziaren tym korzystniej, gdyż 
w większym stopniu można sterować procesem 
wydobycia gazu. 

Wszystkie wspomniane tutaj cechy prop-
pantów zostaną omówione w sposób bardziej 
szczegółowy w dalszej części artykułu. 

Od orzecha do wysokiej klasy 
ceramiki

Pierwsze wzmianki na temat stosowania 
proppantów sięgają wczesnych lat pięćdziesią-
tych XX wieku, kiedy jako proppantów używa-
no piasku kwarcowego wydobywanego z rzeki 
Arkansas - tzw. white quartz. Lata sześćdziesiąte 
przyniosły rozwój materiałów w postaci ekspe-
rymentalnych szklanych i polimerowych kulek. 

Następnie pojawiły się komercyjnie do-
stępne proppanty na bazie spiekanego bok-
sytu, które znalazły zastosowanie w Ameryce 
Północnej i Południowej, Australii, Europie, 
Azji i Afryce. Później zaczęto eksperymentować 
z pokrywaniem proppantów żywicami, których 
zadaniem było polepszenie właściwości użytko-
wych materiałów. Głównie otoczką pokrywano 
frakcje piasku kwarcowego. Kolejne lata to 
próby otrzymywania proppantów ceramicznych 
lżejszych niż na bazie boksytu, a odznaczają-
cych się podobną lub lepszą wytrzymałością na 
ściskanie – badania takie trwają do dzisiaj i są 
rozwijane. 

Pomiędzy proppantami szklanymi a cera-
micznymi pojawił się pomysł na wykorzystanie 
łupin orzecha i proppantów metalicznych. Prop-
panty metaliczne w porównaniu z pozostałymi 
są stosunkowo drogie w porównaniu z pozosta-
łymi, ale największą ich wadą jest brak obojęt-
ności w środowisku kwasowym. Poza tym ciężar 
właściwy proppantów metalicznych jest zbyt 
wysoki i znacznie ogranicza ich zastosowanie. 

Łupiny orzecha są za to produktem 
stosunkowo tanim, ale z racji zbyt małego 
ciężaru właściwego są problematyczne 
w zastosowaniu. Dodatkowo łupiny ulegają 
licznym deformacjom pod wpływem ciśnienia 
i temperatury panującej w odwiercie. Korzyst-
nym faktem jest to, że łupiny orzecha nie pęka-
ją i nie kruszą się.

Na poniższym rysunku 2 pokazano ewolu-
cję proppantów i ich kluczowych właściwości na 
przestrzeni lat. 

Analizując powyższy rysunek można za-
uważyć zmianę tendencji w produkcji prop-

pantów. Zaczęto coraz bardziej zwracać uwagę 
nie tylko na to, żeby proppant był bardziej wy-
trzymały – jak to jest w przypadku proppantów 
opartych na spiekanym boksycie, ale także na 
to, żeby materiał odznaczał się niskim ciężarem 
właściwym zachowując wysoką wytrzymałość. 
Dlatego tak istotnym punktem są prace rozwo-
jowe nad uzyskaniem coraz to lepszych parame-
trów proppantów ceramicznych.

Jakie typy proppantów ceramicznych
są obecnie stosowane?

Do niedawna najczęściej używanym typem 
proppantów był produkt oparty o frakcje piasku 
kwarcowego. Obecnie coraz więcej uwagi jest 
poświęcane propantom ceramicznym, które 
zapewniają znaczne podwyższenie efektyw-
ności odwiertu. W zależności od źródła można 
się spotkać z informacją, iż na przestrzeni kil-
kunastu lat udało się zwiększyć efektywność 
wydobycia węglowodorów (dane oparte na 
gazie łupkowym) o ponad 15 punktów procen-
towych. 

Niestety wciąż nie jest to zadowalający 
parametr, a 25% efektywności odwiertu po-
zostawia szeroką furtkę dla innowacji, które 
przyczynią się do znacznego wzrostu tego pa-
rametru. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, iż 
dobre proppanty zwykle charakteryzują się zbyt 
wysoką ceną, która nie zawsze pozwala na ko-
mercyjne zastosowanie – wydobycie węglowo-
dorów musi być przede wszystkim opłacalne. 
Można powiedzieć, iż cena dobrych proppan-
tów mieści się w szerokim zakresie od 600 do 
1 200 USD za tonę. 

Na rysunku 3 przedstawiono rzeczywiste 
fotografie różnego rodzaju współczesnych prop-
pantów. Od razu zauważalna jest różnica w ku-
listościach poszczególnych produktów. Gołym 
okiem widać, iż najlepszą kulistością charakte-
ryzują się proppanty ceramiczne, a zaraz za nimi 
plasują się spiekane boksyty. 

Najmniej kuliste są proppanty oparte na 
piasku – zarówno bez otoczki jak i otoczko-
wane. Ponadto, frakcje piasku odznaczają się 
niejednorodnym rozkładem uziarnienia, który 

Rys. 2. Ewolucja proppantów [źródło: opracowanie własne BALTIC CERAMICS]

Rys. 3. Przykłady występujących proppantów [źródło: materiały konferencyjne]
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powoduje znaczny spadek przewodności prop-
pantów. 

Na rysunku 4 przedstawiono zestawienie  
proppantów ceramicznych jednej ze współcze-
snych firm zajmującej się ich produkcją:  przed 
i po wdrożonym postępie technologicznym – jak 
można zauważyć wciąż jest dużo do zrobienia. 
Zarówno w zakresie urządzeń technologicznych 
jak i w samym przebiegu procesu, aby otrzymy-
wany produkt wykazywał lepsze parametry np. 
lepszą kulistość czy bardziej jednorodny rozkład 
uziarnienia. 

Sposób otrzymywania proppantów 
ceramicznych

Proppanty ceramiczne produkowane są 
głównie w oparciu o mieszanki naturalnych 
surowców mineralnych. Są to głównie gliny, 
kaoliny, boksyty i tzw. dodatki uszlachetniające 
mające na celu poprawienie parametrów końco-
wych produktu. 

Szczegóły dotyczące procesu technologicz-
nego są często chronione przez przedsiębior-
stwa tzw. tajemnicą przedsiębiorstwa. Informa-
cje podawane na ten temat często są bardzo 
ogólne, a nierzadko wprowadzające w błąd.

O co pyta odbiorca proppantów, 
czyli kilka słów o karcie 
charakterystyki

Każdy rodzaj proppantów powinien po-
siadać swoją kartę charakterystyki, dzięki któ-
rej potencjalny odbiorca może dowiedzieć się 
o parametrach charakteryzujących produkt. 
Przykładowy wygląd takiej karty pokazano na 
rysunku 5.

Bardzo często dodatkowymi elementami 
takiej karty są wykresy pokazujące wymienione 
w niej własności proppantów.

Idąc od początku – rozkład granulome-
tryczny proppantów i ich wielkość. Określany za 
pomocą analizy sitowej i dostarczający informa-

cji o rozrzucie wielkości poszczególnych ziaren 
materiału. W USA do określania wielkości prop-
pantów przyjęto jednostkę Mesh (U.S. Mesh) – 
Mesh tj. numer sita, czyli ilość oczek przypadają-
cych na 1 cal (25,4 mm) długości sita. W tabeli 1 
przedstawiono standardowe rozmiary proppan-
tów w przeliczeniu na mikrometry. 

Rys. 4. Porównanie proppantów przed i po udoskonaleniach [źródło: AM2F energy]

Rys. 5. Przykład karty charakterystyki proppantów [źródło: opracowanie własne BALTIC CERAMICS]

Tab. 1. Typowe oznaczenia wielkości 
uziarnienia proppantów

Należy podkreślić, iż dobór proppantów 
odpowiedniej wielkości może się okazać kluczo-
wy dla prawidłowego przebiegu procesu szcze-
linowania. Przykładowe różnice w wielkości 
poszczególnych rodzajów proppantów 
schematycznie pokazano na rysunku 6.

Oprócz wielkości ziarna bardzo istotny jest 
rozkład uziarnienia proppantów. Na rysunku 7 
przedstawiono porównanie rozkładu uziarnienia 
piasku i lekkich proppantów ceramicznych. 

Rozkład uziarnienia świadczy o jakości 
proppantów – wysokiej jakości produkt cha-
rakteryzuje się jednorodnym rozkładem. Jest 
to cecha, która wpływa na efektywne wydo-
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bycie węglowodorów. Pozyskiwane medium 
swobodniej przepłynie pomiędzy ziarnami tej 
samej wielkości, aniżeli pomiędzy przestrzeniami 
ziaren o różnej wielkości. Rozkład uziarnienia 
lekkich proppantów ceramicznych jest bardziej 
jednorodny w porównaniu z rozkładem uzyska-
nym dla frakcji piasku. Może to wynikać z faktu, 
iż w przypadku lekkich proppantów ceramicz-
nych  można sterować jego parametrami pod-
czas procesu otrzymywania w celu uzyskania 
jak najlepszych cech. Jak to robią poszczególni 
producenci objęte jest tajemnicą.

Kolejną istotną cechą opisującą proppanty 
jest odporność na ściskanie, inaczej nazywana 
odpornością na zgniatanie, czy też wytrzyma-
łością. Wiadomym faktem jest, iż w odwiercie 
panują surowe warunki i proppanty muszą być 
na nie odporne. Dodatkowo, w procesie szcze-
linowania używa się wysokich ciśnień, nawet 
rzędu 600 atmosfer. Kruszenie się proppantów 
znacznie obniża możliwość przepływu węglo-
wodorów, gdyż małe drobiny zatykają świa-
tło kanałów utrudniając swobodny przepływ 
gazu czy ropy. 

Na rysunku 8 przedstawiono porównanie 
ilości odłamków powstających podczas dzia-
łania siły na piasek, piasek otoczkowany oraz 
na lekkie proppanty ceramiczne w zależności 
od stopnia zapełnienia celki pomiarowej tj. 
od grubości warstwy proppantów poddanej 
testom. Zauważyć można, iż najlepiej w zesta-

20/40 40/70
Rys. 6. Przykładowe wielkości uziarnienia proppantów [ źródło: opracowanie własne BALTIC CERAMICS]

Rys. 7. Przykład rozkładu uziarnienia dla piasku i lekkich proppantów ceramicznych [źródło: Journal of Petroleum Science and 
Engineering ]

wieniu wypada piasek otoczkowany, a najsłab-
sze wyniki otrzymano dla piasku bez otoczki. 
Można to wyjaśnić w następujący sposób 
– powłoka, która otacza ziarno piasku kwar-
cowego zapewnia utrzymanie, powstających 
na skutek przyłożenia siły, odłamków w jej 
wnętrzu. Nie pozwala na to, żeby okruchy 
wydostały się poza obszar otoczki, a tym sa-
mym ogranicza do minimum straty związane 
z zatykaniem kanałów przepływowych dla 
węglowodorów. Lekkie proppanty ceramiczne 
plasują się w środku jeśli mowa o tym parame-
trze przy danym zestawieniu.

Następnym ważnym parametrem opisują-
cym proppanty jest przewodność. Zanim jednak 
zostanie ona poruszona na uwagę zasługuje 
przepuszczalność – cecha bezpośrednio powią-
zana z przewodnością. Przepuszczalność mówi 
o zdolności swobodnego przepływu danego 
medium np. gazu czy ropy łupkowej w danej 
formacji np. skalnej. W przemyśle naftowym 
przyjęło się określanie przepuszczalności w jed-
nostce zwanej Darcy. 

Na rysunku 9 przedstawiono różnice 
w przepuszczalności dla kilku rodzajów prop-
pantów: piasku, piasku otoczkowanego oraz 
dla dwóch rodzajów proppantów ceramicznych 
różniących się wytrzymałością na ściskanie. 

Rys. 9. Porównanie przepuszczalności dla różnego typu proppantów zależności od ciśnienia [2]

Rys. 8. Porównanie ilości odłamków powstających dla piasku, piasku otoczkowanego i lekkich proppantów ceramicznych [źródło: SPE]
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cf = Wf · kf

Rysunek 9 pokazuje, iż najlepszą przepusz-
czalnością odznaczają się proppanty o wysokiej 
wytrzymałości. Parametr ten powiązany jest 
z przewodnością dzięki następującej zależności 
– rysunek 10.

Rys. 10. Zależność przewodności od przepuszczalności, gdzie 
cf – przewodność, Wf – szerokość szczeliny, kf – przepusz-
czalność

Wynika z tego, że przewodność jest iloczy-
nem przepuszczalności i szerokości szczeliny od-
wiertu. Im wyższa wartość danych parametrów 
tym wyższa przewodność. Poniżej na rysunku 
11 przedstawiono graficzną ilustrację równania. 

Porównując przewodność dla piasku, 
piasku otoczkowanego i lekkich proppantów 
ceramicznych można zauważyć, iż najlepsze 
wartości przewodności notowane są dla lekkich 
proppantów ceramicznych. 

Kolejną ważną cechą proppantów jest ich 
ciężar właściwy i objętościowy. Ten pierwszy 
jest bardzo ważny z racji konieczności zawie-
szania proppantów w ciekłym medium podczas 
szczelinowania hydraulicznego – im niższy cię-
żar właściwy tym łatwiej to zrobić. Natomiast 
ciężar objętościowy jest szczególnie ważny 
podczas transportowania proppantów oraz 
przy uwzględnianiu geometrii szczeliny. Czym 
fizycznie różnią się oba parametry? Otóż ciężar 
właściwy (ang. ASG – Apparent Specific Gravity) 
jest parametrem mówiącym o stosunku masy 
litego materiału do jego całkowitej objętości 
– bez uwzględniania porów. Natomiast ciężar 
objętościowy (ang. BD – Bulk Density) również 
odnosi się do stosunku masy materiału do jego 
objętości, ale z uwzględnieniem porowatości, 
wilgotności itp. 

Następnym istotnym parametrem jest kuli-
stość. O czym mówi? Określa stopień gładkości 
powierzchni, czyli dostarcza informacji jak bar-
dzo kuliste są krawędzie cząstek. Wpływ kuli-
stości cząstek na przewodność przedstawiono 
na rysunku 12. 

Analizując powyższy rysunek można stwier-
dzić, iż lepszą przewodnością odznaczają się 
materiały o wysokim stopniu kulistości. 

Parametrem powiązanym z kulistością jest 
sferyczność cząstek, która mówi o gładkości po-
wierzchni ziarna, czyli jak bardzo podobne do 
sfery jest ziarno. Lekkie proppanty ceramiczne 
charakteryzują się sferycznością na poziomie 
0,9. Wyższe wyniki wymagają stosowania na-
notechnologii. Frakcje piasku dobrego gatunku 
odznaczają się sferycznością około 0,7. Na ry-
sunku 13 schematycznie przedstawiono różnice 
pomiędzy różnymi wielkościami sferyczności. 

Do omówienia pozostały jeszcze dwa pa-
rametry opisujące proppanty – mętność i roz-
puszczalność w kwasie. Pierwszy z nich mówi 
o stopniu zanieczyszczenia płynu szczelinu-
jącego kurzem, pyłem, drobnymi odłamkami 
skalnymi, substancjami organicznymi, cząst-
kami ilastymi. Małe cząstki mogą prowadzić 
do zamykania porów skalnych, a tym samym 
do zmniejszenia przepływu wydobywanego 
węglowodoru. Standardy mówią o tym, żeby 
mętność proppantów nie przekraczała wartości 
250 NTU (z ang. Nephelometric Turbidity Unit, 
nefelometryczna jednostka mętności). Na rysun-
ku 14 przedstawiono wizualną różnicę w męt-
nościach dla przykładowych próbek.

Dla porównania wartość mętności dla 
wody pitnej nie powinna przekraczać 5 NTU, 
a najlepiej gdyby wynosiła około 1 NTU. 

Wszystkie opisane tutaj parametry składają 
się na charakterystykę proppantów, która mówi 
o jakości materiału. Komercyjnie dostępne prop-
panty ceramiczne można określić jako klasy „A” 
– spełniają wszystkie standardy albo klasy „Pre-
mium”– odznaczają się wtedy bardzo dobrymi 
parametrami i są niestety bardzo drogie. Istnieje 
też klasa proppantów, którą nazywamy „B” – są 
niskiej jakości i tanie i nie zawsze spełniają po-
kładane w nich oczekiwania. Wyzwaniem jest 
otrzymanie i produkcja proppantów wysokiej 
jakości i względnie tanich. Należy wystrzegać 
się stosowania proppantów tanich.

Jak badamy i testujemy gotowe 
proppanty?

W celu określenia jakości otrzymanego 
produktu należy poddać go wielu testom i ba-
daniom, które szczegółowo opisują normy ISO. 
Z racji zastosowania proppantów w branży 
naftowej prestiżowe jest posiadanie akredytacji 
Amerykańskiego Instytutu Naftowego w skró-
cie: API (ang. American Petroleum Institute). API 
sformułował standardy odnoszące się do pożą-
danych właściwości proppantów, które zebrano 
w określone zestawy obowiązujących norm. Te-

Rys .11. Schemat pokazujący ilustrację graficzną do zależności opisującej przewodność [źródło: CARBO CERAMICS]

Rys. 12. Zależność przewodności proppantów od stopnia kulistości i ciśnienia [źródło: CARBO CEARMICS]

Rys. 13. Schematyczne porównanie sferyczności cząstek [źródło: opracowanie własne BALTIC CERAMICS]

Rys. 14. Porównanie mętności przykładowych próbek [źródło: 
materiały konferencyjne]
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mat ten zostanie poruszony szerzej w kolejnych 
częściach niniejszej serii artykułów. 

Podsumowanie
Na efektywne pozyskanie węglowodorów 

ze złóż niekonwencjonalnych wpływa wiele 
czynników, a odpowiednio dobrane proppanty 
i ich jakość jest jednym z kluczowych elemen-
tów sukcesu jakim jest efektywne wydobywanie 
gazu z łupków. Nie istnieje idealny proppant, 
problem w tym, by wybrać ten, który jak najbar-
dziej odpowiada warunkom geologicznym złoża 
czy regionu. Nie zawsze najdroższy jest najlep-
szy, jednak nadmiernie tani najczęściej okazuje 
się być złym wyborem.

Mówi się, iż idealny proppant powinien być 
lżejszy od wody, twardszy niż diament i tańszy 

od kurzu – tak więc idealny proppant nie ist-
nieje, ale dzięki postępowi technologicznemu 
i zaangażowaniu środowisk naukowych i tech-
nologicznych wydaje się że wciąż podążamy we 
właściwym kierunku.
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1. Detlef Mader, Hydraulic Proppant Fracturing 

and Gravel Packing, Developments in Petro-
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Piotr Woźniak 
Prezes Zarządu BALTIC CERAMICS S.A.

Dariusz Janus
Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

BALTIC CERAMICS S.A. jest inwe-
stycją LST CAPITAL, skupioną na 
proppantach ceramicznych używa-
nych w szczelinowaniu hydraulicznym 
przy wydobywaniu gazu i ropy łup-
kowej.

LST CAPITAL to fundusz Advanced 
Material Venture, który inwestuje 
w innowacyjne przemysłowe projek-
ty technologiczne o bardzo wysokim 
potencjale wzrostu i trwałych prze-
wagach konkurencyjnych.

Normalizacja techniczna jest nieodłącznym 
narzędziem postępu przemysłowego i naukowo-
-technicznego. Jej celem jest uzyskanie optymalne-
go stopnia uporządkowania techniki i technologii 
w określonej dziedzinie. Opracowanie i stosowa-
nie jednolitych rozwiązań technicznych w danej 
branży ma wpływ na bezpieczeństwo systemu, 
jego funkcjonalność i użyteczność, zapewnia rów-
nież odpowiednią jakość stosowanych wyrobów, 
obniża koszty realizacji oraz eksploatacji obiektów. 
Dotyczy to również sektora gazowniczego i górni-
czego w GK PGNiG.

Prowadzenie i koordynowanie zagadnień 
związanych z działalnością normalizacyjną dla po-
trzeb GK PGNiG odbywa się zarówno na szczeblu 
krajowym, zakładowym i europejskim.

Działalność na szczeblu 
zakładowym 

PGNiG SA realizuje działalność normalizacyjną 
na szczeblu zakładowym w ramach prac Komitetu 
Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Ga-
zownictwa (IGG) i jego Zespołów Roboczych oraz 
Międzyzakładowej Komisji Normalizacyjnej (MKN)

Przedstawiciele PGNiG SA poprzez swoje 
członkowstwo w Komitecie Standardu Technicz-
nego oraz w Zespołach Roboczych tego Komite-
tu biorą aktywny udział w planowaniu tematyki 
i tworzeniu Standardów Technicznych IGG.

Zakładowa działalność normalizacyjna sku-
piona wokół MKN została wznowiona dwa lata 
temu. W tym czasie podjęto 45 uchwał.

Podstawowa grupa uchwał dotyczy zagadnie-
nia implementacji, do zbioru zakładowych doku-
mentów normalizacyjnych PGNiG SA, standardów 
IGG wraz z dokumentami do tych standardów, 
opracowanymi przez MKN. 

Druga grupa uchwał obejmuje działalność ko-
misji związaną z inicjowaniem i przeprowadzaniem 
procedury opracowywania nowych Norm Zakłado-

wych PGNiG SA w obszarze nieobjętym tematyką 
Standardów Technicznych IGG. 

Trzecia grupa Uchwał MKN porządkuje 
kwestie organizacyjne i merytoryczne, związane 
z działalnością normalizacyjną.

W tym celu w intranecie PGNiG Info oraz 
na stronie www stworzona została zakładka pod 
nazwą Normalizacja, która zawiera zbiór informa-
cji o działaniach normalizacyjnych w PGNiG SA, 
w tym wykaz wewnętrznych dokumentów norma-
lizacyjnych obowiązujących oraz Norm Zakłado-
wych wycofanych ze stosowania. Innym przykła-
dem działalności MKN jest publikacja pt: „Słownik 
gazowniczych terminów i definicji stosowanych 
w Standardach Technicznych IGG i wytycznych do 
tych Standardów”. Słownik ten będzie na bieżąco 
aktualizowany. 

Działalność na szczeblu krajowym
Działalność na szczeblu krajowym prowa-

dzona jest zarówno w sektorze gazowniczym jak 
i w sektorze górnictwa naftowego za pośrednic-
twem Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Realizo-
wana jest poprzez Komitety Techniczne Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego nr 277 ds. Gazownic-
twa oraz nr 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu. 

Realizacja działalności normalizacyjnej w Ko-
mitetach odbywa się poprzez aktywny udział 
przedstawicieli GK PGNiG w procesie opiniowania 
projektów norm europejskich, programowania 
prac normalizacyjnych, opracowywania Polskich 
Norm oraz nadzoru nad ich aktualizacją i trwa już 
prawie 20 lat.

W ramach KT nr 31 wdrożono wszystkie waż-
ne normy wywodzące się ze Standardów Ame-
rykańskiego Instytutu Naftowego (API), które są 
wymagane i stosowane w światowym górnictwie 
naftowym. Do dziś w ramach KT nr 31 zostały prze-
tłumaczone i zatwierdzone 133 Polskie  Normy.  

Ze względu na szeroki zakres tematyczny KT 
nr 277 prowadzi prace normalizacyjne w następu-

jących obszarach:
• Pomiary i Ocena Jakości Paliw Gazowych
• Dystrybucja Paliw Gazowych
• Użytkowanie Gazu
• Przesył Paliwa Gazowego
Do dziś w ramach prac KT nr 277 zostało 

przetłumaczonych i zatwierdzonych 195 Polskich 
Norm.

Działalność na szczeblu 
europejskim

PGNiG SA prowadzi działalność normaliza-
cyjną na szczeblu europejskim w sektorze ga-
zownictwa. Realizuje ją poprzez aktywny udział 
przedstawicieli  GK PGNiG, którzy w charakterze 
ekspertów, uczestniczą w pracach Komitetu Tech-
nicznego Europejskiej Organizacji Normalizacyjnej 
CEN, związanych z procesem opracowywania 
Norm Europejskich.

Aktualne działania 
Rozpoczęto działania zmierzające do opraco-

wania i wdrożenia systemu korzystania z zasobów 
zbioru Polskich Norm najczęściej stosowanych 
w gazownictwie i w górnictwie naftowym w for-
mie elektronicznej. E-dostęp do Polskich Norm 
zapewni korzystanie w sposób ciągły z aktualizo-
wanego on-line zbioru norm. 

W Zespole ds. Normalizacji podjęto również 
prace związane z wdrożeniem systemu jakości 
w zakresie zarządzania działalnością normalizacyj-
ną w PGNiG SA według normy ISO 9001:2009.

Ewa Soroko
Pełnomocnik ds. Normalizacji

PGNiG SA

Działalność normalizacyjna w PGNiG SA
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Drgania mechaniczne w środowisku 
obsługi wiertnic

Roman Urba

Abstract
Mechanical vibrations in oil industry are 

associated with the drilling operations. This ar-
ticle shows the issue of mechanical vibrations 
at workstations during drilling rig operation. 
Vibration measurements have been made on 
the drilling rigs: lightweight Cardwell KB-210A 
and heavy Drilmec 2000 HP, which is destined  
for shale gas drilling. The completion of inve-
stigation report  presently requires many tiring 
calculations. In order to determine amplitude of 
mechanical vibrations at workstations, periodic 
measurements of vibrations are carried on rigs 
during operation. Detrimental effects of mecha-
nical vibrations ought to be diminished to the 
low level, especially at their source, taking into 
account technical progress and the use or atte-
nuators that ought to be provided in the drilling 
rig design phase.

Streszczenie
Drgania mechaniczne w górnictwie nafto-

wym towarzyszą m.in. wierceniu otworu wiert-
niczego. W artykule przedstawiono zagadnienie 
drgań mechanicznych podczas obsługi urządzeń 
wiertniczych na stanowiskach pracy. Pomiary 
drgań wykonano na urządzeniach wiertniczych: 
lekkim Cardwell KB-210A i ciężkim Drilmec 2000 
HP, które jest przewidziane do wierceń za gazem 
z łupków. Opracowanie sprawozdania z badań 
wymaga obecnie wielu żmudnych obliczeń. Dla 
oceny wielkości drgań mechanicznych na sta-
nowiskach pracy przeprowadza się okresowo 
badania i pomiary na pracujących urządzeniach 
wiertniczych. Zagrożenia wynikające z drgań 
mechanicznych powinny być zmniejszane do ni-
skiego poziomu w szczególności u źródła biorąc 
pod uwagę postęp techniczny i zastosowanie 
środków zmniejszających drgania w projekto-
waniu urządzeń wiertniczych.

Wprowadzenie
Spośród wielu czynników środowiskowych 

charakteryzujących pracę na wiertni, przy rekon-
strukcji odwiertów, intensyfikacji wydobycia, na 

stacjach i tłoczniach gazu powstaje  szkodliwe 
działanie przyspieszenia drgań mechanicznych 
(wibracji) występujące na stanowiskach pracy 
załóg. Wyciągi wiertnicze, silniki spalinowe, 
pompy płuczkowe oraz agregaty prądotwórcze 
to mechanizmy, które w czasie pracy wytwarzają 
określony rodzaj drgań mechanicznych. Zdarza 
się, że ich poziom przekracza dopuszczalne 
wartości obowiązujących w tym zakresie norm 
i przepisów prawnych [1], [4], [7]. 

Urządzenia eksploatowane w przemyśle 
naftowym to układy o wysokich sprawnościach, 
pracujące w większości na zasadzie ruchu ob-
rotowego, występują w nich przepływy dużych 
ilości energii. Stąd występujące zjawisko drgań 
powodowane jest głównie pracą zespołów 
napędowych i pomocniczych umieszczonych 
na platformie i podbudowie urządzenia. Nie-
kiedy ze względów ekonomicznych dąży się 
do jak najlepszego wykorzystania powierzchni 
roboczej, co w konsekwencji prowadzi do usta-
wienia zespołów maszynowych blisko siebie. 
Drgania pracujących urządzeń technicznych 
i mechanizmów w takim przypadku nakładają 
się podnosząc ogólny poziom hałasu. Istotnym 
problemem mającym niewątpliwie wpływ na 
zjawisko powstawania i oddziaływania drgań 
mechanicznych w czasie pracy jest montaż urzą-
dzenia na twardym podłożu. Sztywne i twarde 
zazwyczaj betonowe lub stalowe posadowie-
nie, na których montuje się urządzenia technicz-
ne nie pozwalają na amortyzowanie powstają-
cych drgań wywołanych pracą poszczególnych 
zespołów maszynowych [3]. Problem drgań 
mechanicznych wytwarzanych przez maszyny 
ma zazwyczaj aspekt techniczny i zdrowotny. 
Aspekt techniczny związany jest z trwałością 
i niezawodnością maszyn obiektu górniczego 
w przewidywanym okresie eksploatacji, zaś 
zdrowotny dotyczy zagrożenia zdrowia pra-
cowników obsługujących urządzenia techniczne 
i związany jest ze sprawą dopuszczalnych war-
tości drgań na stanowiskach pracy.

Źródłem drgań mechanicznych są więc ru-
chome podzespoły maszyn roboczych urządze-
nia wiertniczego pracujące na zasadzie ruchu 
obrotowo – posuwisto – zwrotnego oddzia-
łujące poprzez podesty na pracownika (tzw. 
drgania o oddziaływaniu ogólnym) podczas 
wykonywania codziennej pracy obsługi wiert-
nicy. Stwierdzono bowiem, że biochemiczna 
reakcja pracownika na drgania zależy od trzech 
podstawowych kierunków działającego bodźca 

wibracyjnego (x, y, z) i jest zróżnicowana w za-
leżności od częstotliwości drgań. Charakter tego 
zróżnicowania został uwzględniony w tzw. wa-
żonej częstotliwościowo wartości przyspiesze-
nia drgań mechanicznych „aw” dla każdego kie-
runku, którą stosuje się   w pomiarach wibracji 
na stanowiskach pracy. W wiertnicach drgania 
mechaniczne wytwarzane przez pracujące urzą-
dzenia techniczne przenoszone są na pokrycia 
podbudowy (podesty) a następnie poprzez 
kończyny dolne oddziaływają na cały organizm 
człowieka. W celu uzyskania obiektywnych da-
nych dla oceny wykonuje się pomiary wartości 
przyspieszenia drgań mechanicznych. Porównu-
jąc wartości uzyskane w czasie pomiaru z wiel-
kościami dopuszczalnymi wibracji określonymi 
w rozporządzeniach ustala się stopień szkodli-
wości drgań. [1] [6].

O aktualności i ważności problematyki 
oceny drgań maszyn roboczych w aspekcie bez-
pieczeństwa pracy oraz diagnostyki technicz-
nej będącej narzędziem eksploatacji urządzeń 
świadczy szeroki zakres prac naukowo-badaw-
czych i wdrożeniowych. Znormalizowane me-
tody pomiarów drgań oraz oceny drgań me-
chanicznych pod kątem ich oddziaływania na 
obsługę, otoczenie, na maszyny oraz dla celów 
diagnostyki urządzeń  są przedmiotem wielu 
przepisów Unii Europejskiej [8]. Polskie prawo-
dawstwo dostosowane obecnie do tych wyma-
gań uwzględnia  w znacznym stopniu zagroże-
nia drgań mechanicznych dla środowiska pracy 
i środowiska naturalnego.

W polskim górnictwie naftowym coraz sze-
rzej na wszystkich etapach prac poszukiwaw-
czych prowadzone są działania mające na celu 
rozpoznanie zagrożeń, opracowanie metod pre-
wencji i technologii, kontroli stanu środowiska 
pracy oraz podnoszenie świadomości pracowni-
ków w zakresie ekologii. 

Drgania wywołane pracą wiertnic
Zjawisko drgań w urządzeniach wiertniczych 

powodowane jest pracą zespołów napędowych 
i pomocniczych umocowanych na podbudowie 
łączącej się z podbudową wieżomasztu, drga-
niami przewodu wiertniczego przekazywanymi 
przez wielokrążek ruchomy i liny na wielokrążek 
stały umocowany na wierzchołku wieżomasztu 
lub wieży, pracą stołu wiertniczego i jego napę-
du oraz pracą układu przenoszącego napęd na 
wyciąg wiertniczy [3]. Wielkości drgań zależne 
są głównie od konstrukcji drgań (drgania wła-
sne), rodzaju i sposobu wykonywania operacji 
wiertniczych jak też od warunków samego 
procesu wiercenia. Drgania te oddziaływują 
szkodliwie na wytrzymałość konstrukcyjną urzą-
dzenia, a szczególnie na niektóre słabe węzły 
konstrukcyjne. Materiały jakie stosuje się w bu-
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dowie poszczególnych zespołów napędowych 
i elementów wiertnic cechuje zazwyczaj duża 
wytrzymałość, odporność na ścieranie i zużycie 
w warunkach eksploatacyjnych. Jednak posia-
dają one zazwyczaj małe tłumienie wewnętrz-
ne, co zmniejsza zdolność całego urządzenia 
lub pojedynczego podzespołu wiertniczego do 
rozproszenia energii i wytłumienia drgań. 

Urządzenie wiertnicze jako obiekt środowi-
ska składa się z dwóch podzespołów połączo-
nych ze sobą więzami. Jeden podsystem to na-
pęd, wyciąg wiertniczy, pompy płuczkowe, stół 
wiertniczy, narzędzia wiercące; natomiast drugi 
to rama urządzenia, podbudowa i pomosty 
robocze, podesty, budynki. W więzach wystę-
pują wymuszenia siłowe (zmienne obciążenia 
haka wiertniczego) i kinetyczne (pompy, sita 
wibracyjne), których wpływ na drgania zależy 
od częstotliwości i podatności układu na wymu-
szenia. Siły wymuszające zatem to te, które po-
chodzą od źródła drgań i działają na podsystem 
w układzie urządzenia wiertniczego. Do drgań 
kinematycznie wymuszanych należą drgania po-
wstające podczas pracy pomp płuczkowych i sit 
wibracyjnych.

Zasadniczo powstawanie źródeł drgań 
jest spowodowane w większości przyczynami 
konstrukcyjnymi, technicznymi i eksploatacyj-
nymi. Do tych pierwszych należy zamierzone 
przez konstruktora wprowadzenie m.in. me-
chanizmów korbowo – wodzikowych (pompy 
płuczkowe, sprężarki itp.). Przykładem źródeł 
drgań technologicznych są wszelkiego rodza-
ju niedokładności wykonawcze i montażowe, 
niewyrównoważenie elementów pozostających 
w ruchu obrotowym, luzy występujące w pa-
rach kinematycznych.

Do przyczyn eksploatacyjnych zalicza się zu-
życie części, niedostateczną regulację np. siatek 
w sitach wibracyjnych itp. Źródłem drgań jest 
więc napęd dostarczający energię i proces tech-
nologiczny realizowany przez daną maszynę.

Podczas ruchu obrotowego niewyrówno-
ważonych statycznie i dynamicznie elementów 
maszyn jak też z powodu małej sztywności wa-
łów oraz ruchu posuwisto-zwrotnego mechani-
zmów wiertniczych powstają siły odśrodkowe 
bezwładności „B”.

W przypadku niewyrównoważonej masy 
siła ta określana jest wzorem

B = mω2r
gdzie:
m – niewyrównoważona masa umieszczona 
    mimośrodowo [kg],
ω – prędkość kątowa obracającego się 
    elementu [s –1],
r – odległość środka ciężkości 
    niewyrównoważonej masy od osi 
    obrotu [m].

Siła ta działa wprawdzie w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi obrotu, ale z powodu róż-
nych sztywności konstrukcji w wielu kierunkach 
drgania mają amplitudy o różnych wartościach. 
W przypadku występowania minimalnej sztyw-
ności na danym kierunku drgania wykazują na 
nim swoją maksymalną wartość z częstotliwo-
ścią równą prędkości obrotowej niewyrówno-
ważonej masy.

Jedną z przyczyn drgań w urządzeniach 
wiertniczych jest występowanie niewspóło-
siowości wałów maszyn napędzających i na-
pędzanych w postaci przemieszczenia równo-
ległego z niewspółosiowością kątową w tej 
samej płaszczyźnie i tym samym kierunku oraz 
przemieszczenia równoległego z niewspółosio-
wością kątową w tej samej płaszczyźnie lecz 
w przeciwnym kierunku [5]. Do najgorzej tole-
rowanych przez organizm ludzki drgań należą 
drgania o małej częstotliwości tj. od 1 ÷ 20 Hz.

Badania drgań mechanicznych 
w środowisku wiertni

Celem uzyskania obiektywnych danych 
dla oceny narażenia pracowników na działanie 
szkodliwe drgań mechanicznych wykonuje się 
okresowo badania w strefach roboczych gdzie 
znajdują się stanowiska pracy. Z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa i higieny pracy drgania 
mechaniczne dzielą się na: drgania o działaniu 
ogólnym i drgania o działaniu przez kończyny 
górne. W czasie wiercenia otworu na poszcze-
gólnych stanowiskach pracy wiertnicy mamy do 
czynienia w przeważającej mierze z drganiami 
o działaniu ogólnym. W przypadku wibracji 
ogólnej drgania mechaniczne wytwarzane przez 
pracujące podzespoły wiertni przenoszą się na 
pokrycia podbudowy (podesty), a następnie 

przez kończyny dolne oddziaływają na cały or-
ganizm pracownika, co warunkuje wykonywa-
nie pomiarów w kierunku „z” oraz „x, y”.

Porównując wartości drgań uzyskane 
w czasie pomiarów z uwzględnieniem czasu 
ekspozycji z dopuszczalnymi wartościami okre-
ślającymi granicę szkodliwości przeprowadza 
się ocenę oddziaływania drgań na pracownika. 
Pomiary drgań mechanicznych wykonano jed-
nocześnie w czasie zapuszczania rur wydobyw-
czych f 23/8˝ do otworu wiertniczego podczas 
pracy silników napędowych, agregatów prądo-
twórczych itp. [9].

Punkty pomiarowe zlokalizowano na stano-
wiskach pracy oraz w strefach roboczych obsługi 
wokół pracujących urządzeń co pozwoliło okre-
ślić wielkość drgań mechanicznych w miejscach 
wykonywania czynności związanych z eksplo-
atacją wiertnic (Fig. 1).

Pomiary przeprowadzono precyzyjnym 
miernikiem drgań typ SVAN 958 z przetworni-
kami drgań typ SV39A, wytwórca SVANTEK, typ 
3233A oraz do drgań miejscowych typ 3023M2 
wytwórca Dytran oraz sprawdzono tor pomia-
rowy kalibratorem klasy 1 typ K – 20 produkcji 
Emson – Mat. Aparatura posiadała świadectwa 
wzorcowania wydane przez GUM w Warszawie 
oraz OUM we Wrocławiu.

Badania wykonano na wiertni Bogdaj – 
Uciechów 35 podczas pracy urządzenia wiert-
niczego typu Cardwell KB – 210A produkcji 
USA. Zestawienie wyników pomiarów drgań 
mechamicznych przedstawiono w tabelach 1 
i 2 podczas zapuszczania rur f 23/8˝ do otworu 
wiertniczego. Przetworniki drgań montowano 
na metalowych podestach oraz na dźwigni ha-
mulca wyciągu wiertniczego za pomocą adapte-
ra typ SA51. 

Fig. 1. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych wibracji na stanowiskach pracy podczas obsługi urządzenia wiertniczego 
Cardwell KB – 210A.
X – pkt pom. wibracji, K – kancelaria kierownika wiertni (biuro), PS – pulpit sterowniczy wiertacza, Sz – szyb wiertniczy, Sw – 
sito wibracyjne, Pp – pompa płuczkowa, S – silnik spalinowy, W – wyciąg wiertniczy, Ap – agregat prądotwórczy, Z – zbiorniki 
płuczkowe, R – rampa rurowa, Wm – warsztat mechaniczny
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Opis stanowiska 
(punktu pomiarowego), 

czynności

Czas
 narażenia

te [min]

Średniokwadratowa
wartość ważona

przysp. drgań
aw,śr [m/s2] z kierunków 

X, Y, Z

Kierunek
dominujący

przysp. drgań
awd,śr, [m/s2]

Kierunek domin.
równoważny
dla 8 godz.

awd,eq,8h [m/s2]
Niepewność 
pomiaru U95

Dopuszczalne
wartości

przysp. drgań
aw,dop [m/s2]

Dopuszcz.
czas

narażenia
t dop [min]

Krotność
wartości

dopuszcz.
NDN

PUNKTY POMIAROWE
Pkt pom. 1 – przy pulpicie 
sterowniczym wiertacza 
(metalowy podest).

Pkt pom. 2 – w szybie wiertniczym 
(metalowy podest).

Pkt pom. 3 – w strefie silnika 
wyciągu wiertniczego 
(metalowy podest)

 
0,049
0,043
0,169

0,055
0,064
0,156

0,077
0,063
0,475

--
--

0,169 ±0,028

--
--

0,156 ±0,028

--
--

0,475 ±0,044

I. Stanowisko kierownika wiertni 
i asystenta podczas dozoru prac 
w szybie wiertniczym.
Pkt pom. 2 

120 0,078 0,8 > 720 0,10

II. Stanowisko wiertacza i pomocnika 
wiertacza (dołowego) przy pulpicie 
sterowniczym i w szybie wiertniczym.
Pkt pom. 1      te = 360 min
Pkt pom. 2      te = 120 min

480 0,166 0,8 > 720 0,21

III. Stanowisko pomocników 
otworowych w szybie wiertniczym.
Pkt pom. 2

300 0,123 0,8 > 720 0,15

IV. Stanowisko mechanika 
i motorowego w strefie silnika 
wyciągu wiertniczego.
Pkt pom. 3

60 0,168 0,8 > 720 0,21

V. Stanowisko elektryka i spawacza 
w szybie wiertniczym.
Pkt pom. 2

120 0,078 0,8 > 720 0,10

Tabela 1. Wyniki pomiarów drgań mechanicznych o działaniu ogólnym. Urządzenie Cardwell KB-210A

Opis stanowiska, 
punktu pomiarowego

Czas 
narażenia
te [min]

Kierunek
drgań

Suma wektorowa
przyspieszeń. 

drgań
aw, wek [m/s2]

Średnia 
suma 

wektorowa
aw, wek, śr

[m/s2]

Suma 
wektorowa

równoważna 
dla 8 godz.

aw, eq, 8h [m/s2]

Dopuszczalne
wartości

przysp. drgań
aw, dop [m/s2]

Dopuszcz.
czas

narażenia
t dop [min]

Krotność
wartości

dopuszcz.
NDN

Dźwignia hamulca wyciągu 
wiertniczego
- stanowisko wiertacza 
i pomocnika wiertacza (dołowego) 
przy pulpicie sterowniczym. 
Pkt pom. 4 

360
X1, Y1, Z1

X2, Y2, Z2

X3, Y3, Z3

1,50
1,45
1,47

1,47 
±0,13 

1,27 2,8 720 0,46

Podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną dla jednostronnego przedziału ufności z prawdopodobieństwem P = 95 % 
i przy współczynniku rozszerzenia k = 2.

Tabela 2. Wyniki pomiarów drgań działających przez kończyny górne.
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Ze względów na krótką ekspozycję pra-
cowników obsługujących maszyny i urządze-
nia wiertnicze nie występują przekroczenia 
dopuszczalnych wartości drgań mechanicz-
nych podczas czynności zapuszczania rur do 
otworu. Dla drgań o ogólnym działaniu na 
organizm pracownika wartość sumy wekto-
rowej skutecznych ważonych przyspieszeń 
drgań wyznaczonych dla trzech składowych 
kierunkowych x, y, z nie może przekraczać 
0,8 m/s2 przy 8-godzinnym działaniu drgań 
na organizm pracownika, zaś dla ekspozycji 
trwającej 30 minut i krócej nie może przekra-
czać 3,2 m/s2.

Dla drgań działających przez kończyny 
górne wartość sumy wektorowej skutecznych 
ważonych przyspieszeń drgań wyznaczonych 
dla trzech składowych x, y, z nie może prze-
kraczać 2,8 m/s2, przy 8-godzinnym działaniu, 
a dla ekspozycji trwającej 30 minut i krócej 
maksymalna dopuszczalna wartość sumy 
wektorowej skutecznych ważonych częstotli-
wościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych 
dla trzech składowych kierunkowych x, y, z nie 
może przekraczać 11,2 m/s2 [1] [8].

Pomiary drgań mechanicznych przepro-
wadzono także na wiertni Lubycza Królewska 
1 podczas wiercenia otworu urządzeniem 
wiertniczym typu Drillmec 2000 HP produkcji 
włoskiej. Do badań została wykorzystana ta 
sama aparatura co przy zapuszczaniu kolumny 
rur f 23/8˝ urządzeniem wiertniczym Cardwell 
KB-210A. Miejsce i sposób zamocowania 
przetwornika drgań zlokalizowano na siedzi-
sku wiertacza za pomocą dysku pomiarowego 
oraz na metalowych podestach z przetworni-
kiem trójosiowym. Pomiary drgań mechanicz-
nych wykonano podczas wiercenia otworu 
wiertniczego o głębokości 1173 m świdrem 
skrawającym PDC f 311 mm (Fig. 2). Badania 
wykonano w czasie pracy silników napędo-
wych, pomp płuczkowych, sit wibracyjnych, 
agregatów prądotwórczych itp. [9]. 

Zestawienie wyników pomiarów drgań 
podczas wiercenia otworu przedstawiono 
w tabelach 3 i 4. Z wykonanych pomiarów w  
warunkach ruchowych badanego urządzenia 
wiertniczego wynika, że poziom drgań me-
chanicznych w większości stanowisk pracy nie 
przewyższa dopuszczalnych wartości drgań 
mechanicznych wg czasu ekspozycji pracow-
ników obsługujących urządzenie wiertnicze 
o nowoczesnej konstrukcji.

Wykonane pomiary drgań o działaniu 
ogólnym i o działaniu przez kończyny górne 
stwarzają podstawy opracowania tzw. „arku-
sza kalkulacyjnego” zgodnie z wymaganiami 
europejskich zaleceń  niwelując stosunkowo 
żmudne konwencjonalne obliczenia.

Fig. 2. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych drgań mechanicznych na stanowiskach pracy podczas obsługi urządzenia 
wiertniczego typ Drillmec 2000 HP.
X – pkt pom. wibracji, K – kancelaria kierownika wiertni (biuro), Kw – kabina wiertacza, So – stół obrotowy, Sw – sita wibra-
cyjne, Mpł – mieszalniki płuczki, Pp – pompa płuczkowa, Ap – agregaty prądotwórcze, PCR – sterownia elektryczna, TD – Top 
drive, Lp – leje płuczkowe, Z – zbiorniki płuczkowe, Wm – warsztat mechanika, We – warsztat elektryka, R – rampa rurowa.

Opis stanowiska (punktu pomiarowego), 
czynności

Średniokwadratowa
wartość ważona

przysp. drgań
aw,śr [m/s2] z kierunków X, Y, Z

Kierunek
dominujący

przysp. drgań
awd,śr, [m/s2]

PUNKTY POMIAROWE
Pkt pom 1 – na siedzisku wiertacza przy 
                   pulpicie sterowniczym wiertacza

Pkt pom 2 – przy stole obrotowym
                   (szyb wiertniczy)

Pkt pom. 3 – w strefie roboczej obsługi 
                     sit wibracyjnych

Pkt pom. 4 – w strefie roboczej obsługi
                     mieszalników płuczki

Pkt pom. 5 – w strefie roboczej obsługi          
                    pomp płuczkowych

Pkt pom. 6 – w strefie roboczej obsługi 
          agregatów prądotwórczych

Pkt pom. 7 – w pomieszczeniu sterowni
                     (PCR)

 
0,058
0,081
0,166

0,083
0,094
0,226

0,073
0,089
0,271

0,118
0,126
0,407

0,076
0,068
0,266

0,061
0,052
0,216

0,042
0,037
0,103

--
--

0,166 

--
--

0,226 

--
--

0,271

--
--

0,407

--
--

0,266

--
--

0,216

--
--

0,103

Tabela 3. Wyniki pomiarów drgań mechanicznych o działaniu ogólnym. Urządzenie Drillmec 
2000 HP

Wnioski
W badanych typach wiertnic drgania me-

chaniczne emitowane do środowiska przez 
agregaty prądotwórcze, silniki napędowe, pom-
py płuczkowe, sita wibracyjne nie przekraczają 

dopuszczalnych wartości określających granice 
szkodliwości przy podanych czasach ekspozycji.

W przypadku gdy poziom drgań mechanicz-
nych przekracza dopuszczalne wartości miejsca 
pracy należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi 
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Opis stanowiska (punktu pomiarowego), czynności
Czas

 narażenia
te [min]

Kierunek domin.
równoważny
dla 8 godz.

awd,eq,8h [m/s2]
Niepewność pomiaru U95

Dopuszczalne
wartości

przysp. drgań
aw,dop [m/s2]
                    

Dopuszcz.
czas

narażenia
t dop [min]

Krotność
wartości

dopuszcz.
NDN

I. Stanowisko kierownika wiertni podczas dozoru prac 
w szybie wiertniczym,w strefie roboczej obsługi 
sit wibracyjnych i mieszalników płuczki. 
Pkt pom. 2     te = 120 min
Pkt pom. 3     te =  30 min
Pkt pom. 4     te =  30 min

180 0,166 ±0,029 0,8 > 720 0,21

II. Stanowisko asystenta podczas dozoru prac w szybie 
wiertniczym, w strefie roboczej obsługi sit wibracyjnych 
i mieszalników płuczki.
Pkt pom. 2     te = 60 min
Pkt pom. 3     te = 30 min
Pkt pom. 4     te = 30 min

120 0,146 ±0,030 0,8 > 720 0,18

III. Stanowisko wiertacza przy pulpicie 
sterowniczym. 
Pkt pom. 1   te = 300 min

300 0,166 ±0,028 0,8 > 720 0,16

IV. Stanowisko pomocnika wiertacza (dołowego) 
przy pulpicie sterowniczym oraz w strefie roboczej obsługi: 
sit wibracyjnych, mieszalników płuczki, pomp płuczkowych.
Pkt pom. 1      te = 180 min
Pkt pom. 3      te =  30 min
Pkt pom. 4      te =  30 min
Pkt pom. 5      te =  30 min

270 0,172 ±0,026 0,8 > 720 0,22

V. Stanowisko pomocników otworowych przy stole 
obrotowym oraz w strefie roboczej obsługi sit wibracyjnych 
i mieszalników płuczki.
Pkt pom. 2      te = 120 min
Pkt pom. 3      te =  60 min
Pkt pom. 4      te =  60 min

240 0,207 ±0,030 0,8 > 720 0,26

VI. Stanowisko wieżowego w szybie wiertniczym oraz 
w strefie roboczej obsługi: sit wibracyjnych, mieszalników 
płuczki, pomp płuczkowych.
Pkt pom. 2      te = 60 min
Pkt pom. 3      te = 30 min
Pkt pom. 4      te = 30 min
Pkt pom. 5      te = 60 min

180 0,174 ±0,029 0,8 > 720 0,22

VII. Stanowisko mechanika w szybie wiertniczym 
oraz w strefie roboczej obsługi: sit wibracyjnych, 
mieszalników płuczki i agregatów prądotwórczych 
Pkt pom. 2     te = 60 min
Pkt pom. 3     te = 30 min
Pkt pom. 4     te = 30 min  
Pkt pom. 6     te = 15 min

135 0,151 ±0,030 0,8 > 720 0,19

VIII. Stanowisko maszynisty   w szybie wiertniczym 
oraz w strefie roboczej obsługi: sit wibracyjnych, 
mieszalników płuczki, agregatów prądotwórczych.
Pkt pom. 2     te = 60 min
Pkt pom. 3     te = 15 min
Pkt pom. 4     te = 15 min  
Pkt pom. 6     te = 15 min

105 0,124 ±0,029 0,8 > 720 0,15

Tabela 4. Wyniki pomiarów drgań mechanicznych o działaniu ogólnym. Urządzenie Drillmec 2000 HP
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IX. Stanowisko elektromontera w szybie wiertniczym oraz 
w strefie roboczej obsługi: sit wibracyjnych, mieszalników 
płuczki, agregatów prądotwórczych i w pomieszczeniu PCR.
Pkt pom. 2      te = 30 min
Pkt pom. 3      te = 15 min
Pkt pom. 4      te = 15 min  
Pkt pom. 6      te = 10 min
Pkt pom. 7      te = 30 min

100
0,111 ±0,028 0,8 > 720 0,14

X. Stanowisko płuczkowego w strefie roboczej obsługi sit 
wibracyjnych i mieszalników płuczki.
Pkt pom. 3    te = 30 min
Pkt pom. 4    te = 30 min

60 0,122 ±0,032 0,8 > 720 0,15

Podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną dla jednostronnego przedziału ufności z prawdopodobieństwem P = 95 % i przy współczynniku 
rozszerzenia k = 2.

o ryzyku zagrożenia wibracją.
Opracowanie programu komputerowego 

drgań jako narzędzia pozwoliłoby w stosunko-
wo krótkim czasie wykonać wiele opracowań 
i przesłać niezwłocznie wyniki zleceniodawcy.

Odpowiedni arkusz kalkulacyjny umożliwił-
by tworzenie jednolitego banku danych o prze-
badanych obiektach górnictwa nafty i gazu pod 
względem warunków pracy i narażenia pracow-
ników na drgania mechaniczne.
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Nagrody dla Instytutu Nafty 
i Gazu z wystawy w Rumunii

W dniach 19–22.03.2013 r. 
w Cluj-Napoca, w Rumunii, odbyła 
się  międzynarodowa  wystawa  wy-
nalazków  badań,  innowacji  i  wy-
nalazków  Salonul  International  de 
Inventicã  PRO  INVENT.  Jury wy-
stawy  przyznało  Instytutowi  Nafty 
i Gazu 14 medali (8 złotych, 3 srebr-
ne i 3 brązowe). 

Wśród wyróżnionych rozwiązań znalazły 
się nagrodzone złotym medalem: Biodegra-
dowalny smar plastyczny, Inhibitor parafin do 
rop naftowych, Mikroemulsja woskowa oraz 
sposób wytwarzania mikroemulsji woskowej, 

Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących 
o wysokiej stabilności termicznej do benzyn sil-
nikowych, Paliwo stałe zawierające komponenty 
biogenne uszlachetnione wielofunkcyjnym pa-
kietem dodatków, Paliwo opałowe, Uniwersalny 
pakiet detergentowy do olejów napędowych, 
Sposób pozyskiwania gazów ziemnych rozpusz-
czonych w głębokich poziomach solankowych.

Srebrnymi medalami jury nagrodziło: 
Uniwersalny dodatek o wysokiej stabilności 
do olejów napędowych, wspomagający pro-
cesy regeneracji filtra spalin silnika z zapłonem 
samoczynnym, Modyfikator smarności paliw, 
Kompozycję do usuwania osadów filtracyjnych 
ze ścian otworu wiertniczego, a brązowymi: 

Modyfikator żelu krzemianowego, Ciecz kwasu-
jącą na bazie emulsji kwasowo-ropnej, Sposób 
otrzymywania biokomponentu oleju napędo-
wego oraz paliwo do silników wysokoprężnych 
zawierające ten biokomponent.

Instytut Nafty i Gazu

Stoisko INiG Cluj Napoca. Fot. arch. INiG
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W  polityce  energetycznej  Unii 
Europejskiej  szczególnie promowane 
jest  stosowanie  biopaliw.  Wyrazem 
tego jest między innymi wprowadze-
nie Dyrektywy 2009/28/WE w spra-
wie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych.

W Instytucie Nafty i Gazu we współpracy 
z producentem oleju fuzlowego, podjęto bada-
nia nad opracowaniem technologii wytwarzania 
paliwa opałowego z udziałem biokomponentu. 
Badania te są współfinansowane ze środków 
krajowych w ramach Programu INNOTECH 
w ścieżce programowej In-Tech. Proponowane 
rozwiązanie technologiczne pozwoli zaofero-

Paliwo opałowe 
z biokomponentem

wać odbiorcom nowe paliwo, ukierunkowane 
jednocześnie na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych oraz zużycia paliw pierwotnych. 
W jego skład, oprócz konwencjonalnych węglo-
wodorowych frakcji naftowych, wchodzi olej fu-
zlowy, jako komponent ze źródeł odnawialnych. 
Komponent ten otrzymywany jest jako produkt 
uboczny w procesie fermentacji alkoholowej. 
Z jednej strony, wykorzystanie tego biokom-
ponentu do komponowania paliw opałowych 
pozwoli zagospodarować produkt uboczny 
procesu fermentacji alkoholowej, jakim jest 
olej fuzlowy, a z drugiej – pozwoli na uzyska-
nie paliwa o wysokich walorach ekologicznych. 
Komponent ten praktycznie nie zawiera siarki, 
a ponadto – w świetle strategii UE – jego spa-
lanie nie przyczynia się do wzrostu emisji CO2. 
Stosowanie w paliwach związków tlenowych, 
jakimi są alkohole, jest ponadto korzystne ze 
względu na obniżenie emisji substancji szkodli-
wych powstających podczas spalania.

Istotnym ograniczeniem opracowywa-
nej technologii jest problem mieszalności 

zawodnionego oleju fuzlowego i produktów 
naftowych. Obecność znacznej ilości wody 
w oleju fuzlowym powoduje bowiem skłon-
ność do rozwarstwiania paliwa opałowego. 
Badanie skłonności do rozwarstwiania paliwa 
prowadzono z zastosowaniem aparatu Turbi-
scan Classic MA 2000. W wyniku odpowied-
niego doboru solubilizatorów i emulgatorów 
opracowano skład komponentowy nowego, 
stabilnego paliwa opałowego. W ramach re-
alizacji projektu prowadzone są badania pod-
stawowych właściwości fizykochemicznych 
nowego paliwa opałowego jak również jego 
parametrów użytkowych. Parametry te mają 
zasadnicze znaczenie dla warunków użytko-
wania, przechowywania i dystrybucji paliw 
opałowych.

Anna Duda
Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny

Zakład Paliw i Procesów Katalitycznych
Instytut Nafty i Gazu

Fot. arch. INiG

Fot. arch. INiG

Fot. arch. INiG
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Marcin Sienkiewicz

Królestwo Belgii – europejskie centrum 
handlu i węzeł transportu gazu ziemnego

Królestwo Belgii, podobnie jak Polska nale-
ży do licznego grona europejskich importerów 
gazu ziemnego. W przypadku Belgii, dostawy 
z zagranicy pokrywają 100% zapotrzebowania 
na gaz, gdy w Polsce udział importu w zaopa-
trzeniu rynku sięga 70%. W przeciwieństwie 
jednak do naszego kraju import gazu do Belgii 
jest zróżnicowany w zakresie dostawców oraz 
kierunków dostaw, jak i środków transportu. 
Jednocześnie, pomimo braku własnego gazu, 
Belgia stała się regionalnym ośrodkiem handlu 
tym surowcem. Kraj ten może więc służyć jako 
przykład właściwego wykorzystania atutów 
wynikających z położenia geograficznego dla 
zbudowania bezpiecznego i jednocześnie zlibe-
ralizowanego rynku gazu. 

Charakterystyka rynku gazu 
w Belgii

Konsumpcja gazu ziemnego w Królestwie 
Belgii,  liczącym 30,5 tyś km powierzchni i 10,8 
mln mieszkańców, wyniosła w 2010 r. 20,283 
mld m3. Jak już wcześniej wspomniano zapo-
trzebowanie to pokrywane jest w pełni przez 
import. Największym dostawcą gazu na belgij-
ski rynek jest Norwegia, następny w kolejności 

jest odległy Katar, a na trzecim miejscu znajduje 
się sąsiednia Holandia. Niewielki udział w po-
kryciu zaopatrzenia Belgii na gaz posiadają tak-
że dostawcy z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Rosji.

Importowany surowiec w 2010 r. w 69% 
dostarczany był przy użyciu transportu przesy-
łowego, a pozostałych 31% w formie skroplo-
nej transportem morskim. Gaz ziemny w kon-
sumpcji energii pierwotnej w Belgii zajmuje 
drugie miejsce z udziałem na poziomie 31%.  
Największymi sektorowymi odbiorcami gazu 
są energetyka (ok. 30% produkowanej ener-
gii pochodzi ze spalania gazu) oraz odbiorcy 
przemysłowi na czele z zakładami chemicznymi 
i petrochemicznymi1. 

ziemnego odbiorcom krajowym i zagranicznym. 
Właścicielem Distrigas NV od października 
2008 r. jest włoski koncern paliwowy Eni SpA. 
W 2009 r. na belgijskim rynku hurtowym działa-
ło 10 podmiotów, z których największe udziały 
w sprzedaży posiadały: wspomniany Distrigas 
(45,1%), Electrabel Customer Solutions (28,6%), 
Gaz de France (10%) oraz Wingas GmbH 
(6,0%).2 W Belgii obecny jest także Electricite 
de France (EDF), będący głównym udziałowcem 
firmy Luminus zajmującej się sprzedawcą gazu. 
Firma ta jest także drugim co do wielkości w tym 
kraju dostawcą energii elektrycznej (1,7 mln od-
biorców). Obrotem gazem i jednocześnie dosta-
wami energii elektrycznej zajmuje się również 
kolejny gracz na belgijskim rynku – działający 
w skali globalnej koncern Gas Natural Fenosa, 
działając za pośrednictwem spółki Gas Natural 
Europie3. Belgijscy konsumenci posiadają także 
dostęp do gazu rosyjskiego oferowanego przez 
należącą do Gazpromu spółkę Gazprom Marke-
ting & Trading (GM&). Firma ta w maju 2008 r. 
uzyskała koncesję na dostawy gazu dla odbior-
ców przemysłowych w Belgii. Gazprom dążył 
także do obecności infrastrukturalnej na terenie 
Belgii. Z punktu widzenia rosyjskiego potentata 
współpraca z  Belgią, ze względu na położenie 
geograficzne oraz powiązania infrastrukturalne 
z krajami, zwiększyłaby dotychczasowe możli-
wości dostępu do dużych europejskich rynków 
takich jak francuski, niemiecki czy brytyjski. Stro-
na rosyjska wyrażała zainteresowanie przede 
wszystkim możliwością magazynowania gazu  
oraz udziałami w infrastrukturze handlowej. 
Rozmowy w tej sprawie zakończyły się pod-
pisaniem w czerwcu 2006 r. między Fluxys 
i Gazexportem memorandum, w którym strony 
zadeklarowały zbadanie możliwości podziem-
nego magazynowania rosyjskiego gazu w miej-
scowości Poederlee oddalonej o 18 kilometrów 
od istniejącego podziemnego magazynu w Lo-
enhout. Zainicjowanie współpracy na tym polu 
miało mocne wsparcie polityczne obu państw. 
Podpisanie wspomnianego dokumentu nastą-
piło bowiem podczas wizyty belgijskiej misji 
handlowej w Moskwie, na czele której stał bel-
gijski następca tronu książę Filip4. Ostatecznie 
w 2010 r. podczas spotkania prezesa Gazpromu 
Aleksieja Millera z belgijskim premierem Yves 
Leterme podpisano protokół ustaleń w sprawie 
składowania rosyjskiego gazu w magazynie 
w Loenhout.

System transportowy gazu ziemnego
Właścicielem i operatorem sieci przesyłowej 

gazu ziemnego oraz infrastruktury magazynowej 
jest spółka Fluxys SA. Jej największym udziałow-
cem jest spółka komunalna działająca w sekto-
rze gazu ziemnego Publigas, posiadająca 77% 
akcji. Drugim udziałowcem posiadającym 20% 

Państwo 
dostawca

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. Udział 
w 2010 r.

Norwegia 5,410 5,800 6,522 6,310 6,314 30.31 %
Katar 0,427 2,205 2,775 6,055 5,898 28.32 %
Holandia 6,405 6,917 6,835 6,139 5,395 25.90 %
Wielka Brytania 0,566 0,927 0,559 0,730 1,068 5.13 %
Rosja 0,710 0,794 0,852 0,492 0,458 2.20 %
Niemcy 0 0 0 0,168 0,395 1.89 %
Gwinea Równikowa 0 0 0,084 0,088 0,172 0,83 %
Nigeria 0,161 0 0 0,086 0,166 0,80 %
Trynidat i Tobago 0,155 0,077 0,079 0,158 0 0 %
Algieria 2,989 0,387 0 0 0 0 %
Malezja 0,076 0 0 0 0 0
Pozostali 0,719 0,357 0,469 0,872 0,960 4.61 %
Razem 17,618 17,464 18,175 21,098 20,826 100%

Tabela 1. Główni dostawcy gazu ziemnego do Belgii w mld m³

Źródło: www.energydelta.org

Struktura konsumpcji energii pierwotnej w Belgii w 2010 r. 
Źródło: www.energydelta.org

Przez wiele lat dominującą pozycję na 
belgijskim rynku gazu posiadała, założona 
w 1929 r. przez Imperial Continental Gas As-
sociation, spółka Distrigas. W konsekwencji 
prowadzonej przez rząd polityki liberalizującej 
rynek gazu ze wspomnianej spółki wyodrębnio-
ny został w 2001 r. operator sieci przesyłowej 
i magazynowej Fluxsys. Działalność Distrigas NV 
skoncentrowała się natomiast na sprzedaży gazu 
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akcji Fluxys jest instytucja finansowa Caisse de 
Depot et placement du Québec specjalizująca 
się w zarządzaniu funduszami emerytalnymi5. 
Firma Fluxys odgrywa zasadniczą rolę w dostar-
czaniu gazu ziemnego dla odbiorców przemy-
słowych, elektrowni i gospodarstw domowych 
w Belgii oraz w przesyle gazu ziemnego do 
innych krajów europejskich. Sieć przesyłowa 
licząca 4100 km długości na terenie Belgii, jest 
wykorzystywana zarówno do transportu gazu 
ziemnego do odbiorców krajowych, jak również 
umożliwia tranzyt na rynki zagraniczne. Rurocią-
gi spółki Fluxys umożliwiają dostawy około 19 
mld m³ gazu ziemnego na rynek wewnętrzny. 
Z siecią przesyłową połączonych jest 17 opera-
torów sieci dystrybucyjnej odpowiedzialnych za 
dystrybucję gazu do gospodarstw domowych 
i małych firm. Przez belgijskie rurociągi prze-
chodzi także około 80 mld m³ gazu tranzytem 
między Wielką Brytanią, Norwegią a Niemcami, 
Luksemburgiem, Francją, Włochami i Hiszpanią. 
Fluxys posiada 18 punktów wejścia do belgij-
skiego sytemu przesyłowego, które umożliwiają 
dostawy gazu z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Ho-
landii, Rosji oraz od producentów LNG z Afryki 
Północnej czy z rejonu Zatoki Perskiej. 

Fluxys oferuje także podmiotom działa-
jącym na belgijskim rynku gazu możliwość 
przechowywania gazu w podziemnym maga-
zynie o pojemności 700 mln m zlokalizowanym 
w miejscowości Loenhout na północy kraju. 

Belgijski rynek transportu i magazynowania 
jest w pełni otwarty. Nad przestrzeganiem reżi-
mu TPA czuwa krajowy organ regulacyjny CREG. 
Belgijski regulator rynku CREG odpowiada rów-

nież za ustalanie taryf na usługi świadczone 
przez terminal LNG w  Zeebrugge. Część kom-
petencji w zakresie regulacji rynku gazu są prze-
kazane na poziom regionalny, na którym działa 
trzech regulatorów: VREG dla Flandrii, CWAPE 
dla Regionu Walonii i BRUGEL dla regionu Bruk-
seli. Dzięki temu o odbiorców gazu może zabie-
gać wiele konkurujących ze sobą firm. Gaz do 
odbiorców końcowych dociera natomiast dzięki 
17 regionalnym operatorom sieci dystrybucyjnej 
kontrolowanym przez lokalne samorządy. 

Fluxys nie ogranicza swojej aktywności 
w zakresie transportu gazu jedynie do teryto-
rium Belgi. Fluxys wraz holenderskim operato-
rem gazociągów Gasunie weszedł w posiadanie 
10% udziałów w północnoniemieckim rurociągu 
NEL. Rurociąg ten umożliwia transport rosyjskie-
go gazu dostarczanego rurociągiem North Ste-
ram6. Fluxys jest także 25% udziałowcem firmy 
Interconnector (UK) Limited brytyjskiego, będą-
cej operatorem brytyjskiego interkonektora.

Zeebrugge
Kluczowym punktem dla sytemu transpor-

towego Belgii, ale także dla regionu Północ-
no-Zachodniej Europy jest port w Zeebrugge. 
O jego znaczeniu decyduje skoncentrowanie 
w jednym miejscu wielu obiektów infrastruktu-
ralnych. Oddany do użytku w 1987 r. terminal 
LNG zapewnia pozyskiwanie gazu ziemnego 
z wykorzystaniem transportu morskiego. Wła-
ścicielem i operatorem terminala jest Fluxys 
LNG. Roczne możliwości regazyfikacyjne sięgają 
9,5 mld m³ gazu. Aktualnie terminal może ob-
sługiwać gazowce LNG typu Q-flex o pojem-

ności do 217.000 m³. W 2008 do Zeebrugge 
wpłynęło 43 statków, a w roku 2009 liczba ta 
zwiększyła się do 82 statków. Na terenie termi-
nala, zajmującego powierzchnię 30 hektarów, 
przeprowadzane są obecnie inwestycje zmie-
rzające do zwiększenia jego możliwości  rozła-
dunkowych i przeładunkowych. Obejmują one  
m.in. dodanie nowego pomostu do cumowania 
gazowców oraz budowę nowego zbiornika 
gazu o pojemności 160 000 m³ (istniejące ma-
gazyny są  w stanie pomieścić 380 000  m³). 
Terminal posiada także instalacje służącą do 
cystern samochodowych na gaz skoroplony 
o rocznej możliwości załadunkowej 3 000 sa-
mochodów7.

W Zeebrugge zlokalizowany jest także in-
terkonektor, którego operatorem jest zależny do 
Fluxys Huberator S.A. Umożliwia on dwukie-
runkowy przesył gazu między Wielką Brytanią 
a Belgią oraz pozostałymi rynkami Europy kon-
tynentalnej. Belgijski interkonektor połączony 
jest, liczącym 235 km podmorskim rurociągiem, 
z brytyjskim interkonektorem w Bacton (jego 
właścicielem i operatorem jest spółka Intercon-
nector (UK) Limited) Instalacje te umożliwiają 
przesył w kierunku Wielkiej Brytanii 25,5 mld m³ 
gazu natomiast do Belgii może dotrzeć 20 mld 
m³ gazu rocznie. Wielkość strumienia  dziennego  
przesyłu gazu zależna jest od ilości zgłoszonego 
przez poszczególnych dostawców zapotrzebo-
wania8. 

W Zeebruge krzyżują się również  dwie 
główne osie europejskich szlaków transportu 
gazu: wschód / zachód – oś z Rosji do Wiel-
kiej Brytanii i północ / południe – oś z Norwegii 
na południe kontynentu europejskiego. 

Obszar portowy Zeebrugge jest więc jed-
nym z najważniejszych punktów wejścia gazu 
ziemnego na obszar Unii Europejskiej. Łączenie 
z różnych źródeł, dzięki rurociągom i terminalowi 
LNG, przez Zeebrugge może rocznie przejść oko-
ło 48 mld m³. Dzięki zróżnicowanej infrastruktu-
rze transportowej umożliwiającej dywersyfikację 

System transportu gazu ziemnego w Belgii. Źródło: www.fluxys.com

Budowa drugiego pomostu do cumowania gazowców w ter-
minalu LNG Zeebrugge, 2012 r. 
Źródło: www.gastechnology.org
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dostaw oraz powiązaniom z systemami trans-
portowymi państw sąsiednich Zarbrugge pełni 
rolę kluczowego węzła transportu gazu w UE. 

Zeebrugge to także ważne miejsce handlu 
gazem w skali europejskiej. Na bazie istniejącej 
infrastruktury transportowej, a przede wszyst-
kim opisanego wyżej interkonektora, w 2000 r. 
utworzono hub tranzytowy. W jego ramach 
wymiana handlowa odbywa się w określonym 
fizycznym miejscu przecięcia rurociągów. Przed-
miotem handlu jest gaz znajdujący się fizycznie 
w miejscu lokalizacji hubu. Zeebrugge charak-
teryzuje się jednym z największych rocznych 
wolumenów obrotów gazem w UE – 62,3 mld 
m³. Z usług hubu korzystają przede wszystkim  
firmy tradingowe oraz producenci energii9. Gaz 
wpływający do belgijskiego hubu pochodzi 
głównie norweskich i brytyjskich złóż zlokalizo-
wanych pod dnem Morza Północnego. Zasięg 
handlu gazem w Zeebruge obejmuje nie tylko 
rynek belgijski ale także krajów ościennych: 
Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec i Wiel-
kiej Brytanii10. Transakcje zawierane są w dni ro-
bocze między godziną 6:00 a 18:00 i rozliczane 
są w euro. Jednostką objętości używaną w roz-
liczeniach jest MWh. Hub tranzytowy Zeebrug-
ge współpracuje także z  belgijsko-holenderską 
giełdą energii i gazu  APX ENDEX. 

Podsumowanie
Królestwo Belgii to przykład państwa, któ-

re z powodzeniem zliberalizowało rynek gazu 
ziemnego. Wielość podmiotów działających na 
ryku umożliwia zaistnienie mechanizmu kon-
kurencji, który minimalizuje ryzyko stosowania 
praktyk monopolistycznych wobec odbiorców 
gazu. Dzięki infrastrukturze handlowej w posta-
ci hubu w Zeebruge rozwinął się rynek hurtowy, 
a cena gazu kształtowana jest przez relację mię-
dzy podażą a popytem. Dywersyfikacja dostaw 
gazu ziemnego, wysoki poziom zintegrowania 
sytemu transportowego z systemami krajów 

ościennych oraz tranzytowa funkcja rurociągów 
stanowią wystarczające gwarancje dla bezpie-
czeństwa belgijskiego rynku gazu, pomimo 
całkowitego uzależnienia od importu. Admini-
stracja rządowa nie ma określonej polityki reago-
wania kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw gazu ziemnego. Brak bezpośredniego 
zaangażowania państwa w kwestię zapewnie-
nia bezpieczeństwa energetycznego wynika tak-
że ze świadomości istnienia przyjaznego wobec 
Belgii otoczenia międzynarodowego, w którym 
ryzyko wykorzystania gazu ziemnego do celów 
politycznych w relacjach między państwami 
jest znikome. Zachowanie ciągłości i pewności 
dostaw gazu na belgijski rynek spoczywa na-
tomiast na operatorze sytemu transportowego 
Fluxsy. Powinność ta wynika z rozporządzenia 
królewskiego z dnia 23 października 2002 roku 
o obowiązku świadczenia usług publicznych 
związanych z gazem ziemnym11. 

Otwarcie rynku, w przypadku Belgii, nie 
oznacza przyjęcia roli biernego konsumenta 
importowanego od różnych dostawców gazu 
ziemnego. Belgia wykorzystując swoje nadmor-
skie położenie oraz bliskość zarówno dużych 
konsumentów – Niemiec, Francji, jak i dostaw-
ców – Holandia, Wielka Brytania, Norwegia, 
uzyskała jedną z pierwszoplanowych ról  na 
integrujących się rynkach gazu w UE.

Rozbudowa różnorodnej infrastruktury 
transportowej, a następnie infrastruktury han-
dlowej umożliwiła wytworzenie silnych powią-
zań oraz współzależności między belgijskim ryn-
kiem gazu a otoczeniem zewnętrznym. Dzięki 
temu Belgia pełni rolę węzła transportowego 
i centrum handlu gazem dla regionu Zachodniej 
i Północnej Europy.
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Jerzy Papuga

Senacka Komisja Środowiska zajęła się 
kwestiami rozpoznania i eksploatacji węglo-
wodorów, zapraszając na swoje styczniowe 
posiedzenie przedstawicieli Państwowego In-
stytutu Geologicznego, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Koalicji Klimatycznej. Jak 
objaśniła przewodnicząca komisji sen. Jadwiga 
Rotnicka, PO, informacja o krajowych zasobach 
węglowodorów ma sens tylko wtedy, kiedy „jest 
udzielana z pierwszej ręki”. Szczególnie, wobec 
szumu informacyjnego jaki wokół gazu łupko-
wego i innych węglowodorów trwa w mediach 
i w opinii publicznej. Senatorom przydała się ta 
poglądowa lekcja zasobów – tym bardziej, iż 
dyskusja dotyczyła zagrożeń, o których słychać 
znacznie częściej, niż o dobrodziejstwach wła-
snych złóż.

PIG o węglowodorach – będzie 
kolejny raport

Dyrektor PIG prof. Jerzy Nawrocki, prezen-
tując dorobek instytutu w zakresie poszukiwań 
surowców energetycznych długo uświadamiał 
senatorów, iż w Polsce realizowanych jest sze-
reg projektów związanych z rozpoznaniem tej 
grupy surowców: od węgla kamiennego i bru-
natnego poczynając (zasoby na paręset lat), 
poprzez uran i ropę naftową, na gazie łupko-
wym kończąc. Jednak o udokumentowanej 
wiedzy o gazie z łupków trudno jeszcze mówić. 
„Badamy na razie postęp prac prowadzonych 
w ramach koncesji poszukiwawczych na gaz 
łupkowy –aby w 2014 roku przygotowywać 
kolejny raport na temat zasobów”. Dzisiaj PIG 
mówi o wartości zasobów wydobywalnych 
346–767 mld m3 jako najbardziej prawdopo-
dobnych, choć Amerykańska Agencja Informacji 
o Energii mówiła o 5,3 bln m3, a amerykańska 
służby geologiczna już tylko o 38 mld m3. Prof. 
Nawrocki skrupulatnie objaśniał, skąd bierze się 
różnica w szacowaniu zasobów. Przede wszyst-
kim – ze stosowania pojęć, które definiują różne 
ich rodzaje. Praktycznie tylko dwa pojęcia od-
noszą się do gazu łupkowego: zasoby wydoby-
walne, czyli zasoby geologiczne, które można 
wydobyć, posługując się aktualnymi metodami 
technologicznymi („a to oznacza ogromne zna-
czenie czynnika technologicznego”) oraz zasoby 

prognostyczne, określane wyłącznie na podsta-
wie wielkości i jakości struktur geologicznych. 
„Do wszystkich pozostałych kategorii zasobów 
nie mamy i długo nie będziemy mieć danych” – 
podkreślał Nawrocki. 

Podstawowy problem – brak testów 
złożowych

Zdaniem PIG, nadal nie ma wiarygodnej 
informacji o stopniu wydobywalności gazu 
łupkowego w Polsce, gdyż wykonano za mało 
testów złożowych, a „w zasadzie tylko szcząt-
kowe”. Kontrastuje to w oczywisty sposób 
z amerykańskimi informacjami, które operują 
zupełnie skrajnymi szacunkami, a polemika 
z nimi była istotną częścią błyskotliwej pre-
zentacji szefa PIG. Bo skoro nie ma żadnych 
poważnych testów, które mógłby przynieść 
wiarygodne dane o możliwości i stopniu wy-
dobycia gazu łupkowego, to nie jest znany ani 
potencjał jego wydobywania, a tym bardziej ho-
ryzont czasowy. „Obliczenia zasobów polskiego 
gazu łupkowego można nazwać co najwyżej 
prognozą zasobów wydobywalnych” – za-
strzegał dyrektor PIG. Do bardziej wiarygodnej 
prognozy potrzeba przede wszystkim informa-
cji na temat wielkości obszaru złożowego oraz 
współczynnika wydobywalności, czyli określe-
nia, ile zasobów geologicznych da się wydobyć 
na powierzchnię i przetransportować. Żeby to 
określić – mówił Nawrocki – należy przeana-
lizować bardzo wiele parametrów, które są ze 
sobą w pewien sposób negatywnie powiązane: 
na przykład wraz z głębokością rośnie wartość 
jednego parametru, ale drugiego, spada. Istnie-
je wiele ograniczeń dotyczących wyznaczenia 
obszaru złożowego, zarówno jego powierzchni 
jak i miąższości. „Ta analiza naprawdę nie jest 
prosta, muszą w niej zostać uwzględnione róż-
ne elementy geologiczne, ale też wiele innych, 
a dopiero gra wszystkich elementów definiuje 
obszar złożowy”. Prof. Nawrocki zwrócił uwagę, 
iż poza obszarem złożowym istotny jest poziom 
wydobycia. Pokazując senatorom wykresy wy-
dobycia ze wszystkich basenów amerykańskich, 
zwracał uwagę, iż niektóre otwory położone 
obok siebie nic nie dawały, a inne bardzo duży 
uzysk gazu. PIG, przygotowując polskie sza-
cunki – wobec dosyć niepokojących sygnałów 
z obszarów szczelinowań – przyjął pewne zało-
żenia charakterystyczne dla złóż amerykańskich. 
Okazało się na ich podstawie, że około 7,3% 
polskich zasobów geologicznych można uznać 
za wydobywalne: co daje 346–767 miliardów 
m3 jako najbardziej prawdopodobne. Dyrektor 
PIG podał, iż ogółem zostało nawierconych 39 
otworów z pionowym szczelinowaniem i czte-
ry z poziomym, ale żaden z tych otworów „nie 
wyglądał tak jak powinien wyglądać otwór zło-

żowy i nie dostarczał odpowiednich informacji”. 
Chodzi bowiem o co najmniej kilometr poziome-
go odcinka, kilkanaście punktów szczelinowań 
i kilka miesięcy analizy wypływu gazu. „Śmiem 
twierdzić, że do tej pory nie mamy takiego 
otworu, jeśli ktoś zaprzeczy, to z chęcią poznam 
te wyniki, bo do tej pory tego typu wyników 
nie widziałem” – mówił. Tym bardziej, że kosz-
ty otworów w Polsce są nadal za duże. Jest to 
skutek monopolu na wiertnictwo, w zależności 
od głębokości koszt wiercenia może dochodzić 
do około 30 mln zł. Każdy punkt szczelinowań, 
to koszt rzędu 2,5 mln zł – analizował dyrektor 
PIG. „Za całość przedsięwzięcia trzeba zapłacić 
w granicach 50–60 mln zł”. Tymczasem w Sta-
nach Zjednoczonych koszty te trzeba podzielić 
przez dwa. „To bardzo dziwne, bo teoretycznie 
jesteśmy krajem tańszym, a praktycznie, jak się 
okazuje, nie” – mówił Nawrocki.

Rzeczowa polemika z różnicami
Skąd więc różnice pomiędzy szacunkami 

Państwowego Instytutu Geologicznego 
a prognozami innych instytucji, które podają 
zupełnie krańcowe wartości zasobów? Ame-
rykańska Agencja Informacji o Energii przyjęła 
obszar złożowy w zasadzie równy obszarowi 
koncesji. „Tymczasem wiemy, że nie wszędzie 
występują miejsca przydatne do eksploatacji 
czy miejsca z łupkami, a więc zasoby zostały tu 
zawyżone”. Ponadto współczynnik wydobycia 
przyjęto na poziomie 20-30%, czyli najwyższym 
z możliwych do uzyskania w Stanach Zjednoczo-
nych. „Cóż, możemy być dobrej myśli, że kiedyś 
uda się nam do tego poziomu dojść” – ostrze-
gał dyrektor PIG – „ale obecnie zebrane bardzo 
skąpe dane niekoniecznie na to wskazują”. Jeśli 
zaś chodzi o zaniżone, zdaniem PIG, dane ame-
rykańskiej służby geologicznej, to powierzchnia 
złożowa została w nich zmniejszona trzykrotnie, 
ale nie wiadomo w oparciu o co, bo „nie ma na-
wet otworu, żeby ją tak drastycznie zmniejszyć”. 
Wzięto pod uwagę siedemnaście otworów, któ-
re miały dane bardzo niskiej jakości. „Jak wiemy, 
raport ten jest bardzo skąpy, ma wszystkiego 
cztery strony i prawdopodobnie z tego wyni-
ka wspomniane zmniejszenie obszaru złożo-
wego” – ironizował prof. Nawrocki. Poza tym 
przyjęto współczynniki na poziomie krańcowo 
najniższym, uznano bowiem, że tylko około 4% 
zasobów geologicznych nadaje się do wydoby-
cia. To znaczy, że 96% zasobów zostanie w gó-
rotworze, co „byłoby absolutnie nieekonomicz-
ne, gdyby rzeczywiście się spełniło”. Na domiar 
złego amerykańska służba geologiczna zastoso-
wała w swej prognozie współczynnik sukcesu 
na poziomie 50%, w związku z którym zasoby 
zostały zmniejszone o połowę.  Nie lepiej me-
todologicznie, zdaniem prof. Nawrockiego, lo-

Gaz w Senacie
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kuje się prognoza Amerykańskiej Agencji Infor-
macji o Energii. Odwrotnie bowiem niż służba 
geologiczna – przyjęła ona zbyt optymistyczne 
założenia, co doskonale zilustrował przykład ob-
szaru lubelskiego, uznanego przez Agencję za 
interesujący w całości. „Wiemy, że w jego cen-
tralnej części jest rów lubelski, gdzie głębokości 
zalegania są tak duże, że nie ma mowy o żadnej 
eksploatacji czy w ogóle o poszukiwaniach gazu 
łupkowego. Oznacza to, że w wielu miejscach 
wzięto pod uwagę obszar po prostu nierealny”. 
Wyznaczając w dodatku 25 % poziom wydoby-
cia, a w innych miejscach jeszcze wyższy… 

Problem sweet spot
Czy jednak dane pochodzące z ograniczonej 

liczbą otworów mogą prowadzić do niedoszaco-
wania zasobów gazu łupkowego? „Oczywiście, 
istnieje taka możliwość” – odpowiedział sobie 
prof. Nawrocki. Z praktyki poszukiwawczej wia-
domo, że sweet spot, czyli obszary nagroma-
dzenia gazu łupkowego, ograniczały się prak-
tycznie do 20–25% powierzchni całego obszaru 
złożowego. „Trafić w dobre miejsca, skoro jest 
ich tylko 20%, niewątpliwie nie jest łatwo”. PIG 
stwierdza, iż istniejące otwory z pewnością nie są 
reprezentatywne i nie można na ich podstawie 
powiedzieć, że trafiono we wszystkie dobre miej-
sca. Jednak w sumie nie ma znaczenia, ile gazu 
jest tam skumulowanego, skoro „nie będziemy 
mieć technologii, które pozwolą nam wydobyć 
choćby 20–30%”. Dlatego Instytut wydaje co 
roku „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce”, 
przygotowywany w oparciu o dokumentację 
i formularze przesyłane przez użytkowników 
złóż jak i finalnie w oparciu o wielkie bazy da-
nych Instytutu. Prof. Nawrocki mówił, iż w my-
śleniu o zasobach surowców energetycznych 
obowiązują dwa podstawowe pojęcia. Pierwsze 
to „zasoby przemysłowe”, które obejmują część 
zasobów bilansowych lub pozabilansowych 
w granicach projektowanego obszaru górnicze-
go lub wydzielonej części złoża przewidzianej do 
zagospodarowania. Zasoby te mogą być przed-
miotem uzasadnionej technicznie i ekonomicznie 
eksploatacji przeprowadzanej z uwzględnieniem 
przepisów prawa, w tym wymagań dotyczących 
ochrony środowiska. Zaś zasoby wydobywalne 
to zasoby technicznie możliwe do wydobycia, 
w dodatku bardzo konkretnie zdefiniowane. 
„Rokrocznie publikowane są poziomy rocznego 
wydobycia i liczba złóż, które aktualnie są zago-
spodarowane”. Przy czym w Stanach Zjednoczo-
nych nie dokumentuje się złóż „i nie mówi się na 
etapie początkowym czy bardziej zaawansowa-
nym, że dane złoże gazu łupkowego będzie mia-
ło tyle gazu, ile będzie miało”. Dobre miejsca są 
bardzo rozproszone, koncentrują się na niedużym 
obszarze i „w związku z tym nikt nie pozwoli so-

bie na to, żeby najpierw udokumentować, a po-
tem eksploatować”. W Stanach Zjednoczonych 
procedura już nawet po niedużym rozpoznaniu 
zaczyna iść równolegle, gdyż nie opłaca się wier-
cić tylko otworów rozpoznawczych. Zdaniem 
prof. Nawrockiego, sprawą kluczową w polskim 
pasie łupkowym jest nie tyle nawiercenie setek 
czy tysięcy otworów, bo będą to już otwory eks-
ploatacyjne, ile „wykonanie chociażby jednego 
poprawnego testu złożowego opartego na od-
cinku co najmniej kilometra poziomego wiercenia 
i kilkunastu punktach szczelinowania”. Pierwsze 
szczelinowania firmy Lane Energy były ogłaszane 
jako słabe, ale nie wiadomo „jak wyglądał test 
i czy nie popełniono błędów technologicznych 
podczas wiercenia?” Wcale, zdaniem Nawrockie-
go, nie musi to wskazywać, że jest mało gazu, 
czy że mało da się go wydobyć. Równie dobrze 
mógł być popełniony błąd podczas wiercenia, 
gdyż każde skały łupkowe są trochę inne. „Liczy-
my na to, że po eksperymencie PGNiG związa-
nym z koncesją na terenie Wejherowa, który miał 
miejsce w grudniu, dostaniemy pewne dane do-
tyczące możliwości złożowych tego obszaru, ale 
pewności nie mamy”. Następne szczelinowania 
zaplanowała na kwiecień 2013 roku firma Orlen 
Upstream. Będą to szczelinowania w odcinku 
poziomym i kolejna szansa na to, żeby przepro-
wadzić poprawny i wydajny w sensie techno-
logicznym test złożowy. „Jeśli zostanie on prze-
prowadzony, to znajdziemy się znacznie bliżej 
odpowiedzi na pytanie, czy mamy ekonomicznie 
uzasadnione złoża gazu, niż gdybyśmy nawiercili 
sto czy dwieście otworów pionowych” – mówił 
Nawrocki. Z otworów pionowych można dowie-
dzieć się co najwyżej, że o kilometr zmienia się 
granica złoża i że „jest o 0,5% czy o 1% więcej 
materii organicznej”. 

Badania środowiskowe: bariera 
czy klucz do sukcesu?

Monika Konieczyńska, kierownik projektu 
„Systemy i Prognozy Antropopresji” w Pań-
stwowym Instytucie Geologicznym stwierdziła, 
iż „bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę, że 
istotne są nie tylko kwestie dokumentowania 
zasobów złóż, ale równie istotne okazały się 
aspekty środowiskowe związane z nową tech-
nologią i ze sposobem wydobycia gazu z złóż 
niekonwencjonalnych”. To one będą stanowić 
jeden z kluczowych aspektów całego przed-
sięwzięcia, dlatego w PIG działa zespół, który 
prowadzi odpowiednie badania oraz dostarcza 
rzetelnej wiedzy i informacji. Tym bardziej, że 
wokół spraw środowiskowych istnieje dosyć 
duży szum medialny, „podawanych jest bar-
dzo wiele niesprawdzonych informacji, pewne 
sprawy są wyolbrzymiane, a inne są bagateli-
zowane” – podkreśliła Konieczyńska. PIG stara 

się odpowiedzieć na pytanie, jakie jest faktyczne 
oddziaływanie na środowisko procesu pozy-
skiwania gazu ze złóż niekonwencjonalnych? 
Monika Konieczyńska podkreślała w swojej 
prezentacji, iż należy przeprowadzić zarówno 
analizę presji, jak i prowadzić działania zgodnie 
z zasadami zarządzania ryzykiem. 

Analiza presji, zarządzanie 
ryzykiem

Konieczyńska uświadamiała senacką Komisję 
Środowiska, iż proces analizy presji przeprowa-
dza się w sposób uporządkowany – wychodząc 
od bardzo dokładnej oceny stanu środowiska 
przed rozpoczęciem poszukiwań, choć tego typu 
informacje są najczęściej w posiadaniu PIG, któ-
ry prowadzi ciągły monitoring stanu środowiska 
w skali całego kraju. Następnym etapem jest prze-
prowadzenie bardzo szczegółowego rozpoznania 
procesu podlegającego analizie. Konieczne jest 
zapoznanie się z całym bagażem doświadczeń, 
który już jest dosyć duży, szczególnie z obszaru 
Ameryki Północnej, rzadziej z obszaru Europy. 
Polska jest liderem w zakresie poszukiwań, „to 
u nas prowadzone są pierwsze wiercenia, pierw-
sze zabiegi szczelinowania i tak naprawdę wraz 
z każdym kolejnym zabiegiem zdobywamy kolej-
ne informacje”. Następnie w oparciu o wiedzę 
i zgromadzone wyniki badań wskazuje się klu-
czowe elementy procesu, które będą najbardziej 
oddziaływały na środowisko. Identyfikuje się po-
tencjalne uciążliwości i oddziaływania, przepro-
wadza permanentne badania stanu środowiska 
w trakcie prac i po ich zakończeniu. To wszystko 
ma służyć ocenie oddziaływania na środowisko, 
ale tylko w pojedynczym przypadku. Proces trze-
ba bowiem powtarzać wielokrotnie, aby z każdej 
przeprowadzonej analizy wyciągać wnioski, 
które można ekstrapolować już na szersze zjawi-
ska – podkreśliła Konieczyńska. Stały monitoring 
środowiska powinien być długotrwały, pozwalać 
na obserwację poszczególnych komponentów 
i podanie rzetelnej informacji o tym, jakie jest 
faktyczne oddziaływanie na dane środowisko. 
„I dopiero po wykonaniu tych czynności docho-
dzimy do zarządzania ryzykiem”. Polega ono na 
zdefiniowaniu potencjalnych uciążliwości i ryzyk, 
a także na zaprojektowaniu działań, które zmie-
rzają do ich minimalizacji.

Jak prowadzić proces 
szczelinowania?

Monika Konieczyńska podkreślała w swo-
jej prezentacji, iż proces poszukiwania i roz-
poznawania niekonwencjonalnych złóż gazu 
jest skomplikowany „zarówno pod względem 
logistycznym, merytorycznym, jak i organizacyj-
nym”. Składa się z wielu etapów i ma pewien 
schemat. Na ogół rozpoczyna się od prac roz-
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poznawczych, robione są badania geofizyczne, 
wskazywana lokalizacja, odwiercany pierwszy 
odwiert pionowy, z którego pobierane są próbki 
rdzeni, robione są analizy geochemiczne, a do-
piero później podejmowana decyzja o wierce-
niu drugiego odwiertu, w którym ewentualnie 
wykonywany jest zabieg szczelinowania. Każdy 
kolejny etap uzależniony jest od wyników po-
przedniego; nigdy nie jest tak, że  operator kon-
cesji na pewno przeprowadzi wszystkie prace. 
Może ich zaniechać – na przykład ze względu 
na wyniki badań geochemicznych, zbyt małe 
miąższości albo zbyt dużą głębokość. Jest wiele 
czynników, które należy uwzględnić, powodują-
cych to, że prace nie mogą być kontynuowane 
– podkreślała Konieczyńska. Dotychczas w ra-
mach koncesji na poszukiwanie i rozpoznawa-
nie gazu łupkowego odwiercono trzydzieści 
dziewięć otworów i tylko w czterech wykonano 
zabieg wielokrotnego szczelinowania hydrau-
licznego w odcinku poziomym. Najpierw wier-
cony jest odcinek pionowy, a następnie wzdłuż 
formacji łupkowej odwiercany jest poziomy, do 
którego tłoczony jest płyn szczelinujący, który 
ma za zadanie utworzenie gęstej sieci bardzo 
drobnych spękań. Do płynu szczelinującego 
dodawany jest propant, najczęściej piasek lub 
granulat ceramiczny, który wnika w powstałe 
szczeliny i powoduje, że się nie zaciskają i gaz 
może się wydobywać. Później następuje odbiór 
płynu z otworu. „Płyn ten nazywamy płynem 
zwrotnym, choć nie jest to już taki sam płyn, jak 
ten, który został wtłoczony”.

Woda, tylko skąd?
Konieczyńska podkreślała, iż do zabiegu 

szczelinowania potrzeba sporych ilości wody, 
która jest tu „podstawowym medium”. Tylko 
o jakie ilości chodzi? Na wykonanie pełnego 
zabiegu szczelinowania w odcinku poziomym 
o długości 1 kilometra potrzeba „przynajmniej 
kilkunastu tys. m3 wody”. I odpowiednio więcej 
w przypadku pełnej eksploatacji, kiedy na tere-
nie jednej lokalizacji będzie odwiercanych nawet 
kilkanaście otworów, a na sweet spot nawet kil-
kaset. „W aspekcie potrzeb wodnych jest pew-
na trudność, ponieważ na dzisiaj nie jesteśmy 
w stanie określić, w jakim miejscu te potrzeby 
wodne rzeczywiście zaistnieją” – mówiła Moni-
ka Konieczyńska. Ale w momencie eksploatacji 
będzie to spore wyzwanie, bo może dojść do 
dużego poboru w stosunkowo krótkim czasie. 
Cała ilość wody, która jest niezbędna do przepro-
wadzenia zabiegu stymulacji złoża, musi zostać 
zgromadzona przed przystąpieniem do pracy 
– podkreślała. Jest to tym bardziej istotne, iż 
zabiegu nie można przerwać, woda musi zostać 
zgromadzona na terenie wiertni. „Ze względu na 
ewentualne zagęszczenie otworów na małym 
obszarze możemy mieć do czynienia z poborem 

skumulowanym”. Konieczne jest przede wszyst-
kim uzyskanie wiedzy na temat zasobów wód 
podziemnych i powierzchniowych, PIG realizuje 
projekt mający na celu udokumentowanie zaso-
bów dyspozycyjnych wód podziemnych na ob-
szarze całego kraju. „Chcemy uniknąć sytuacji, 
w której będzie potrzeba pewnych ilości wody do 
celów eksploatacji gazu z łupków, a nie będziemy 
mieli wiedzy o tym, jaki jest stan udokumentowa-
nych zasobów dyspozycyjnych”. Choć nie tylko 
wody podziemne mogą być wykorzystywane na 
potrzeby zabiegu szczelinowania hydraulicznego. 
„Woda, która będzie wykorzystywana do zabiegu 
stymulacji złoża, nie musi spełniać wygórowa-
nych norm jakości” – stwierdziła Konieczyńska. 
Mogą być wykorzystywane różnego rodzaju 
wody poprodukcyjne, technologiczne i z odwod-
nień górniczych. Chodzi oczywiście tylko o ko-
rzystne lokalizacje, bo należy brać pod uwagę, 
że transport też jest problemem. „Nie wyobrażam 
sobie transportu wody z Górnego Śląska na Po-
morze po to, żeby tam można było prowadzić 
zabiegi szczelinowania hydraulicznego”. Do-
świadczenia kanadyjskie wskazują, że woda 
z kanalizacji burzowych, z powodzeniem może 
być wykorzystywana na potrzeby szczelinowania 
hydraulicznego. Duże nadzieje daje wykorzysta-
nie poziomu solankowego, który na pewnych 
głębokościach występuje dosyć powszechnie. 
„Wody solankowe ze względu na zasolenie nie 
spełniają norm, nie mogą być wykorzystywane 
jako wody pitne, ale z powodzeniem będą mogły 
być wykorzystywane na potrzeby szczelinowania 
hydraulicznego”. Monika Konieczyńska nie wy-
kluczyła ponownego stosowania oczyszczonego 
płynu zwrotnego. „Jest to pole do popisu dla firm, 
które prowadzą oczyszczanie płynu zwrotnego, 
który wraca z otworu, i wykorzystanie go w po-
nownym zabiegu szczelinowania”. Po stronie plu-
sów tej technologii jest likwidacja naraz dwóch 
problemów: sporej ilość odpadów i  potrzeb 
wodnych w każdym kolejnym zabiegu szczelino-
wania hydraulicznego. „Wiemy, że w Polsce taka 
działalność ma już miejsce, a firmy w ten sposób 
podchodzą do tego problemu” – mówiła Konie-
czyńska. Na pytanie sen. Alicji Zając, PiS, uznała 
tę metodę za najbardziej optymalny sposób za-
gospodarowania płynu zwrotnego. W Stanów 
Zjednoczonych, szczególnie w początkowej fa-
zie wydobycia gazu z łupków nie prowadzono 
procesu oczyszczania i najczęściej płyn zwrotny 
był zatłaczany do górotworu. W Polsce nie jest 
to możliwe, trzeba mieć po prostu koncesję na 
podziemne magazynowanie odpadów, ponieważ 
płyn zwrotny jest klasyfikowany jako odpad wy-
dobywczy. Na terenie wiertni ustawiana jest linia 
oczyszczająca, gdzie płyn najpierw jest separo-
wany, a później przepuszczany przez kolejne sita, 
separatory, kartridże i doprowadzany do takich 
parametrów, które pozwalają na wykorzystanie 

w kolejnym otworze. W Polsce nie ma problemu 
z zaopatrzeniem ludności w wodę, rezerwy za-
sobów wód podziemnych są na poziomie 80%.

Katalog zagrożeń wybuchem
Specyficzną kwestią jest emisja migrują-

cego gazu w strefie przyotworowej. Kierownik 
Programu Hydrogeozagrożenia w Państwowym 
Instytucie Geologicznym Małgorzata Woźnic-
ka objaśniła, iż „ostatnio jesteśmy pod wielkim 
wpływem raportu wykonanego w KE, który 
próbuje nam udowodnić, że możemy mieć 
do czynienia z potwornymi emisjami metanu 
z wierceń gazu łupkowego”. Jednak PIG dosyć 
wnikliwie przestudiował ten raport i doszedł do 
wniosku, iż oparty jest na danych pochodzących 
przede wszystkim z otworów konwencjonal-
nych. „W raporcie tym zaleca się stosowanie tak 
zwanych środków zapobiegawczych i wymienia 
się separatory, flary, a chyba nie wspomina się 
o closed combustion unit, które są w Polsce sto-
sowane na wszystkich znanych nam w tej chwili 
odwiertach”. Woźnicka podkreślała, iż wszędzie 
tam, gdzie robione jest szczelinowanie, gdzie jest 
choćby potencjalna możliwość, że gaz będzie się 
wydobywać z otworu, stosowane są wszelkie za-
bezpieczenia tego typu. „Nie ma takiej sytuacji, 
że ktoś lekceważy takie zagrożenie, nie ma takiej 
możliwości, żeby ktoś pozwolił sobie na to, żeby 
tysiące metrów sześciennych metanu szły w po-
wietrze, ponieważ stwarza to zagrożenie wybu-
chem”. Generalnie jednak emisje gazowe są nie-
zorganizowane i trudne do zmierzenia. Stanowią 
pewną trudność, ale na wiertniach stosowane są 
silniki z atestami i ważnymi przeglądami technicz-
nymi oraz głowice prewencyjne i separatory do 
spalania zamkniętego. 

Wyłączenia gruntu z eksploatacji
Jeżeli chodzi o powierzchnię terenu, to eks-

ploatacja wiąże się z czasowym wyłączeniem 
terenu wierceń z normalnego użytkowania. Ale 
jest to raczej krótkotrwałe wyłączenie – mówiła 
Konieczyńska – bo wywiercenie otworu zajmuje 
miesiąc, góra dwa. „I nawet jeżeli tych otworów 
będzie kilka czy kilkanaście, to i tak czas liczy 
się w miesiącach, na pewno nie w latach”. Tym 
bardziej, że stosowana obecnie technologia 
wierceń kierunkowych z pojedynczej lokalizacji 
powoduje, że zagęszczenie obszarów, gdzie są 
prowadzone wiercenia, jest coraz mniejsze a ob-
szary te są sytuowane coraz luźniej. „Wiercenia 
kierunkowe są tym elementem, który ewidentnie 
eliminuje uciążliwości związane z zagospodaro-
waniem terenu”. Ale pod uwagę należy brać 
potencjalne zagrożenie wywołaniem wstrząsów 
sejsmicznych oraz zagrożenie związane z pro-
dukcją odpadów, często o nieznanym składzie- 
podkreślała. Gleba i grunt to dwa komponenty 
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środowiska, które ewidentnie są narażone na 
takie uciążliwości, jak degradacja poszczegól-
nych warstw gleby czy podglebia, kompakcja 
podglebia i ewentualne zanieczyszczenie wsku-
tek niekontrolowanych wycieków powstałych 
po awarii czy katastrof na powierzchni. „O za-
nieczyszczeniu wód powierzchniowych czy pod-
ziemnych mówimy w przypadku katastrofy czy 
jakiegoś niekontrolowanego wycieku, przecieku 
lub nieodpowiedniego uszczelnienia powierzch-
ni terenu” – podkreślała Konieczyńska. Jeśli zaś 
chodzi o elementy przyrody ożywionej, to nie 
będzie żadnych ulg w przypadku obszarów 
prawnie chronionych. Każdy operator koncesji 
musi brać pod uwagę nakazy, zakazy i ograni-
czenia, które mogą obowiązywać na takich ob-
szarach. Szczególnie Natury 2000 i mokradeł, 
których na terenie Polski jest sporo.

Zanieczyszczenie wody i gruntu
Pierwszą ewentualnością jest przedostanie 

się zanieczyszczenia z poziomego odcinka otwo-
ru jakimiś udrożnionymi strefami dyslokacyjnymi 
czy na skutek jakiejś nieszczelności – analizowała 
Monika Konieczyńska. Ale taka ewentualność 
wydaje się najmniej prawdopodobna ze względu 
na głębokości ponad 3 tys. m prowadzonych prac 
i znaczną izolację od powierzchni terenu. Drugą 
ewentualnością jest możliwość przedostania się 
zanieczyszczenia ze strefy przyotworowej. „To 
jest wariant, który rozpatrujemy w kategoriach 
błędnego wykonania otworu, nieprawidłowego 
zacementowania, uszczelnienia i ewentualnej 
migracji produktów w strefie przyotworowej”. 
Trzecia ewentualność dotyczy zanieczyszczenia 
na skutek rozlania lub przedostania się jakichś 
substancji zanieczyszczających w wyniku niepra-
widłowego zabezpieczenia powierzchni terenu. 
„W latach 2010–2011 na obszarze wojewódz-
twa pomorskiego obserwujemy znaczną ilość od-
padów wydobywczych z grupy 01 05” – mówiła 
przedstawicielka PIG. Głównym elementem jest 
pojawienie się nowego rodzaju odpadu, jakim 
jest płyn zwrotny, pierwotnie zatłaczany, a na-
stępnie powracający z otworu. Od 2011 roku 
powszechną praktyką – zgodną z zaleceniami 
Komisji Europejskiej – jest kwalifikowanie tego 
płynu do grupy 01 05, czyli do odpadów wydo-
bywczych, choć otwarty pozostaje problem do-
tyczący zagospodarowania tego typu odpadów. 
W Polsce jest obecnie trzydzieści pięć instalacji, 
które mogą odbierać tego typu odpady. „Jeśli 
chodzi o pas łupkowy, to jest ich zdecydowanie 
za mało” – podkreślała Konieczyńska. 

Pytania głównie o katastrofy...
Sen. Stanisław Hodorowicz, PO, pytał o kata-

strofy związane z wydobyciem gazu łupkowego. 
Prof. Jerzy Nawrocki potwierdził, iż są przypadki 

błędów na terenie wiertni, ale trudno nazwać je 
katastrofami, raczej zaniedbaniami, które pro-
wadzą do skażenia środowiska. „Nie wynikają 
one z sytuacji geologicznej, tylko z braku albo 
z nieprzestrzegania procedur na terenie samej 
wiertni. Nie zanotowano przypadków skażenia, 
które wymknęłoby się spod kontroli firmom po-
szukującym czy eksploatującym złoża” – podkre-
ślał. Natomiast znany jest przypadek z Wielkiej 
Brytanii, gdzie podczas szczelinowania nastąpiły 
wstrząsy, ale normalny człowiek ich nie odczuł, 
odnotowały natomiast sejsmografy. Były one 
związane z relaksacją na uskoku „kiedy mamy 
dosyć nieciągłą skorupę ziemską i są naprężenia 
– a one są zawsze – i w którymś momencie musi 
nastąpić relaksacja”. Jeśli nawet pojawią się zja-
wiska mikrosejsmiczne w takiej skali, to być może 
„w części lubelskiej naszego pasa łupkowego” 
i nie będą one odczuwalne przez mieszkańców. 
„Wstrząsy te niewątpliwie będą rejestrowane, je-
śli się zdarzą, ale wcale nie musi do nich dojść”. 
Struktury uskokowe mogą być już w takim stanie 
naprężeń, że nie zostaną wyzwolone żadne ruchy 
i nie będzie wstrząsów – objaśnił Nawrocki.

…i dużą politykę
Prof. Jerzy Nawrocki, odpowiadając na 

pytania senatorów Stanisława Iwana i Jana Mi-
chalskiego, PO, odżegnywał się od wpływów 
polityki na prowadzone badania. „PIG nie może 
się angażować w tego typu debaty, jest insty-
tucją apolityczną”. Choć kwestia, jakie paliwo 
będzie paliwem przyszłości, jest istotna zarów-
no z punktu widzenia interesów koncernów, 
jak i różnych organizacji lobbystycznych „które 
w danym kierunku profilują swój program”. 
Gaz łupkowy może być paliwem pomostowym 
„pomiędzy tym, co dzisiaj mamy, a ewentualną 
energią przyszłości”. W raportach KE mowa na-
wet o paliwie typu bridge, które jest paliwem 
„pomiędzy”. Pakiet klimatyczny przecież wcale 
nie przyjął się we wszystkich krajach, a co naj-
ważniejsze, nie przyjął się wśród największych 
emitentów zanieczyszczeń. Produkcja ener-
gii musi być w jakiś sposób dopasowana do 
konkurencyjności gospodarki. „Nie możemy 
założyć, że będziemy się napędzać wyłącznie 
wiatrakami czy ogniwami fotowoltaicznymi, bo 
cena i dyspozycyjność energii z takich źródeł jest 
taka, o jakiej wiemy” – argumentował Nawroc-
ki. Bez wątpienia należy „szanować bogactwa 
naturalne i wiedzieć, że w różnych kryzysowych 
sytuacjach docelowo tylko na nich możemy po-
legać”. Polska ma dosyć dużo gazu konwencjo-
nalnego, który emituje mniej gazów cieplarnia-
nych. Gaz łupkowy nie różni się składem od gazu 
zwykłego „a zarówno na terenie wiertni gazu 
zwykłego, jak i ropy naftowej było wiele kata-
strof”. Zwłaszcza katastrof na morzu, tragicz-

nych dla środowiska – mówił Nawrocki. Można 
zadać pytanie, dlaczego – skoro niedawno do-
szło do kolejnej katastrofy związanej z konwen-
cjonalnymi złożami węglowodorów w Zatoce 
Meksykańskiej – Unia Europejska nie protestuje 
przeciwko wydobyciu ropy i gazu konwencjo-
nalnego? Można powiedzieć, że w dużej mierze 
jest to problem polityczny, lobbystyczny i gospo-
darczy. Zdaniem Henryka Jezierskiego, przewod-
niczącego Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego 
i Ochrony Radiologicznej stanowisko organizacji 
ekologicznych jest nastawione na pokazywanie 
zagrożeń związanych z gazem łupkowym. „Takie 
nastawienie jest niebezpieczne o tyle, że może 
utrudniać znalezienie odpowiedzi na pytanie: 
mamy ten gaz, czy nie?” Tymczasem Polska 
jest zupełnie na początku drogi – uzasadniał 
Jezierski – i jeszcze nie wiadomo, ile gazu jest, 
czy będziemy go eksploatować i ile to będzie 
kosztować? Teraz głównym celem jest dowie-
dzenie się, ile gazu w łupkach może być, gdyż 
energia ta jest po prostu potrzebna. Gaz jest 
elastyczny, już niedługo stanie się swoistym bu-
forem energetycznym. Rzecznik ds. politycznych 
Koalicji Klimatycznej Ilona Jędrasik mówiła, iż 
stosowanie paliw kopalnych nie jest docelową 
metodą pozyskiwania energii, ale to stanowi-
sko nie wyklucza stosowania gazu łupkowego. 
„Uważamy wręcz, że gaz łupkowy może być 
stosowany w Polsce jako paliwo przejściowe. 
Widzimy dużą szansę i duży potencjał w gazie 
łupkowym, ale jako organizacja ekologiczna mu-
simy widzieć wszystkie możliwe zagrożenia śro-
dowiskowe i społeczne, jakie wiążą się z eksplo-
atacją, wydobyciem i użytkowaniem tego gazu”. 
Istotna jest przede wszystkim emisyjność gazu 
łupkowego. Sen. Jan Michalski, PO, zaapelował 
do Koalicji Klimatycznej, aby zmieniła podejście 
w dyskusji o ochronie klimatu i zrezygnowała 
z budowy „modelu bezpieczeństwa energetycz-
nego naszego kraju opartego na urządzeniach 
wyprodukowanych bardzo często, jeśli nie prze-
ważnie, w krajach, które pakietu klimatycznego 
nie podpisały”. Sen. Michalski argumentował, 
iż należy opierać się na rodzimych bogactwach 
naturalnych a dyskusję o ochronie środowiska 
prowadzić w taki sposób, żeby „urządzenia 
związane z wydobywaniem naszych zasobów 
i ich spalaniem były jak najbardziej przyjazne 
dla środowiska”.

Debata w Komisji Środowiska była nie tyle 
partnerską wymianą poglądów – na to, jak za-
powiedziała przew. sen. Jadwiga Rotnicka, PO, 
będzie jeszcze czas – ale pierwszą, za to bardzo 
kompetentną lekcją poglądową. Lekcja odrobio-
ną rzetelnie, bo przy użyciu najbardziej wiary-
godnych danych i mądrych pytaniach ze strony 
słuchających. 

Jerzy Papuga
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Magazyn dla Pomorza

Oddział w Zielonej Górze

Rozbudowa PMG Wierzchowice 
do  pojemności  czynnej  1,2  mld  m3 
dobiega końca. Realizacja  inwesty-
cji  niewątpliwie  przyczyni  się  do 
wzmocnienia  bezpieczeństwa  ener-
getycznego kraju. Nie zapominajmy 
jednak  o  mniejszych  magazynach 
gazu, które działają na potrzeby lo-
kalne. 
PMG Daszewo, którego operato-

rem jest Oddział w Zielonej Górze, 
ma za sobą cztery cykle zatłaczania 
i  odbioru.  Jest  to  ciekawa  jednost-
ka, która nie tylko magazynuje gaz, 
ale  także  eksploatuje  węglowodory 
płynne. 

W latach 90. w Polsce funkcjonowało już 
kilka magazynów, ale żaden nie znajdował się 
na Pomorzu. By zapewnić bezpieczeństwo ener-
getyczne Pasa Nadmorskiego, w 1996 r. roz-
poczęto rozważać budowę podziemnego ma-
gazynu gazu w tym rejonie. Nikt wówczas nie 
przypuszczał, że powstanie on na złożu Dasze-
wo (na którym w 1980 r. nastąpiła erupcja ropy 
naftowej w mediach opisywana jako erupcja 
w Karlinie). Jednak zanim to nastąpiło, KRNiGZ 

Karlino wydobyła ze złoża 248,2 tys. ton ropy 
naftowej i 113,2 mln m3 gazu ziemnego.

W miejsce ropy
PMG Daszewo powstał niekonwencjo-

nalnie w sczerpanym złożu ropy naftowej. 
Magazyny takie wykonywane są bardzo rzadko 
i jest ich niewiele na świecie, gdyż ich budowa 
jest droższa w porównaniu z magazynami 
w sczerpanych złożach gazu. Związane jest to 
z koniecznością rozbudowy obiektu o instala-
cję oczyszczania z węglowodorów cięższych 
gazu zatłoczonego do złoża. Jednak odzysk 
tych węglowodorów, jaki uzyskuje się w fazie 
odbioru gazu, powoduje szybki zwrot ponie-
sionych kosztów ze względu na wysoką obec-
nie cenę ropy. 

O przeznaczeniu złoża Daszewo na pod-
ziemny magazyn gazu zdecydowała jego budo-
wa geologiczna. Skałą zbiornikową jest dolomit 
główny charakteryzujący się przepuszczalnością 
szczelinową. Budowa magazynu trwała półto-
ra roku (2008-2009). Jednostka powstała na 
terenie istniejącej od 1981 r. KRNiGZ Karlino, 
gdzie do tego czasu odkryto i eksploatowano 
złoża Białogard, Ciechnowo, Daszewo oraz 
Sławoborze.

Nie tylko magazynowanie
Pojemność czynna magazynu wynosi 60 

mln m3, co przy łącznej pojemności magazy-
nów PGNiG SA, stanowi tylko 3,28 % w skali 
krajowej, jednak na Pomorzu wynosi …100%. 
W trakcie faz zatłaczania do górotworu zostało 
wprowadzone ok. 55 mln m3 gazu, podczas faz 
odbioru wydobyto ok. 25 mln m3. Dzięki zatło-
czonemu gazowi energia złożowa wzrasta, co 
powoduje wydobycie kolejnych ton węglowo-
dorów płynnych. Przez cztery lata funkcjonowa-
nia magazynowania uzyskano 661 ton.

Może być większy 
Być może pojemność magazynowa PMG 

Daszewo nie robi dużego wrażenia, ale trzeba 
pamiętać, że jest to magazyn na potrzeby „lo-
kalne” północnej Polski, byłego województwa 
koszalińskiego. W przyszłości możliwa będzie 
jego rozbudowa i zwiększenie pojemności czyn-
nej. Po wyczerpaniu lokalnych złóż planuje się 
przekształcenie jednostki w magazyn gazu wy-
sokometanowego E.

Michał Piątek
KRNiGZ Karlino – PMG Daszewo 

Historia złoża Daszewo, w którym obecnie magazynujemy gaz 
ziemny, rozpoczęła się w 1980 r., kiedy podczas wiercenia 
otworu Daszewo-1 nastąpiła erupcja płynu złożowego, pożar 
ropy naftowej i gazu ziemnego. Fot. arch. PGNiG SA Oddział 
w Zielonej Górze

PMG Daszewo to jeden z ośmiu magazynów, których właścicielem jest PGNiG SA i jeden z dwóch, w których magazynuje się 
gaz zaazotowany. Fot. Paweł Chara
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Ropa, która jeździ koleją
Oddział w Zielonej GórzeDobiega  końca  realizacja  „Pro-

jektu  LMG”,  czyli  zagospodarowa-
nia  złóż  ropy  naftowej  i  gazu  ziem-
nego Lubiatów-Międzychód-Grotów. 
Ważną  częścią  tego  dużego  zadania 
inwestycyjnego była budowa Termi-
nalu Wierzbno. 

Budowę Terminala rozpoczęto w 2006 r. 
Obiekt został oddany do użytkowania w końcu 
grudnia 2008 r. i od stycznia 2009 r. rozpoczęła 
się z Wierzbna ekspedycja kolejowa ropy naf-
towej. 

Do czasu uruchomienia KRNiGZ Lubiatów 
z Terminala Ekspedycyjnego Wierzbno wysyłano 
ropę naftową produkowaną przez KRNiGZ Buk 
i KRN Kije. W tym czasie wywieziono za po-
średnictwem infrastruktury w Wierzbnie ponad 
153 tys. ton ropy naftowej. W styczniu 2013 r. 
wraz z rozruchem KRNiGZ Lubiatów na termina-
lu pojawiła się pierwsza ropa ze złóż LMG. Od 
połowy stycznia do końca marca 2013 r. z nowo 
eksploatowanych złóż wywieziono do rafinerii 
ponad 70 tys. ton ropy.

Całkowita powierzchnia obiektu wraz ze 
Stacją Zasuw łączącą Terminal z rurociągiem 
„Przyjaźń” to ponad 10 ha. Na obiekcie znaj-
dują się trzy nalewaki kolejowe wraz z bocz-

nicą o łącznej długości torowiska wynoszącej 
ponad 3,8 km. Ropa naftowa magazynowana 
jest w dwóch zbiornikach o pojemności 5 i 15 
tys. m³. Infrastruktura technologiczna na TE 

Wierzbno umożliwia tłoczenie ropy naftowej 
do pierwszej nitki rurociągu „Przyjaźń”, od-
biór ropy z KRNiGZ Lubiatów, tłoczenie, roz-
ładunek i magazynowanie chemikaliów oraz 
przeładunek siarki z autocystern na wagony 
kolejowe.

Wojciech Górniewicz
Specjalista ds. ekspedycji

Terminal Ekspedycyjny Wierzbno

W budynku sterowni (po lewej) odbywają się procesy zarządzania instalacją Terminala Wierzbno, po prawej – nalewaki ropy 
naftowej – załadunek cystern kolejowych. Fot. Wojciech Górniewicz

Na terenie Terminalu Ekspedycyjnego Wierzbno można zmagazynować 20 tys. m3 ropy naftowej. Fot. Wojciech Górniewicz
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We wrześniu  2012  r. Wielkopol-
ska Spółka Gazownictwa zakończyła 
realizację  inwestycji,  pn.  „Gazociąg 
wysokiego ciśnienia  i kabel  światło-
wodowy wraz  z  infrastrukturą  rela-
cji KGZ Kościan  - KGHM Żukowi-
ce/Polkowice”.
Dzięki  zrealizowanej  inwestycji 

Spółka pozyskała największego w hi-
storii klienta – KGHM Polska Miedź 
S.A.,  dla  którego  będzie  świadczyć 
usługę dystrybucji. 

Przedmiotowa inwestycja początkowo 
miała być realizowana w całości przez Centralę 
Spółki PGNiG SA. Jednak w 2011 roku Zarząd  
PGNiG podjął decyzję o wyłączeniu z zakresu 
rzeczowego budowy stacji redukcyjno-pomia-
rowych wysokiego ciśnienia w Polkowicach 
i Żukowicach. Na podstawie tej decyzji Wiel-
kopolska Spółka Gazownictwa przejęła do re-
alizacji budowę stacji redukcyjno-pomiarowych  
wysokiego ciśnienia:

• w Polkowicach o przepustowości 
 Q = 20.000 m³/h
• w Żukowicach o przepustowości 
 Q = 40.000 m³/h
Budowę obu stacji rozpoczęto równolegle. 

Po raz pierwszy spółka realizowała tak dużą 

inwestycję na terenach objętych oddziaływa-
niem szkód górniczych. Takie działania wymu-
siły opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych 
zarówno dla stacji redukcyjno-pomiarowych, jak 
również budowanych gazociągów, które zabez-
pieczyłyby obiekty przed negatywnym oddziały-
waniem szkód górniczych.

Wybudowane kontenerowe stacje redukcyj-
no-pomiarowe przeznaczone będą do zasilania 
gazem bloku gazowo-parowego EC Polkowice 
oraz stacji redukcyjno-pomiarowej, zlokalizo-
wanej na terenie KGHM Polska S.A. – Oddział 
Wzbogacania Rud w Polkowicach, a także bloku 
gazowo-parowego i stacji redukcyjno-pomiaro-
wych wysokiego ciśnienia zlokalizowanych na 
terenie Huty Miedzi Głogów. 

Gazociągi wlotowe do obu stacji zostały  
zakończone śluzami odbiorczymi tłoka, któ-
re znajdują się na terenach stacji. Dodatkowo 
stacje wyposażone zostały w dwa niezależne 
automatyczne ciągi redukcyjne o wymaganych 
przepustowościach. W skład każdego ciągu 
wchodzą, m.in.:

• reduktor z pilotami sterującymi i elek-
trycznym podgrzewaczem gazu do pi-

lotów oraz z  wbudowanym tłumikiem 
hałasu,

• reduktor – monitor z pilotami sterującymi 
i elektrycznym podgrzewaczem gazu do 
pilotów, 

• zawór szybko zamykający z pilotami 
sterującymi i sygnalizacją zamknięcia do 
zdalnego przekazu,

• wydmuchowy zawór upustowy z pilo-
tem sterującym i sygnalizacją zadziałania

 oraz ciągi pomiarowe i ciągi obejściowe 
(awaryjne).

Na ciągach redukcyjnych, zespołach zapo-
rowo-upustowych, układach wlotowych, wylo-
towych oraz na ciągu awaryjnym zbudowano 
zawory z napędem elektrohydraulicznym i sy-
gnalizacją położenia (otwarty/zamknięty). 

Do technologicznego podgrzewu gazu 
na obu stacjach zaprojektowano i wykonano 
kotłownie wraz z instalacją technologicznego 
podgrzewu gazu. Temperatura czynnika grzew-
czego dostarczanego do podgrzewaczy gazu 
regulowana jest automatycznie poprzez pompy 
i zawory mieszające w zależności od tempera-
tury gazu po redukcji (na poziomie 5 ÷ 8°C).  
Podgrzewacze gazu są zabezpieczone w części 
wodnej płytkami bezpieczeństwa z wyjściem 
sygnału (uszkodzenie płytki) oraz odcinającymi  
zaworami bezpieczeństwa RMG 790 z  sygnali-
zacją stanu zaworu.

Ponadto wszystkie pomieszczenia stacji  
zostały wyposażone w aktywny system bezpie-
czeństwa, w skład którego wchodzą: detektory 
gazu, głowica samozamykająca z kurkiem ku-
lowym, sygnalizator dźwiękowy, sygnalizator  
optyczny.

Ze względu na strategiczną pozycję odbior-
cy gazu, zaprojektowano i wykonano awaryjne 
źródła zasilania energią elektryczną, poprzez za-
montowanie agregatów prądotwórczych przyłą-
czonych do systemu zasilania energią elektrycz-
ną. W przypadku zaniku zasilania zewnętrznego 
energią elektryczną, agregat uruchomi się au-
tomatycznie, a sygnały o podjęciu pracy przez 
agregat oraz o stanie paliwa w zbiorniku prze-

Duża inwestycja

Fot. arch. WSG

Fot. arch. WSG



4(180)/2013
kwiecień

40

kazywane będą do dyspozytorni operatora.
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań 

w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i au-
tomatyki sterowania i telemetrii umożliwiają:

• zdalny pomiar i rejestrację ciśnienia gazu 
na wlocie i wylotach ze stacji,

• zdalny pomiar temperatury gazu po re-
dukcji,

• zdalny pomiar napięcia ochrony katodo-
wej,

• zdalny pomiar temperatury czynnika 
grzewczego,

• zdalny pomiar i rejestrację punktu rosy 
wody i węglowodorów z higrometru 
typu CONDUMAX II.

W celu szybkiego reagowania na poten-
cjalną awarię zamontowano obwody sygnaliza-
cyjne, które umożliwiają  przesyłanie informacji 
o stanach:

• otwarcia drzwi każdego pomieszczenia 
(reduktorowni, pomiarowni, kotłowni, 
AKPiA),

• spadku ciśnienia na filtrach,
• sygnalizacja maksymalnego poziomu 

kondensatu w separatorach,
• sygnalizacja zadziałania zaworów szybko 

zamykających na ciągach redukcyjnych 
i na ciągach zasilających kotłownie tech-
nologicznego podgrzewu gazu,

• sygnalizacja uszkodzenia płytek bezpie-
czeństwa na podgrzewaczach gazu oraz 
zadziałania odcinających zaworów bez-
pieczeństwa typ RMG 790,

• sygnalizacja zamknięcia/otwarcia kurka 
kulowego odcinającego śluzę odbiorczą 
tłoka,

• sygnalizacja otwarcia komory śluzy, 
przejścia tłoka na gazociągu oraz wejścia 
tłoka do śluzy,

• sygnalizacja detekcji gazu we wszystkich 
pomieszczeniach stacji (reduktorowni, 
kotłowni, pomiarowni, AKPiA),

• sygnalizacja stanu pracy układu zasilania 
awaryjnego (UPS),

• sygnalizacja stanu pracy armatury w sys-
temie sterowania – zawory odcinające 
zamknięty/otwarty, 

• sygnalizacja spadku temperatury w kon-
tenerze AKPiA,

• stan pracy agregatu prądotwórczego 
(załączenie, wyłączenie, poziom paliwa 
w zbiorniku).

Poprzez zastosowanie kanałów teleme-
trycznych możliwe jest zdalne sterowanie urzą-
dzeniami stacji redukcyjno-pomiarowych z dys-
pozytorni operatora. Centralnym urządzeniem 
nadzorującym pomiary i sterowanie obiektami  
technologicznymi jest sterownik PLC, który pełni 
funkcje gromadzenia danych z urządzeń po-
miarowych zlokalizowanych na terenie stacji, 
pośredniczenia w sterowaniu elementami wy-

konawczymi zainstalowanymi na urządzeniach 
technologicznych oraz wymiany danych z  nad-
rzędnym system TELEXUS.

System telemetrii pozwala nie tylko na cią-
gły monitoring stacji, ale również na zbieranie 
informacji o przepływach gazu, stanie urządzeń 
i stanach alarmowych. System pozwala na auto-
matyczne sterowanie pracą elementów automa-
tyki z poziomu dyspozytora – operatora stacji/
sieci.

Józef Szulc
Biuro Rozwoju i Inwestycji

Oddział Zarząd

Fot. arch. WSG

Fot. arch. WSG

Fot. arch. WSG Fot. arch. WSG
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Największa w Polsce kopalnia 
gazu i ropy – LMG – rozpoczyna 
wydobycie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA dokonało odbioru końcowego kopalni 
Lubiatów-Międzychód-Grotów, jednej z naj-
większych i najnowocześniejszych inwestycji 
Spółki w ostatnich latach. Dzięki tej inwestycji 
zwiększy się krajowe wydobycie ropy nafto-
wej oraz gazu ziemnego ze złóż konwencjo-
nalnych.

Zagospodarowanie złóż LMG jest ważnym 
krokiem w kierunku zwiększenia wydobycia 
ropy naftowej i gazu ziemnego przez PGNiG SA 
oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju. Złoża LMG należą do największych 
w Polsce. Ich udokumentowane zasoby wydo-
bywalne ropy naftowej wynoszą ok. 7,25 mln 
ton, a udokumentowane zasoby wydobywalne 
gazu ziemnego ok. 7,3 mld m sześc.

Inwestycja LMG obejmuje zagospodaro-
wanie gazu ziemnego i ropy naftowej z 14 
odwiertów. Wartość inwestycji to 1,7 mld zł 
brutto. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum 
w składzie: PBG SA, Tecnimont KT S.p.a., Ther-
modesign engineering Ltd.

Rozruch technologiczny rozpoczął się 
w połowie października 2012 r. W lutym br. 
produkcja z kopalni LMG osiągnęła poziom jed-
nego tys. ton dziennie. 22.03.2013 roku strony 
podpisały Protokół Odbioru Końcowego, po-
twierdzający zgodność wszystkich wybudowa-
nych obiektów z zapisami umowy o generalną 
realizację inwestycji – na 20 dni przed termi-
nem umownym, przy zachowaniu wysokości 
nakładów zgodnie z umową. W pierwszych 
latach eksploatacji kopalnia będzie wydobywać 
ok. 100 mln m sześc. gazu rocznie oraz ok. 300 
tys. ton ropy rocznie.

Dzięki uruchomieniu produkcji ropy z kopal-
ni LMG oraz norweskiego złoża Skarv wydoby-
cie surowca przez spółkę podwoi się z obecnych 
ok. 500 tys. ton do ok. 1,1 mln ton rocznie.

Pierwsze miesiące pracy nie wykazały ne-
gatywnego wpływu kopalni na środowisko. 
PGNiG ocenia, że obiekt ten będzie miał zniko-
my wpływ na środowisko.

Kopalnia LMG spełnia wszystkie określone 
prawem wymagania, w tym również środo-
wiskowe. W wielu przypadkach na obiekcie 
zastosowano rozwiązania technologiczne i sys-
temy nadzorujące, które znacznie przewyższają 
wymogi prawne. Należą do nich np.: wysoko-
sprawna instalacja odsiarczania gazu, automa-
tyczny system detekcji wycieku na rurociągach 
przesyłowych, system monitoringu powietrza 
oraz zastosowanie na strefach flar z zamkniętą 
komorą spalania.

W ramach inwestycji zagospodarowano 
odwierty na złożach ropy i gazu, a także wy-
budowano instalacje przyodwiertowe, rurocią-
gi kopalniane łączące poszczególne odwierty 
z Ośrodkiem Centralnym LMG oraz rurociągi do 
terminalu ekspedycyjnego Wierzbno.

Kopalnia i odwierty znajdują się na terenie 
dwóch gmin – Drezdenko (Lubuskie) i Między-
chód (Wielkopolska). Ok. 70 procent złoża znaj-
duje się w gminie Międzychód. Natomiast ko-
palnia zlokalizowana jest w gminie Drezdenko.

Zespół prasowy PGNiG SA

PGE i Energa kupują farmy 
wiatrowe

Hiszpańska IBERDROLA Renovables Ener-
gia SAU sprzedała na rzecz PGE i Energa 75% 
udziałów w farmach wiatrowych Karścino i By-
stra. Pozostałe 25% udziałów należy do Euro-
pejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Również duński koncern DONG Energy 
poinformował o sprzedaży swoich aktywów 
w Polsce. Trzy farmy wiatrowe o mocy zain-

stalowanej 111,5 MW (Karcino, Karnice i Ja-
gniątkowo) stanowią pokaźną część potencjału 
polskiej energetyki wiatrowej, ponadto DONG 
Energy posiadał przygotowane projekty inwe-
stycyjne na 700 MW. Nabywcami są polskie 
spółki PGE i Energa. Łączna wartość transakcji 
wynosi 1 mld zł.

Ceny ropy w ub. roku i prognozy
Niezbyt pomyślne są długoterminowe 

prognozy cenowe opierające się na szybko ro-
snącym zapotrzebowaniu na ropę w krajach 
rozwijających się, przede wszystkim w Chinach 
i w Indiach. Analitycy OECD przedstawili na 
początku marca raport o potencjalnych następ-
stwach nierównowagi między popytem i poda-
żą ropy naftowej. Mimo nowych złóż i zasobów, 
których eksploatacja rozpoczyna się, przewidu-
ją, że należy spodziewać się silnego wzrostu 
cen, ponieważ sytuacja rynkowa jest niestabilna 
i ryzyko ewentualnych niedoborów wpływa na 
bieżący poziom cen. Potwierdzeniem jest skok 
cenowy z 8 lutego, kiedy notowania ropy Brent 
wynosiły 118,59 USD za baryłkę. Aczkolwiek 
USA zmniejszają swoje zapotrzebowanie na 
import surowców energetycznych (najwięk-
szym importerem ropy są obecnie Chiny), to 
jednak wpływ tego czynnika nie powinien być 
przeceniany. W styczniu br. chiński import ropy 
był większy o 7,4% w porównaniu z takim sa-
mym okresem roku ubiegłego. Na podstawie 
tych przesłanek OECD widzi niebezpieczeństwo 
wzrostu cen ropy do 150 USD, a nawet do 270 
USD do roku 2020. To z kolei będzie miało ne-
gatywny wpływ na całą gospodarkę światową, 
jeśli nie zmienią się zwyczaje konsumentów. 
Analityk Isabelle Koske przypomina m. in. efek-
ty oszczędności w zużyciu paliwa przez samo-
chody wprowadzone po kryzysie naftowym 
w 1973 r. Jednak te racjonalne zachowania nie 
trwały długo, o czym świadczy obecna moda na 
paliwożerne SUV-y i crossovery.

Ubiegły rok rozpoczął się ceną ropy Brent 
z 2 stycznia 2012 r. 106,64 USD za baryłkę, 
średnia cena wynosiła 111,31 USD. Największe 
wahania występowały w pierwszym półroczu, 
maksymalną cenę zanotowano 19 marca – 
125,62 USD, cena minimalna była 21 czerwca – 
90,30 USD (ryc. 1). Wzrost cen w I kwartale ub. 
roku można powiązać z ogłoszeniem 23 stycz-
nia przez UE embarga na eksport ropy z Iranu. 
Od 2 lutego ceny wzrastały, ale zwiększenie wy-
dobycia w innych krajach członkowskich OPEC 
doprowadziło do zahamowania wzrostu cen, 
a następnie do powolnego spadku. W drugim 
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półroczu rynek był bardziej uspokojony, a rok 
zamknął się 31 grudnia ceną 111,22 USD. Po-
dobnie kształtowały się ceny ropy WTI z tym, że 
zmieniały się w nieco mniejszym przedziale, od 
82 USD do 106 USD za baryłkę.

Gazociąg Gazelle-połączenie 
między Czechami i Niemcami

Czechy uzyskały połączenie swojej sieci 
gazowniczej z systemami Niemiec i Francji.  
Uruchomiony 14 stycznia br. gazociąg Gazel-
le umożliwia dostawy gazu z gazociągu Nord 
Stream i jest istotnym elementem dywersyfi-
kacji zaopatrzenia w gaz ziemny dla Czech. 
Gazociąg o długości 166 km, średnicy 1400 
mm i przepustowości 30,5 mld m3 gazu rocz-
nie przebiega od punktu odbiorczego Olbern-
hau-Brandov na granicy niemiecko-czeskiej 
w Rudawach, gdzie znajduje się końcowa 
stacja gazociągu OPAL, przez węzeł Přimda 
do przejścia Waldhaus-Rozvadov i połącze-
nia z gazociągiem MEGAL. Koszt wyniósł 
393 mln €, a inwestorem jest firma NET4GAS, 
która rozpoczęła budowę w 2010 r. NET4GAS 
jest spółką zależną RWE i wyłącznym opera-
torem liczącej ponad 3600 km czeskiej sieci 
gazowniczej. Znaczenie tej inwestycji podkre-
śliła obecność premiera Czech Petra Necasa, 
ministra gospodarki i technologii Niemiec 
Anne Ruth Herkes i ministra energetyki Rosji 
Anatolija Janowskiego na uroczystości odda-
nia gazociągu do użytku. 

Gaz dla W. Brytanii
Na spotkaniu poświęconym zaopatrzeniu 

Europy w gaz ziemny wicepremier Wiktor Zub-
kow podkreślił rolę Rosji, jako wiarygodnego 
dostawcy, ale równocześnie zaakcentował ko-
nieczność określenia wielkości zapotrzebowania 
na gaz rosyjski, jako warunku dalszych inwestycji 
proeksportowych. Przypomniał propozycję budo-
wy dodatkowych 2 nitek gazociągu Nord Stream 
z przedłużeniem do W. Brytanii. W. Zubkow po-
wiedział, że Rosja może sprzedawać W. Brytanii 
40 mld m3 gazu rocznie, prawie tyle, ile wynosił 
import gazu w ciągu ostatnich 3 lat. Zachęty ze 
strony wicepremiera Zubkowa (jest on jednocze-
śnie przewodniczącym Rady Dyrektorów Gazpro-
mu) mają przyczynić się do zahamowania spadku 
eksportu gazu do Europy. W 2011 r. było to 150 

mld m3, w 2012 r. 138 mld m3 gazu. Projekt 
przedłużenia Nord Streamu do W. Brytanii został 
sceptycznie przyjęty przez BP.

Tymczasem jeden z największych brytyjskich 
dostawców energii elektrycznej i gazu, Centrica 
plc podpisała w marcu br. 20–letni kontrakt na 
dostawy skroplonego gazu ziemnego z USA. 
Kontrahentem jest firma Cheniere Energy Inc., 
która od 2018 r. będzie dostarczać rocznie 1,75 
mln t skroplonego gazu ze swojego terminalu 
Sabine Pass w Teksasie. Premier David Came-
ron określił transakcję, jako istotny element dy-
wersyfikacji zaopatrzenia w energię, a przyszłe 
dostawy gazu z USA jako długofalowe, pewne 
i korzystne źródło. W październiku ub. roku cena 
gazu w USA utrzymywała się poniżej 14,3 cen-
ta za 1 m3, podczas gdy w W. Brytanii było to 
36 centów za 1 m3. W. Brytania importuje gaz 
ziemny z Norwegii, Holandii i Kataru.

Petrobras potwierdza 
nowe odkrycia

Wspólną cechą nowych złóż odkrytych 
w ostatnim okresie na Atlantyku u wybrzeży 
Brazylii jest ich lokalizacja – wszystkie znajdują 
się w basenach głębokowodnych. W przypad-
ku odkrycia w basenie Sergipe-Alagoas jest 
to akwen zaklasyfikowany nawet jako ultra-
głębokowodny. W grudniu ub. roku Petrobras 
oznajmił o przewierceniu w otworze 1-SES-172 
serii roponośnej z lekką ropą o miąższości 67 
m w trzeciorzędowej formacji Calumbi. Wier-
cenie zakończono na głębokości 5347 m przy 
głębokości wody 2583 m. Jest to czwarte odkry-
cie w tym basenie. Seria sukcesów złożowych 
została zapoczątkowana w 2006 r. odkryciem 
wielkiego złoża ropy Tupi (obecnie przemiano-

wane na Lula) w basenie Santos. W styczniu 
brazylijski koncern zakomunikował o odkryciu 
złoża Sul de Tupi. W otworze 4-RJS-698 na głę-
bokości 5220 m w utworach podsolnych stwier-
dzono węglanową serię zbiornikową z ropą 
o ciężarze 0,8871 g/cm3 (28º API). Wiercenie 
będzie kontynuowane do głębokości 5600 m. 
Jest to strefa głębokowodna, głębokość wody 
osiąga 2188 m. Inna nowa akumulacja węglo-
wodorów o nazwie Mandarim jest zlokalizowa-
na w basenie Campos w utworach podsolnych. 
Piaszczysta seria roponośna (eocen) o miąższo-
ści 100 m zalegająca na głębokości 2965 m 
zawiera ciężką ropę o własnościach zbliżonych 
do ropy ze złoża Marlim Sul (ciężar wł. 0,9593-
0,9792 g/cm3, 13-16º API). Głębokość wody 
w tym rejonie wynosi 1874 m.

Rosnieft kupuje koncesje 
w Zatoce Meksykańskiej

Spółka zależna Rosniefti, Neftegaz Ame-
rica Shelf LP kupiła od ExxonMobil Corp. 
30% udziałów w 20 blokach koncesyjnych 
w Zatoce Meksykańskiej. Jest to wypełnienie 
postanowień Umowy o Strategicznej Współ-
pracy podpisanej w 2011 r. między ExxonMo-
bil i Rosnieftią przewidującej podejmowanie 
wspólnych przedsięwzięć w zakresie poszuki-
wań i zagospodarowania złóż węglowodorów 
w Rosji i innych krajach. Transakcja obejmuje 9 
bloków w strefie Alaminos Canyon, 5 bloków 
w strefie East Breaks, 2 bloki w Kathley Cany-
on i 3 bloki w centralnej części Zatoki o łącznej 
powierzchni 450 km2.

Ryc. 1
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Rekord wiertniczy 
na Oceanie Indyjskim

Jak podano w poprzednim akapicie, otwo-
ry poszukiwawcze są wiercone w coraz głęb-
szych akwenach. Granica 3000 m głębokości 
wody została przekroczona w 2004 r. w Zatoce 
Meksykańskiej. Teraz statek wiertniczy ”Dhiru-
bhai Deepwater K1” firmy Transocean w czasie 
wiercenia na Oceanie Indyjskim ustanowił nowy 
rekord głębokości wody – 3165,3 m, a odwiert 
osiągnął głębokość 5625 m. Poprzedni rekord 
głębokości wody 3107,1 m z 2011 r. należał 
również do Transoceanu. 

Jerzy Zagórski

Źródła: Alexander Gas & Oil Con., DONG, 
Gazprom, Hart’s E&P, Offshore, 

Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, 
Oil & Gas UK, Petrobras, Rigzone, 

Statoil, Upstream, wnp.pl, World Oil.

LOTOS zwiększa sprzedaż 
i udziały w rynku

W 2012 roku przychody ze sprzedaży LO-
TOSU wyniosły 33,1 mld zł, co stanowi wzrost 
o 13,2% w stosunku do 2011 r. W analizowa-
nym okresie zysk operacyjny uplasował się na 
poziomie 301 mln zł, a zysk netto wyniósł 
923 mln zł i wzrósł o 42% r./r.

Wzrost wyników finansowych w 2012 
r. wynika głównie z wyższych notowań pro-
duktów naftowych na rynkach światowych, 
wyższego średniorocznego kursu dolara oraz 
wyższego o 1,4% wolumenu sprzedaży, który 
wyniósł w sumie blisko 10 160 tys. ton. Wyż-
szy wolumen sprzedaży udało się osiągnąć 
dzięki zwiększonemu o 5,6% przerobowi ropy 
w gdańskiej rafinerii. To efekt skutecznej reali-
zacji Programu 10+.

– Ubiegły rok nie był łatwy dla branży 
paliwowej. Mimo to LOTOS konsekwentnie 
zwiększył wolumen sprzedaży oraz udziały 
w rynku, co miało pozytywne odbicie w wy-
nikach spółki – mówi Paweł Olechnowicz, 
prezes Grupy LOTOS S.A. – Istotny wpływ na 
działalność LOTOSU miał również zrealizowany 
w 2012 roku Program Optymalnej Ekspansji, 
dzięki któremu w ramach całej grupy kapitało-
wej zaoszczędzono  446 mln zł. Realizując go 
LOTOS pokazał, że potrafi przejść przez trudny 

gospodarczo okres nie zwalniając tempa roz-
woju. Takie same założenia będą przyświecały 
koncernowi w tym roku.

Pierwotne założenia Programu Optymalnej 
Ekspansji (POE) zakładały oszczędności na po-
ziomie 257 mln zł uzyskane poprzez dalszą po-
prawę struktury kosztów i efektywności zarząd-
czej, ale i przy zachowaniu szerszej realizacji 
projektów inwestycyjnych. Skuteczna realizacja 
POE dała Grupie LOTOS skuteczną broń do walki 
ze spowolnieniem gospodarczym, odczuwal-
nym w drugiej połowie ub.r.

12 marca br. Talisman Energy i SBM Offsho-
re ogłosiły informację o zawarciu porozumienia 
w sprawie usunięcia wadliwej platformy ze zło-
ża Yme. Dla spółki LOTOS E&P Norge, która jest 
inicjatorem i jedną z głównych sił napędowych 
tego porozumienia, a jednocześnie 20-procen-
towym udziałowcem koncesji, oznacza to za-
kończenie negocjacji i oczekiwany od dłuższego 
czasu powrót do działań technicznych, docelo-
wo związanych z uruchomieniem produkcji lub 
sprzedaży udziałów, co stanowi właściwy krok 
w kierunku odzyskania wszystkich zainwesto-
wanych w ten projekt środków. Część nakładów 
zostanie odzyskana w wyniku wykorzystania 
obowiązującej na szelfie norweskim tarczy po-
datkowej. Zgodnie z zapisami porozumienia 
SBM Offshore, zapłacił członkom konsorcjum 
kwotę 470 mln USD. Porozumienie zostało za-
warte za zgodą wszystkich udziałowców konce-
sji Yme, w tym LOTOS E&P Norge.

W 2012 r. LOTOS konsekwentnie realizował 
plan inwestycji i rozwoju. Ekonomiczna sieć sta-
cji paliw LOTOS Optima podwoiła liczbę swoich 
placówek i była najszybciej rozwijającą się siecią 
detaliczną na polskim rynku. Aktualnie w sieci 
LOTOS działają 404 stacje paliw, z których107 
to placówki LOTOS Optima. W ub. r. udział LO-
TOSU w rynku detalicznym wyniósł 8% w sto-
sunku do 7,6% w 2011 r.

Grupa LOTOS zawarła kilka ważnych dla 
rozwoju spółki umów. W listopadzie ub.r. pod-
pisano porozumienie z Grupą Azoty. Koncerny 
postanowiły wspólnie przygotować wstępne 
studium wykonalności dla dwóch projektów 
inwestycyjnych: instalacji krakingu parowego 
i produkcji polietylenu oraz kompleksu instalacji 
aromatów. Pozytywne wyniki studium wyko-
nalności pozwolą na rozpoczęcie prac projek-
towych nad wybranym wariantem. Głównym 
odbiorcą produktów z nowych instalacji ma być 
Grupa Azoty.

W tym samym miesiącu sfinalizowano 
umowę dotyczącą przejęcia przez LOTOS Geo-
naftę pełnej kontroli nad spółką Manifoldas. 
Dzięki tej akwizycji LOTOS Geonafta zwiększy 
wydobycie ze złóż litewskich.

We wrześniu ub.r. LOTOS zawarł z PGNiG 
umowę dotyczącą współpracy w zakresie po-

szukiwań i wydobycia gazu ziemnego oraz 
ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych 
i niekonwencjonalnych, a także współpracy 
handlowej. PGNiG i LOTOS będą w 2013 r. 
współpracować na 4 wybranych koncesjach, 
zlokalizowanych na Pomorzu. Porozumienie 
zakłada możliwość pozyskania przez LOTOS 
udziałów w każdej z nich.

W październiku 2012 r. LOTOS Petrobaltic 
i CalEnergy Resources Poland uzgodniły zasa-
dy wspólnego zagospodarowania położonych 
na Morzu Bałtyckim złóż gazowych B4 i B6. 
W sumie do wydobycia są tam nawet 4 mld m3 
gazu. Umowa przewiduje współpracę LOTOS 
Petrobaltic z CalEnergy Resources prowadzoną 
w formule spółki celowej, w której udział w zy-
sku i kosztach będzie kształtował się na pozio-
mie 51% dla LOTOS Petrobaltic oraz 49% dla 
CalEnergy Resources.

LOTOS i CalEnergy współpracują 
na bałtyckich złożach gazu

9 kwietnia 2013 r. CalEnergy przystąpił 
jako komandytariusz do spółki Baltic Gas 
Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, 
utworzonej wcześniej przez LOTOS Petrobal-
tic w celu realizacji umowy inwestycyjnej 
zawartej z CalEnergy 30 października, doty-
czącej współpracy przy zagospodarowaniu 
złóż gazowych B4 i B6 na Bałtyku. Zasoby 
wydobywalne złóż B4 i B6 szacuje się na 4 
mld m3 gazu.

Przystąpienie do spółki oznacza zakończe-
nie okresu przygotowań do wspólnej realizacji 
działań na obu złożach i uruchomienie zaanga-
żowania finansowego CalEnergy w realizację 
projektu. W trakcie przygotowań spełniono sze-
reg warunków zawieszających, w tym przenie-
sienie koncesji do spółki Baltic Gas. Silna wola 
współpracy pomiędzy partnerami zaowocowała 
zamknięciem transakcji pomimo niesprzyjające-
go i zmieniającego się otoczenia regulacyjnego. 

– Rozpoczynamy nowy etap współpracy – 
podkreśla Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes za-
rządu Grupy LOTOS ds. poszukiwań i wydobycia, 
prezes LOTOS Petrobaltic S.A. – Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z jej dotychczasowego przebiegu, 
bardzo wysoko cenimy kompetencje i doświad-
czenie naszego partnera. Jestem przekonany, że 
w przyszłości będziemy z równie wielką determi-
nacją prowadzić prace związane z zagospodaro-
waniem złóż B4 i B6 oraz ich eksploatacją.

 – Bardzo cieszy mnie zawarcie tej trans-
akcji oraz możliwość ścisłej współpracy z Grupą 
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LOTOS w celu wykorzystania pełnego poten-
cjału posiadanych aktywów – powiedział Peter 
Youngs, dyrektor zarządzający grupy CalEnergy 
Resources – Należy jednak zauważyć, że powo-
dzenie przedsięwzięcia jest nadal w dużej mie-
rze uzależnione od szybkiej stabilizacji sytuacji 
w zakresie otoczenia podatkowego, prawnego 
i regulacyjnego w Polsce celu zapewnienia roz-
wiązań racjonalnych i spójnych z uregulowania-
mi obowiązującymi na konkurencyjnych rynkach 
międzynarodowych. 

W ramach programu prac przygotowaw-
czych, na 2013 r. zaplanowano pozyskanie 
danych sejsmicznych oraz wybór koncepcji za-
gospodarowania złóż, natomiast inżynieryjna 
dokumentacja projektowa (tzw. FEED, front end 
engineering design) przygotowana zostanie 
w 2014 r. Po zakończeniu tego etapu partnerzy 
będą mogli podjąć ostateczną decyzję inwe-
stycyjną (FID) w sprawie zagospodarowania 
złóż gazu. Ponadto omawiane przedsięwzięcie 
pozwoli LOTOS Petrobaltic na realizację prac 
poszukiwawczych i zagospodarowanie innych 
zasobów, które potencjalnie mogą zostać połą-
czone ze złożami B4 i B6.

Zgodnie z warunkami Umowy Inwesty-
cyjnej, CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. 
sfinansuje udział zarówno CalEnergy Resour-
ces Poland Sp. z o.o., jak i LOTOS Petrobaltic 
w kosztach pozyskania danych sejsmicznych, 
wyboru koncepcji zagospodarowania złoża oraz 
opracowania dokumentacji FEED. 

Właścicielem CalEnergy Resources Poland 
Sp. z o.o. jest MidAmerican Energy Holdings 
Company, konsolidowana spółka zależna hol-
dingu Berkshire Hathaway Inc.

Biuro Komunikacji 
Grupa LOTOS S.A.

Ignacy Łukasiewicz na Rynku 
w Gorlicach

W niedzielę, siódmego kwietnia na gorlic-
kim Rynku miało miejsce odsłonięcie pomnika 
„ławeczki”, na której zasiadł pionier polskiego 
przemysłu naftowego i wynalazca pierwszej 
lampy naftowej – Ignacy Łukasiewicz. Autorem 
ławeczki, jak i postaci Ignacego, jest gorlicki 
artysta – Zdzisław Tohl. Uroczystego odsłonię-
cia przy akompaniamencie gorlickiego hejnału 

PERN podpisał umowę 
na wybudowanie Terminala 
w Gdańsku 

PERN „Przyjaźń” podpisało dziś w obec-
ności ministra skarbu Mikołaja Budzanowskie-
go umowę z konsorcjum, którego liderem jest 
IDS-Bud S.A. na wykonanie inwestycji Terminal 
Naftowy w Gdańsku Etap I. Inwestycja ma być 
zrealizowana za 415 mln zł w systemie „pro-
jektuj i buduj”  i oddana pod klucz pod koniec 
2015 roku. Konsorcjum wygrało wcześniej prze-
targ na generalnego realizatora inwestycji.

Terminal Naftowy w Gdańsku docelowo 
będzie pierwszym w Polsce hubem morskim 
o pojemności magazynowej 700 tys. m sześc. 
na ropę naftową, produkty ropopochodne i che-
mikalia. Będzie oferował kontrahentom szereg 
usług jak magazynowanie, blendowanie, czy 
kumulacje ropy naftowej. Stanie się  oknem na 
świat dla polskich i niemieckich rafinerii oraz 
traderów operujących w basenie Morza Bałtyc-
kiego, a także ważnym elementem zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

Inwestycja w terminal naftowy w Gdańsku 
jest wymiernym dowodem na to, że nie tylko 
mówimy o tym co będziemy robić, nie zapo-
wiadamy tych inwestycji, tylko przechodzimy 
do rzetelnej pracy każdego dnia. Jest to jeden 
z kilkunastu projektów energetycznych realizo-
wanych na terenie Polski. Dzisiaj Gdańsk, Trój-
miasto, Pomorze staje się dla Polski oknem ener-
getycznym na cały świat – powiedział minister 
Skarbu Państwa, Mikołaj Budzanowski.

W pierwszym etapie, którego zakończenie 
jest planowane w 2015 roku zostanie wybudo-
wana część dedykowana ropie naftowej, czyli 
zbiorniki o pojemności ok. 400 tys. m. sześc. 
wraz z kompletną infrastrukturą niezbędną do 
funkcjonowania całego terminala jak rurocią-
gi, pompownie na ropę naftową, pompownie 
p.poż z niezbędnymi instalacjami, systemy 
bezpieczeństwa, nadzoru i sterowania oczysz-
czalnie ścieków, a także budynki, drogi i pla-
ce, pełne zagospodarowanie terenu. W trakcie 
inwestycji po rozpisaniu biznes planu, spółka 
zamierza rozpisać następne postępowania prze-
targowe na kolejne części inwestycji, które będą 
opłacalne biznesowo.

Budowa terminala naftowego w Gdańsku 
otworzy przed polską logistyką naftową, a także 
naszymi klientami, czyli rafineriami i traderami 
zupełnie nowe możliwości działania. Moim ma-
rzeniem jest żeby łopaty pod budowę terminala 
zostały wbite jeszcze w tym roku. Doświadcze-
nie konsorcjum daje nadzieję, że to się uda  – 
powiedział Marcin Moskalewicz, prezes Zarządu 
PERN Przyjaźń SA. 

Konsorcjum, którego liderem jest IDS-Bud 
S.A. z siedzibą w Warszawie – w kontekście 
dotychczas zrealizowanych zamówień – daje 
rękojmię należytego wykonania terminala. 

W postępowaniu przetargowym złożyło 
wykaz wybudowanych dotychczas obiektów 
wraz listami referencyjnymi potwierdzający-
mi niezbędną wiedzę i doświadczenie. Wśród 
wykonanych inwestycji znajduje się m.in. kilka-
naście obiektów do magazynowania lub przeła-
dunku węglowodorów.

Pomnik, „ławeczka” Ignacego Łukasiewicza na Rynku 
w Gorlicach. Fot. K. Korona

dokonał burmistrz miasta Witold Kochan. Wy-
darzeniu temu towarzyszył program artystyczny 
zaprezentowany przez dzieci i młodzież z placó-
wek, których Ignacy Łukasiewicz jest patronem. 
Na szczególną uwagę zasłużyli przedszkolacy 
z Miejskiego Przedszkola nr 4 w Gorlicach, któ-
rzy przybyli na Rynek z piosenką o …”świetle 
lampy naftowej„… oraz z własnoręcznie wyko-
nanymi prototypami lamp i pracami plastyczny-
mi dotyczącymi Łukasiewicza.

Anna Hudzik
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Stanisław Szafran Wioleta Wanat

Jubileusze urodzinowe 
Koleżanek i Kolegów

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny 
obchodzą Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG 
Szanownym Koleżankom i Kolegom 

życzymy zdrowia, pomyślności i radości 
w życiu osobistym i stowarzyszeniowym.

Kalendarium
10-12.04.2013 r. w Hotelu Gromada w Pile odbyła się międzynarodowa konferencja na-
ukowo-techniczna pod hasłem „Nowoczesne metody prac poszukiwawczych i eksploatacyjnych 
całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego”, organizowana przez firmę Exalo Drilling S.A.

17-18.04.2013 r. w Kielcach odbyły się VII Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2013 r. 
organizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa.  Podczas targów zorganizowano konferencję 
nt. „Miniona dekada branży – ocena i prognozy” oraz warsztaty szkoleniowe nt. „Standardów 
technicznych Izby Gospodarczej Gazownictwa w działalności przedsiębiorstw gazowniczych”.

24.04.2013 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naf-
towego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce. W takcie posiedzenia dokonano analizy 
sprawozdania z działalności Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. 
I. Łukasiewicza w Bóbrce za 2012 r.

25.04. 2013 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bó-
brce odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego VIII Polskiego Kongresu Naftowców i Ga-
zowników.
Podczas spotkania omówiono wykonane dotychczas prace oraz wyznaczono zadania na najbliższy 
okres.

26.04.2013 r. w Krośnie odbyło się seminarium organizowane przez Oddział SITPNiG w Kro-
śnie nt. „Problemy górnictwa nafty i gazu w aspekcie restrukturyzacji i zmian organizacyjnych 
– perspektywy młodej kadry w obecnej sytuacji branży naftowej”. Celem organizowanego semi-
narium było zaprezentowanie pozytywnych intencji, które zadecydowały o zaistniałych zmianach 
oraz umocnienie współpracy poszczególnych firm w ramach działań marketingowych realizowa-
nych zwyczajowo przez SITPNiG, zgodnie z zakresem działalności statutowej. W trakcie seminarium 
zaprezentowano referaty na temat aktualnych uwarunkowań technicznych dotyczących rozwoju 
poszukiwań węglowodorów i ekspozycji już istniejących zasobów ropy i gazu na terenie Polski.

70 urodziny Ewa Skorupska 
z oddziału w Gdańsku w dniu 6.04.2013 r.

70 urodziny Florentyna Sęp 
z oddziału w Gdańsku w dniu 17.04.2013 r.

70 urodziny Zuzanna Hajdo 
z oddziału w Tarnowie w dniu 24.04.2013 r.

70 urodziny Edward Jeżowski 
z oddziału w Tarnowie w dniu 28.04.2013 r.

75 urodziny Andrzej Jarosz 
z oddziału w Sanoku w dniu 14.04.2013 r.

75 urodziny Henryk Szul 
z oddziału w Sanoku w dniu 16.04.2013 r.
85 urodziny Irena Łowczowska-Mozel 
z oddziału w Krakowie w dniu 1.04.2013 r. 

21 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Ho-
telu „Biały Dom” w Czerwionce odbyło się XV 
posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Vademe-
cum Gazownika”. 
W spotkaniu uczestniczyli:

• Kazimierz Nowak – przewodniczący Ko-
mitetu Redakcyjnego,

• Adam Matkowski – redaktor naczelny, 
redaktor tomu IV,

• Stanisław Szafran – redaktor wydawniczy,
• Stanisław Nagy – redaktor tomu I,
• Robert Piotrowski.

Głównym tematem spotkania było omówienie 

stanu zaawansowania prac nad realizacją tomu 
I i II Vademecum Gazownika. Komitet Redakcyjny 
przyjął informację na temat stanu prac redakcyj-
nych tomów I i II. Według przedstawionych ma-
teriałów Komitet Redakcyjny stwierdził, że prace 
nad realizacją tomu I są w końcowej fazie opraco-
wania: wykonane są wersje robocze wszystkich 
rozdziałów, a materiał redakcyjny zostanie w naj-
bliższym czasie przekazany recenzentowi. Tom 
II dzieła po recenzji i pierwszej korekcie ma być 
przekazany do składania 25 kwietnia br. Koniecz-
ne jest dopracowanie przygotowanego materiału 
pod względem wymogów redakcyjnych i termi-

nologicznych oraz weryfikacja spisów literatury 
i opracowanie skorowidza.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

XV posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Vademecum Gazownika

Komitet Redakcyjny Vademecum Gazownika podczas XV  
posiedzenia. Fot. W. Wanat
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20 – 22 marca 2013 r. w sali konferencyjnej 
Hotelu „Biały Dom” w Czerwionce-Leszczynach 
odbyło się IX Sympozjum SITPNiG z cyklu: „Stra-
tegia współpracy Stowarzyszenia Naukowo-
-Technicznego Inżynierów i Techników Przemy-
słu Naftowego i Gazowniczego z przemysłem 
naftowym i gazowniczym działającym na zlibe-
ralizowanym rynku energetycznym Europy”. Te-
matem przewodnim tej edycji sympozjum było: 
„Kierunki działalności SITPNiG w zmieniających 
się warunkach strukturalnych, środowiskowych 
i formalno-prawnych przemysłu”.

W sympozjum uczestniczyło 65 osób: pre-
zesi oddziałów, przewodniczący kół zakłado-
wych i klubów oraz działacze SITPNiG różnych 
szczebli. Gospodarzem sympozjum był Oddział 
SITPNiG we Katowicach. Obradom sympozjum 
przewodniczyło Prezydium w składzie: kol. 
kol. Jacek Stepek – wiceprezes SITPNiG, Kazi-
mierz Nowak – wiceprezes SITPNiG i Stanisław 
Szafran – sekretarz generalny SITPNiG. Refe-
rat wprowadzający nt. „Kierunki działalności 
SITPNiG w zmieniających się warunkach struk-
turalnych, środowiskowych i formalno-praw-
nych przemysłu” zaprezentował kol. Stanisław 
Szafran omawiając tendencje w kształtowaniu 
przemysłu naftowego i gazowniczego w Polsce. 
Zmieniające się w ostatnim czasie warunki funk-
cjonowania organizacji pozarządowych, wyni-
kające ze zmian w strukturze gospodarczej kraju 
oraz rynkowych zasad funkcjonowania przemy-
słu wymuszają potrzebę modyfikacji działalności 
stowarzyszeń naukowo-technicznych, a w tym 
również Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Stąd 

okresowo z głębokim namysłem należy się po-
chylić nad całością działalności stowarzyszenia 
w minionym okresie i wyznaczyć kierunki, formy, 
rodzaje działania, dające szanse rozwoju SITP-
NiG w dającej się przewidzieć przyszłości. Re-
ferent przypomniał, swoją wypowiedź sprzed 3 
lat dla NAFTA News, nr 1 (8) 2010, str. 10: „Od 
zarania istnienia przemysłu naftowego i gazow-
niczego inżynierowie i technicy zaangażowani 
w jego działalność tworzyli organizacje spo-
łeczne, których celem było popieranie rozwoju 
nauk technicznych i szkolnictwa zawodowego, 
popularyzacja problemów technicznych i pogłę-
bienie wiedzy fachowej członków, współpraca 
z instytucjami państwowymi, branżowymi i na-
ukowymi w zakresie programowania działalno-

ści przemysłu i formułowania stosownych aktów 
prawnych, a także krzewienie poczucia etyki, 
godności i solidarności zawodowej. Stowarzy-
szenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
w myśl swoich statutowych wyznaczników 
przyjęło zasadę systematycznych ocen swojej 
działalności na stowarzyszeniowych sympo-
zjach działaczy SITPNiG, którzy jako główny 
wątek swoich rozważań przyjęli zagadnienie 
współpracy z przemysłem, stanowiącej główny 
sens działalności i warunkującej sukcesy stowa-
rzyszenia w środowisku. 

Tytułowy motyw cyklicznych spotkań prze-
wodniczących kół zakładowych, prezesów 
oddziałów i działaczy różnych szczebli stowa-

IX Sympozjum SITPNiG w Czerwionce-Leszczynach

Sympozjum otwierają kol. kol. Kazimierz Nowak – wiceprezes SITPNiG ds. Gazownictwa i Jacek Stepek – wiceprezes SITPNiG 
ds Górnictwa Naftowego. Fot. W. Wanat

Referat wprowadzający wygłasza kol. Stanisław Szafran
Fot. W. Wanat

Wystąpienia gości honorowych sympozjum: Małgorzaty Mańki Szulik – prezydenta Miasta Zabrze i Janusza Honkowicza – pre-
zesa Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.. Fot. W. Wanat
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rzyszenia, ma swoje ideowe i historyczne uza-
sadnienie. Wszakże z inicjatywy twórcy przemy-
słu naftowego Ignacego Łukasiewicza została 
założona w 1877 r. pierwsza polska naftowa 
organizacja naukowo-techniczna tj. Krajowe 
Towarzystwo dla Opieki i Rozwoju Przemysłu 
i Górnictwa Naftowego (późniejsze KTN). Krajo-
we Towarzystwo Naftowe ukierunkowało swoją 
działalność przede wszystkim na ochronę intere-
su polskiego przemysłu naftowego oraz na jego 
rozwój. 

Od pierwszych lat II Rzeczypospolitej KTN 
opracowywało i przedkładało władzom pań-
stwowym memoriały dotyczące stanu przemysłu 
naftowego i jego roli dla kondycji gospodarczej 
kraju. Podejmowało inicjatywy ustawodawcze 
i współdziałało w pracach kodyfikacyjnych pra-
wa górniczego i naftowego, w sprawach poli-
tyki gospodarczej, w sprawach podatkowych, 
taryf celnych i kolejowych, cen gazu i in.

Powstałe w drugiej połowie lat dwudzie-
stych XX w. Stowarzyszenie Polskich Inżynierów 
Przemysłu Naftowego przyjęło za fundamental-
ne cele statutowe dążenie do unowocześnienia 
techniki we wszystkich dziedzinach przemysłu 
naftowego, działanie na rzecz jego rozwoju, 
ustawiczne doskonalenie kwalifikacji inżynierów 
oraz innych pracowników przemysłu naftowego 
i gazowniczego, a także ochroną interesów za-
wodowych swoich członków. Wyrazem wyso-
kiego autorytetu tego stowarzyszenia w sferach 

rządowych II Rzeczypospolitej było oficjalne ży-
czenie Ministra Przemysłu i Handlu opracowania 
przez SPIPN elaboratu dotyczącego rządowej 
polityki naftowej. W opracowaniu tym stowa-
rzyszenie kładło nacisk na konieczność przyspie-
szenia nowelizacji ustawy naftowej, a ponadto 
postawiło postulat utworzenia wspólnej orga-
nizacji przedsiębiorstw górnictwa naftowego, 
rafinerii oraz przedsiębiorstw handlowych.

Utworzone po II wojnie światowej Stowa-
rzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Pa-
liw Płynnych przyjęło za podstawę swojej dzia-
łalności tradycje i doświadczenia stowarzyszeń 
działających w okresie przedwojennym. W wy-
znaczonych celach statutowych eksponowano 
konieczność podnoszenia kwalifikacji pracow-
ników przemysłu, ochronę praw zawodowych 
członków, rozwój wynalazczości i racjonalizacji 
oraz współuczestnictwo w tworzeniu koncepcji 
rozwoju gospodarki, nauki i techniki. Realizację 
swych celów Stowarzyszenie oparło o ścisłą 
współpracę z Centralnym Zarządem Przemysłu 
Paliw Płynnych, czego wyrazem było przyjęcie 
swojej pierwszej nazwy. 

Służba dla przemysłu naftowego i gazowni-
czego była naczelną zasadą działalności w całej 
historii SITPNiG i organizacji prekursorskich. Za-
sada ta tak mocno odciskała się w działalności 
Stowarzyszenia, że istotne zmiany restrukturyza-
cyjne przemysłu wyrażały się również w zmianie 
nazwy Stowarzyszenia. Nacjonalizacja przemy-

słu przyjęta dekretem KRN z 1944 r. spowo-
dowała przejęcie całkowitej kontroli nad prze-
mysłem nafty i gazu przez władze państwowe, 
co wpłynęło istotnie na dobór środków przyj-
mowanych przez stowarzyszenie do realizacji 
celów statutowych. Dały się zauważyć działania 
zmierzające do upolitycznienia stowarzyszenia 
i wykorzystania do celów niemających uzasad-
nienia statutowego, co szczególnie zaznaczało 
się w pierwszej połowie lat 50-tych. Uchwała 
Prezydium Rządu nr 394 z dnia 30 maja 1953 r. 
w sprawie współpracy stowarzyszeń naukowo-
-technicznych z przemysłem mogła mieć duże 
znaczenie w owym czasie dla ruchu stowarzy-
szeniowego. Rozporządzenia wykonawcze wy-
dane na podstawie w/w uchwały przez poszcze-
gólnych ministrów, przewidywały zawieranie 
porozumień pomiędzy stowarzyszeniami i prze-
mysłem. Porozumienia miały określać pomoc ze 
strony przemysłu dla stowarzyszeń w ich dzia-
łalności statutowej, z myślą współudziału kół 
zakładowych we wprowadzaniu postępu tech-
nicznego, co związane było z wykonywaniem 
planów produkcyjnych. Nie wszędzie uchwałę 
tę realizowano, a jeśli wchodziła ona w życie, 
to nie zupełnie w oczekiwanym kierunku. Za-
rząd Główny SITPNaft podpisał wówczas poro-
zumienia w zalecanej formie z Ministerstwem 
Przemysłu Chemicznego i Centralą Produktów 
Naftowych oraz Zjednoczeniem Górnictwa Naf-
towego i Zjednoczeniem Przemysłu Rafinerii 

Uczestnicy sympozjum zwiedzają zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego "Guido"
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Nafty. Oddziały SITPNaft i koła zakładowe pod-
pisały takie porozumienia z przedsiębiorstwami 
podległymi w/w zjednoczeniom. Akcja podpi-
sywania porozumień nie zyskała ani uznania, 
ani popularności, gdyż najsłabszym jej ogni-
wem była sprawa polityki kadrowej (kierow-
nictwa zakładów nie chciały korzystać z opinii 
kół zakładowych w tych sprawach). Późniejsze 
uchwały Rady Ministrów znacznie rozszerzyły 
zakres współpracy stowarzyszeń naukowo-
-technicznych z przemysłem oraz świadczeń 
przemysłu na rzecz stowarzyszeń (Uchwała RM 
nr 58 z 1961 r., Uchwała RM nr 29 z 1966 r., 
Uchwała RM nr 154 z 1971 r., Uchwała RM nr 
219 z 1973 r. i in.). 

To jednak nie akty prawne, nie ustawy 
nadają właściwy bieg pracy stowarzyszeń. Rze-
czywisty nurt życia oraz współpracy stowarzy-
szenia z przemysłem naftowym i gazowniczym, 
tworzyło wzajemne rozumienie celów i dążeń 
naftowców i gazowników. 

Przeobrażenia polityczne, gospodarcze 
i społeczne zaistniałe w kraju w roku 1989, 
przyspieszony proces dostosowania się go-
spodarki jako całości i poszczególnych jej 
podmiotów do działania w warunkach rynko-
wych, wymusiły gruntowne zmiany zarówno 
treści jak i form współpracy stowarzyszeń na-
ukowo-technicznych z przemysłem, a w tym 
współpracy SITPNiG z przemysłem naftowym 
i gazowniczym. Transformacja strukturalna 
i własnościowa przemysłu sprawiła, że pewna 
część zakładów przemysłowych została posta-
wiona w stan upadłości, a tym samym uległy 
destrukcji jednostki organizacyjne stowarzy-
szenia, działające w tych zakładach. Część 
kół zakładowych w wyniku zmian kadrowych 
uległo rozproszeniu lub utraciło bazę swojego 
działania. Ale przeważająca część struktur or-
ganizacyjnych SITPNiG elastycznie i mądrze do-
stosowała swoją działalność do warunków go-
spodarki rynkowej. Opracowane zostały nowe 
programy współpracy SITPNiG z przemysłami 
branżowymi, zmienione zostały treści i formy 
działalności oddziałów SITPNiG oraz kół zakła-

dowych, a osiągane sukcesy zależą najczęściej 
od zakresu i jakości współpracy poszczegól-
nych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia 
z kierownictwami zakładów, dyrekcjami przed-
siębiorstw i instytucji oraz zarządami spółek.

Nic wszakże nie jest dane na zawsze, gdyż 
każdy dzień przynosi nowe wyzwania i nowe 
problemy.” 

Zaistniałe w Polsce po 1989 r. warunki 
polityczne i społeczne wprowadzały reguły go-
spodarki kapitalistycznej. Początkowo w spo-
sób mało uświadamiany społecznie zaczęły 
obowiązywać reguły „gospodarki rynkowej”, 
a szczególnie mocno były wdrażane po 2000 r., 
w miarę prywatyzacji zakładów. Dalsza inten-
syfikacja przeobrażeń przemysłu nastąpiła po 
wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej, 
w wyniku czego polska gospodarka została 
poddana presji dyrektyw europejskich. Przykła-
dem tych przeobrażeń jest Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo SA. Zarząd Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA przy-
jął 13 listopada 2008 r. dokument: „Strategia 
Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie 
roku 2015”, aktualizowany później 29 czerwca 
2011 r. i zmieniony nieco 19 grudnia 2012 r. na: 
„Krótkoterminową strategię budowania warto-
ści GK PGNiG do 2014”. W podstawowych 
założeniach strategia spółki koncentruje się na 
wydobyciu, przy równoczesnym pozbyciu się 
rozbudowanej struktury i pobocznej działalno-
ści, eksponując główny jej cel, jakim jest przy-
gotowanie spółki do działania w warunkach 
zliberalizowanego rynku gazu. GK PGNiG chce 
utrzymać pozycję lidera w branży poszukiwaw-
czo-wydobywczej oraz głównego sprzedawcy 
gazu ziemnego oferującego również ciepło 
i energię elektryczną. Wdrożenie „Krótkotermi-
nowej strategii budowania wartości GK PGNiG 
do 2014 r.” ma pozwolić spółce na realizację 
przyjętego programu inwestycyjnego, przy jed-
noczesnej spłacie zadłużenia. Wprowadza ona 
zmianę sposobu zarządzania z organizacji tra-
dycyjnej na rzecz organizacji zarządzanej pro-
jektowo. Krótkoterminowa strategia PGNiG SA 

ma charakter kompleksowy i określa działania 
podejmowane do realizacji nadrzędnego celu 
strategicznego GK PGNiG, jakim jest tworzenie 
wartości dla akcjonariuszy. Konkretyzuje zada-
nia i cele stawiane przed Spółką w Strategii GK 
PGNiG przyjętej w 2011 roku, koncentrując się 
na najważniejszych obecnie aspektach funkcjo-
nowania GK PGNiG, którymi są: rozwój rynku, 
wzrost wydobycia i obniżka kosztów. 

CZŁOWIEK w firmie ma być mechanizmem 
generującym zysk. Pracownik zatrudniony w fir-
mie ma koncentrować się w wyznaczonym cza-
sie i miejscu pracy na zadaniach wynikających 
z umowy o pracę, a wszelka inna działalność 
ma charakter prywatny. O tym jaka działalność 
pracownika przynosi korzyść firmie decyduje 
PRACODAWCA. 

Zachodzące procesy zmian warunków 
strukturalnych, środowiskowych i formalno-
-prawnych przemysłu narzucają potrzebę głę-
bokiego namysłu przy opracowaniu na nowo 
formuły współpracy SITPNiG z menadżerskimi 
kierownictwami macierzystych zakładów pra-
cy oraz rozważenia sposobów pozyskiwania 
środków na realizację celów statutowych sto-
warzyszenia.

W dalszej części sympozjum przedstawicie-
le poszczególnych oddziałów SITPNiG przedsta-
wiali swoje przemyślenia odnośnie możliwości 
działania jednostek strukturalnych SITPNiG 
w zmienionych warunkach macierzystych firm. 
W swoich wystąpieniach prelegenci wskazy-
wali dziedziny działalności SITPNiG w swoich 
środowiskach, które są dobrze przyjmowane 
przez członków i kierownictwo macierzystych 
zakładów pracy. Wskazywali też na przyczyny 
niepowodzeń podejmowanych działań w mi-
nionym czasie oraz eksponowali te cele statu-
towe SITPNiG, których realizacja spotykała się 
z dobrym odbiorem środowiska i przynosiła 
satysfakcję członkom stowarzyszenia i korzyści 
dla całego stowarzyszenia.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Wieczorny koncert artystów. Fot. W. Wanat Fot. W. Wanat
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20 marca 2013 r. odbyło się w sali konfe-
rencyjnej Hotelu „Biały Dom” w Czerwionce IV 
w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głów-
nego SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył kol. 
prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki – wicepre-
zes SITPNiG. 
Głównymi tematami posiedzenia było: 
1. Przyjęcie protokołu z III zebrania Zarzą-

du Głównego SITPNiG w dniu 18 grudnia 
2012 r.;

2. Informacja sekretarza generalnego SITPNiG o:
• realizacji uchwał i postanowień III po-

siedzenia Zarządu Głównego SITPNiG 
z dnia 18 grudnia 2012 r.;

• działalności SITPNiG od 18 grudnia 
2012 r.;

3. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działal-
ności SITPNiG w 2012 r.:
• sprawozdanie z działalności merytorycz-

nej i organizacyjnej,
• sprawozdanie finansowe, 

4. Stanowisko Głównej Komisji Rewizyjnej 
w sprawie działalności SITPNiG w 2012 r.,

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu 
Głównego z działalności SITPNiG w 2012 r. 

6. Zatwierdzenie budżetu SITPNiG na rok 
2013,

7. Skreślenia z listy członków wspierających 
SITPNiG, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wy-
sokości składki członków zwyczajnych SITP-
NiG na rok 2013 – uzupełnienie uchwały 
Zarządu Głównego nr 6/XXXVIII 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia 
składu organów doradczych Zarządu Głów-
nego SITPNiG na kadencję 2012-2016.

Zarząd Główny SITPNiG przyjął do akceptującej 
wiadomości informacje sekretarza generalnego 
SITPNiG o realizacji uchwał i postanowień III 
posiedzenia Zarządu Głównego SITPNiG z dnia 
18 grudnia 2012 r. oraz działalności SITPNiG od 

18 grudnia 2012 r.
Zarząd Główny przeanalizował przedłożone 

przez sekretarza generalnego SITPNiG sprawoz-
danie z działalności merytorycznej i finansowej 
stowarzyszenia w roku 2012. Po dyskusji Za-
rząd Główny stosownie do § 24 pkt 4 Statutu 
SITPNiG oraz § 17 Regulaminu gospodarki ma-
jątkiem i funduszami Stowarzyszenia Naukowo-
-Technicznego Inżynierów i Techników Przemy-
słu Naftowego i Gazowniczego, uwzględniając 
opinię Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej 
oraz Stanowisko Głównej Komisji Rewizyjnej 
w sprawie działalności SITPNiG w roku 2012, 
uchwalił się co następuje:
1. Zarząd Główny SITPNiG przyjął przed-

stawione przez sekretarza generalnego 
„Sprawozdanie z działalności merytorycznej 
Zarządu Głównego, organów doradczych 
SITPNiG, agend i jednostek działalności 
gospodarczej SITPNiG oraz Oddziałów SITP-
NiG za rok 2012”.

2. Zarząd Główny SITPNiG zatwierdził łączne 
sprawozdanie finansowe SITPNiG sporzą-
dzone na podstawie sprawozdań finanso-
wych Biura Zarządu Głównego SITPNiG, 
agend i oddziałów SITPNiG obejmujące:
a) bilans zamykający się na dzień 

31.12.2012 r. po stronie aktywów i pasy-
wów sumą bilansową 8 064 877,82 zł,

b) zysk netto w kwocie 80 374,03 zł,
c) zbiorczego sprawozdania finansowe 

z działalności gospodarczej:
• Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa 

wykazującego po stronie aktywów 
pasywów 1 277 034,29 zł oraz zysk 
netto w kwocie 369 296,58 zł z prze-
znaczeniem na działalność statutową,

• Zakładu Usługowego działającego 
przy Oddziale SITPNiG w Krośnie, wy-
kazującego po stronie aktywów i pa-
sywów kwotę 264 761,86 zł oraz zysk 

netto w kwocie 186 193,66 zł z prze-
znaczeniem na działalność statutową,

• Zakładu Usługowego działającego 
przy Oddziale SITPNiG w Tarnowie 
wykazującego po stronie aktywów 
i pasywów kwotę 10 487,43 zł oraz 
zysk netto w kwocie 21 830 50 zł 
z przeznaczeniem na działalność sta-
tutową,

• Zakładu Usługowego działającego 
przy Oddziale SITPNiG we Wrocławiu 
wykazującego po stronie aktywów 
i pasywów kwotę 0,00 zł oraz zysk 
netto w kwocie 48 814,33 zł z prze-
znaczeniem na działalność statutową, 

• Redakcji Wiadomości Naftowych 
i Gazowniczych wykazujące po 
stronie aktywów i pasywów kwotę  
164 297,09 zł oraz zysk netto w kwocie  
6 282,28 zł z przeznaczeniem na dzia-
łalność wydawniczą WNiG.

d) Sprawozdanie finansowe z działalności 
Zarządu Głównego SITPNiG wykazujące 
po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 
348 297,15 PLN oraz zysk netto w kwo-
cie 74 091,75 zł.

Zarząd Główny SITPNiG przeanalizował 
projekt budżetu SITPNiG na rok 2013, uznając 
za zasadne ograniczenie kosztów stowarzysze-
nia, a szczególnie wydatków na poszczególne 
dziedziny działalności statutowej, co wynika 
z przewidywanego zmniejszenia wpływów. Sto-
sownie do § 24 pkt 4 Statutu SITPNiG oraz § 
17 Regulaminu gospodarki majątkiem i fundu-
szami Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego, uwzględniając opinię Głównej 
Komisji Finansowo-Budżetowej Zarząd Główny 
SITPNiG po dyskusji:
1. przyjął przedstawiony przez sekretarza ge-

neralnego „Budżet SITPNiG na 2013 rok” 
zamykający się: 
• po stronie kosztów kwotą – 
 2 489 148,00 zł,

IV posiedzenie Zarzadu Głównego SITPNiG

Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG składa informację o działalności SITPNiG od 
ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego. Fot. W. Wanat

Członkowie Zarzadu Głównego wysłuchują sprawozdania z działalności stowarzyszenia 
w 2012 r. Fot. W. Wanat
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• po stronie przychodów kwotą – 
 2 505 649,00 zł, z zastrzeżeniem możli-

wości przeprowadzenia korekty w ciągu 
roku na uzasadniony wniosek sekretarza 
generalnego,

• oraz planowany zysk w kwocie – 
 16 501,00 zł. 

2. Zarząd Główny SITPNiG zatwierdził bu-
dżety jednostek działalności gospodarczej 
i agend: 
a) Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa 

łącznie z Oddziałami wykazującego: 
• po stronie wpływów kwotę – 
 3 400 000,00 zł,
• po stronie kosztów – 3 068 700,00 zł,
• oraz zysk bilansowy w kwocie – 
 331 300,00 zł;

b) Redakcji „Wiadomości Naftowych i Ga-
zowniczych” wykazujący:
• po stronie wpływów kwotę – 
 283 000,00 zł, 
• po stronie kosztów – 273 000,00 zł, 
• oraz zysk bilansowy w kwocie – 
 10 000,00 zł;

c) Zakładu Usługowego działającego przy Od-
dziale SITPNiG w Krośnie wykazującego:

• po stronie wpływów kwotę – 
 670 000,00 zł, 
• po stronie kosztów – 620 000,00 zł, 
• oraz zysk bilansowy w kwocie – 
 50 000,00 zł.
d) Zakładu Usługowego działającego przy 

Oddziale SITPNiG w Tarnowie wykazują-
cego: 

• po stronie wpływów kwotę – 6 000,00 zł,
• po stronie kosztów – 5 500,00 zł,
• oraz zysk bilansowy w kwocie – 500,00 zł.

3. Zarząd Główny zatwierdził:
a) przekazanie przez Ośrodek Szkolenia 

i Rzeczoznawstwa środków stanowią-
cych odpis z zysku bilansowego:
• na działalność statutową SITPNiG do 

budżetu centralnego kwoty 7 500,00 zł,
• na działalność statutową Oddziałów 

SITPNiG prowadzących działalność 
szkoleniową i rzeczoznawczą kwoty 
323 800,00 zł;

b) przekazanie w całości do budżetu cen-
tralnego zysku netto wypracowanego 
przez Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznaw-
stwa ponad wartość założoną w planie, 
po rozliczeniu z Oddziałami OSIR; 

c) pozostawienie 100% zysku wypracowa-
nego przez Redakcję „Wiadomości Naf-
towych i Gazowniczych” na działalność 
wydawniczą redakcji;

d) przekazanie 100% odpisu zysku bilan-
sowego wypracowanego przez Zakłady 
Usługowe działające przy Oddziałach 
SITPNiG w Krośnie i Tarnowie, na dzia-
łalność statutową SITPNiG z podziałem: 
75% dla Oddziałów SITPNiG i 25% dla 
budżetu centralnego.

4. Zarząd Główny upoważnił:
a) Prezydium Zarządu Głównego do akcep-

towania wydatków nieprzewidzianych 
w budżecie do kwoty 30 000,00 zł;

b) Sekretarza generalnego do akceptowa-
nia wydatków nieprzewidzianych w bu-
dżecie do kwoty 10 000,00 zł.

Zarząd Główny SITPNiG zgodnie z § 6 pkt 
4 Regulaminu sekretarza generalnego powierzył 
realizację planu finansowego i budżetu w roku 
2013 sekretarzowi generalnemu i skarbnikowi 
Zarządu Głównego.

Zarząd Główny SITPNiG stosownie do po-
stanowień § 15 ust. 5 pkt 2 Statutu SITPNiG 
oraz § 8 pkt 24 „Regulaminu Zarządu Głów-
nego”, skreślił z listy członków wspierających 
SITPNiG z powodu utraty osobowości prawnej 
następujących członków wspierających:

• Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło SA, 
• Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków SA, 

• Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA SA Piła ,
• Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. 

z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze,
• Zakład Robót Górniczych Sp. z oo. w Kro-

śnie,
• Zakład Remontowy Urządzeń Gazowni-

czych Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli,
• Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. 

z o.o. w Krośnie,
oraz na skutek niewywiązywania się z przyję-
tych zasad współpracy z SITPNiG:

• LOTOS Czechowice S.A.,
• GAZOMET Zakład Urządzeń Gazowni-

czych Sp. z o.o. Rawiczu.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-

-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego składa wszystkim fir-
mom serdeczne podziękowania za ponad 56 let-
nią współpracę w zakresie działalności na rzecz 
polskiej gospodarki i całego środowiska naftow-
ców i gazowników oraz aktywnego wspierania 
działalności statutowej stowarzyszenia.

W uzupełnieniu uchwały nr 6/XXXVIII z dnia 
7 listopada 2012 r., zgodnie z § 24 pkt 7 Statutu 
SITPNiG, Zarząd Główny SITPNiG ustalił wyso-
kość miesięcznej składki członkowskiej obowią-
zującej członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w roku 
2013: bezrobotnych oraz odchodzących z pracy 
w ramach „programu dobrowolnych odejść” na 
kwotę 2,00 zł.

Zarząd Główny SITPNiG zgodnie z § 24 pkt 
10 Statutu SITPNiG, powołał w skład organów 
doradczych ZG SITPNiG następujące koleżanki 
i kolegów: Jan Soboń – Komitet Naukowo-
-Techniczny ds. Gazownictwa, Henryk Sechman 
– Komitet Naukowo-Techniczny ds. Górnictwa 
Nafty i Gazu, Jan Soboń – Główna Komisja ds. 
Szkolenia, Jan Macuda, Grzegorz Machowski – 
Główna Komisja ds. Opiniowania Państwowych 
Aktów Prawnych, Piotr Dacewicz, Mirosław 
Janowski, Jadwiga Jarzyna, Paweł Karnkowski, 
Michał Michna, Justyna Nosal, Michał Maruta, 
Andrzej Pasternacki, Izabela Zych – Główna Ko-
misja ds. Współpracy z EAGE, Mirosław Janow-
ski, Grzegorz Machowski – Główna Komisja ds. 
Historii i Muzealnictwa, Wojciech Machowski, 
Gabriel Ząbek – Główna Komisja ds. Młodzieży 
i Studentów. 

Na zakończenie posiedzenia kol. kol. Zbi-
gniew Duda i Jan Sęp w imieniu kol. Józefa 
Zuzaka (nieobecnego z powodu choroby) wrę-
czyli członkom Prezydium Zarządu Głównego 
SITPNiG egzemplarze autorskie dzieła "DZIEJE 
NAFTOMETU, 90 lat 1920 - 2010".

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Kol. kol. Zbigniew Duda i Jan Sęp w imieniu kol. Józefa Zu-
zaka (nieobecnego z powodu choroby) wręczają członkom 
Prezydium ZG SITPNiG autorskie egzemplarze dzieła "DZIEJE 
NAFTOMETU - 90 lat 1920-2010". Fot. W. Wanat
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Stało  się  już  tradycją,  że Zarządy 
Kół  Zakładowych  SITPNiG  z  Od-
działu  Warszawa  I  organizują  dla 
swoich  członków  wspólne  zebrania. 
To  jedyne  w  ciągu  roku  spotkanie 
organizacyjne,  połączone  jest  z  inte-
gracją  członków  poszczególnych  Kół 
Zakładowych. Tak  było  też  8 marca 
br., kiedy to spotkali się koledzy i przy-
jaciele  z  kół  zakładowych przy PKN 
ORLEN S.A., OLPP Sp. z o.o., Nafto-
serwis Sp. z o.o., oraz Petrolot Sp. z o.o.

Po przywitaniu przybyłych, prowadzący ze-
branie kol. Wiesław Zwoliński omówił jego pro-
gram, który przedstawiał się następująco:

• Wręczenie honorowych odznaczeń orga-
nizacyjnych SITPNiG,

• Omówienie spraw organizacyjnych Kół 
Zakładowych,

• Informacja o obchodach Światowego 
Dnia Ziemi, 

• Informacja z posiedzenia Zarządu Głów-
nego SITPNiG. 

Jak to bywało podczas podobnych spotkań, 
prezes Zarządu Oddziału Warszawa I kol. Janusz 

Kobylański wręczył honorowe odznaki stowa-
rzyszenia i legitymacje nowym członkom naszej 
organizacji:

• Godnością Zasłużonego Seniora SITPNiG 
zostali uhonorowani kol.: Ewa Bednarek, 
Marek Bukowski, Benedykt Jóźwicki, Lu-
dwik Majer, Roman Sławiński i Janusz 
Żygadło, 

• Diamentową Honorową Odznaką został 
wyróżniony kol. Marek Bakuła, 

• Złotą Honorową Odznaką SITPNiG został 
odznaczony autor niniejszego artykułu 
Wiesław Zwoliński,

Integracja 2013

ODDZIAŁ 
WARSZAWA I

Wiesław Zwoliński

• Srebrną Honorową Odznaką SITPNiG 
zostali uhonorowani kol.: Wiesław Ko-
walski, Cezary Krokwiński, Agnieszka Ku-
rzyp-Fornell, Danuta Leśniowska, Henryk 
Leśny, Jordanka Stanczewa-Misztal, Ewa 
Tomaszewska, Józef Ładno, Jarosław Ci-
szewski, Elżbieta Januszewska, Grażyna 
Kocięcka, 

• Legitymacje członkowskie zostały wrę-
czone kol.: Piotrowi Bagińskiemu i kol. 
Józefowi Michalczykowi.

Kolejnym punktem spotkania była infor-
macja z posiedzenia Zarządu Głównego, które 
odbyło się 18 grudnia ubiegłego roku w siedzi-
bie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. 

Prezes o/Warszawa I nadaje kol. Jóźwickiemu Godność Zasłu-
żonego Seniora SITPNiG

Kol. Ewa Bednarek wyróżniona Godnością Zasłużonego Seniora SITPNiG Wręczenie srebrnej odznaki SITPNiG kol. Jarkowi Ciszewskiemu

Panie obdarowane kwiatkami
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w Warszawie, któremu przewodniczył prezes 
Zarządu Głównego SITPNiG kol. Dariusz Jacek 
Krawiec – prezes PKN ORLEN S.A. Informację 
przedstawił kol. Wiesław Zwoliński.

O obchodach Światowego Dnia Ziemi, który 
w tym roku przypada 28 kwietnia, poinformo-
wał kol. Benedykt Jóźwicki. Wspomniał o ogól-
nopolskiej kampanii edukacyjnej dotyczącej po-
stępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym. Hasło tegorocznej kampanii 
brzmi: „elektroodpady – proste zasady”. Zapra-
szając do czynnego udziału w festynie na Po-
lach Mokotowskich kol. Jóźwicki poinformował 
o licznych zabawach edukacyjnych dla dzieci, 
zbiórce elektrośmieci w zamian za nasiona i sa-
dzonki i kwiatów oraz wielu, wielu innych im-
prezach towarzyszących.

Po części oficjalnej miłym akcentem – ku 
zaskoczeniu obecnych Pań – było wręczenie 
symbolicznego kwiatka wszystkim przybyłym 
na spotkanie Paniom jako, że spotkanie wyzna-
czono na dzień 8 marca tj. w dniu Święta Ko-
biet. Na tę okoliczność kolega Marek Bukowski 
zaprezentował wspaniały wiersz pt.: „Miłość”, 
(którego jest autorem) poświęcając jego strofy 
naszym wspaniałym Koleżankom. 

Następnie rozpoczęła się część „integra-
cyjna” w czasie, której zebrani omawiali istot-
ne dla organizacji i dla każdego z nich tematy. 
Starsi koledzy, a wielu z nich przepracowało 
w sektorze naftowym nawet całe swoje życie 
zawodowe, z rozrzewnieniem wspominali cza-
sy, kiedy to ich praca miała uznanie w oczach 
kolegów, przełożonych i dyrekcji firm, w któ-
rych wówczas pracowali. Wsłuchując się w ich 
sentymentalne wspomnienia, parafrazując 
nieco znanego satyryka odnieśliśmy wraże-
nie, że chcieli powiedzieć wszystkim zebra-
nym gościom: „to nie tęsknota jest za robotą, 
to jest tęsknota za młodością”. Kiedy wracali 
swoimi wspomnieniami do dokonań lat daw-
no minionych byliśmy przekonani, że pragną, 

jak napisał to znany wieszcz: „jeszcze spojrzeć 
na niebo pogodne, jeszcze spojrzeć za siebie 
w młodość”.

Wspominaliśmy wyprawy naukowo-tech-
niczne i wycieczki do wielu interesujących 
miejsc w kraju i poza jego granicami. Byliśmy 
w Sankt Petersburgu, Wiedniu, Lwowie i Sta-
vanger  opowiadali uczestnicy tych wojaży. 
Zwiedziliśmy zamki nad Loarą, Berlin i kraje 
Beneluksu dodawali inni. Padły pytania, czy nie 
przyszedł już czas aby „dotknąć” symboli staro-
żytnej Grecji, Turcji albo nawet dalekich Chin. 
Uczestnicy spotkania integracyjnego, wspo-
mnieli deklarację prezesa Spółki ORLEN Cen-
trum Serwisowe kol. Piotra Kwiatkowskiego, 
który na zebraniu wyborczym w lipcu ubiegłe-
go roku deklarował, że spółka będzie rzeczo-

wo i finansowo wspierać działalność oddziału. 
Może zasilenie budżetu naszego oddziału przez 
życzliwych i związanych ze SITPNiG szefów 
spółek pozwoli zrealizować nasze plany i za-
mierzenia. Dyskusjom i wspomnieniom wśród 
przyjaciół nie było końca.

Gdy tak rozprawialiśmy o sprawach waż-
nych i tych nieco mniej, DJ uruchomił swoją 
grającą szafę. Cała sala ruszyła na parkiet, gdzie 
duch młodości próbował dorównać doświad-
czeniu – wywijających akrobatyczne figury – 
seniorów.

Wiesław Zwoliński
Koło Zakładowe

przy Centrali Spółki PKN ORLEN S.A. 
w Warszawie

Dyskusja i wspomień czar

Seniorzy na parkiecie

Integracja z seniorów młodzieżą na parkiecie






