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Szanowni Czytelnicy
Niewiele się dzieje na rynku ropy i gazu, ale 

za to dużo więcej w polityce, szczególnie pol-
skiej polityce. Zbliżające się wybory parlamen-
tarne i obietnice jakimi żonglują partie, dość 
ciekawie wyglądają – nasuwa się pytanie: – ile 
z nich w rzeczywistości zostanie zrealizowa-
nych i ewentualnie w jakim czasie? Szczególnie 
w sytuacji w jakiej znalazła się dzisiaj Europa 
poprzez napływ nielegalnych emigrantów, któ-
rych ilości w najśmielszych prognozach nikt się 
nie spodziewał. Na pewno spowoduje to zmia-
ny w sytuacji gospodarczej wielu krajów euro-
pejskich, w tym Niemiec. Czy zatem nie zbliża 
się kolejna poważna recesja? 

Pozytywnym elementem w obecnej sytu-
acji jest cena ropy. Mimo zapowiedzi, jeszcze 
w zeszłym miesiącu, o nieuchronnym dalszym 
spadku jej cen na rynkach światowych, cena 
utrzymuje się na poziomie ok. 45 USD za ba-
ryłkę (z tendencją zwyżkową). Możliwe, że 
spowoduje to zahamowanie w koncernach 
naftowych procesu ograniczania kosztów i po-
wrót do prac poszukiwawczych oraz ograniczeń 
w planowanych zwolnieniach pracowniczych. 
Dobrze wygląda też sytuacja z cenami paliw, 
co szczególnie ważne jest dla indywidualnych 

konsumentów. Tutaj też wspomnę o ważnej dla 
Polski inwestycji terminalu LNG, którego reali-
zacja dobiega końca, co istotnie wpływa na 
nasze bezpieczeństwo energetyczne i ograni-
czenie uzależnienia od rosyjskiego gazu.

Pozwolę sobie, za portalem OILPRO, szerzej 
wspomnieć o jednym z największych na świecie 
złóż gazu ziemnego, które zostało ostatnio od-
kryte przez włoski koncern naftowy ENI. Złoże 
to jest największym złożem gazu należącym do 
Egiptu i największym, jakie kiedykolwiek odkry-
to pod dnem Morza Śródziemnego. I jak powie-
dział dla CNBC dyrektor generalny ENI Claudio 
Descalzi – to odkrycie jest bardzo istotne nie 
tylko dla Egiptu ale dla obszaru basenu Morza 
Śródziemnego (tutaj zapewne chodzi o Izrael) 
w kontekście stabilności oraz wykorzystania 
tych zasobów. Według wstępnych danych pole 
gazowe Zohr o powierzchni ok. 100 km2 za-
wiera ok. 850 mld m3 gazu ziemnego. Złoże to 
zostało odkryte otworem Zohr 1X NFW, który 
jest zlokalizowany na bloku Shorouk w egip-
skiej strefie Morza Śródziemnego, gdzie głę-
bokość wody wynosi ok. 1500 m (4757 stóp). 
Głębokość otworu wyniosła 4131 m i odkryto 
nim w utworach mioceńskich, o doskonałych 
parametrach zbiornikowych, interwał nasycony 
gazem o miąższości ok. 630 m. Jak dodatkowo 
powiedział szef koncernu, złoże będzie bardzo 
szybko zagospodarowane, gdyż znajduje się 
blisko infrastruktury ENI.  

Myślę, że jest to dobra wiadomość również 
i dla nas, gdyż takie odkrycia mogą zmienić 
(wręcz na pewno mogą wpłynąć na) politykę 
Gazpromu w obszarze europejskim, z pozytyw-
nym skutkiem dla Polski.

Lokalizacja pola gazowego Zohr. Zródło: Business Insider. EIA
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Maciej Hirsz

Awarie gazociągów przesyłowych. Badania gazociągów. Działania mające 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji sieci przesyłowej

Failures of gas transmission 
pipelines. The research of pipelines. 
Measures aimed at increasing 
the safety and reliability of the 
transmission network.

Summary:
Current state for the design and construc-

tion of the transmission network provides sig-
nificantly higher than a dozen years ago, the 
degree of safety in operation. However, due 
to the construction of a new network of larger 
sizes and pressures as well as the use of the 
construction of gas pipes made of high-strength 
steel but difficult welding processes, the threat 
to the environment which may occur in states of 
emergency is at a high level. The current state 
of technology, however, allows for the construc-
tion and operation of the gas network at a much 
higher level of reliability. With reference to the 
above, the scope of activities to be taken for ex-
isting and operated as well as for the proposed 
gas network.

Streszczenie:
Istniejący stan dotyczący wymagań w za-

kresie projektowania i budowy sieci przesyłowej 
zapewnia znacznie wyższy niż przed kilkunasto-
ma laty stopień bezpieczeństwa eksploatacji. 
Jednak z uwagi na budowę nowej sieci o więk-
szych gabarytach i ciśnieniach roboczych jak 
również wykorzystywanie do budowy gazocią-
gów rur ze stali o wysokiej wytrzymałości, ale 
utrudnionych procesach spawania, zagrożenie 
dla otoczenia jakie może pojawić się w stanach 
awaryjnych jest na wysokim poziomie. Aktualny 
stan techniki pozwala jednak na budowę i eks-
ploatację sieci gazowej na znacznie wyższym 
poziomie niezawodności. W nawiązaniu do po-
wyższego przedstawiono zakres działań, jakie 

należy podjąć dla istniejącej i eksploatowanej 
jak również projektowanej sieci gazowej.

W poprzednich numerach WNiG omó-
wiono zagadnienia awaryjności sieci gazowej, 
w aspekcie występujących obciążeń i naprężeń, 
powstających w trakcie wieloletniej eksploata-
cji, a także zagadnienie elastyczności wzdłuż-
nej przewodów gazowych, co jest kluczowym 
problemem, którego rozwiązanie umożliwia 
istotne zwiększenie niezawodności pracy sieci 
przesyłowej.

Bieżący artykuł jest kontynuacją opisywanej 
tematyki dotyczącej zapobiegania stanom awa-
ryjnym sieci przesyłowej. Opisano w nim zagad-
nienia wykonywania badań i pomiarów sieci 
przesyłowej, jak również podano kompleksowe 
zestawienie działań mających na celu zwięk-
szenia bezpieczeństwa eksploatacji, zarówno 
istniejących jak i aktualnie projektowanych ga-
zociągów.

I. Badania i pomiary gazociągów
Badania gazociągów wykonywane są na 

etapie realizacji (w czasie budowy) jak również 
w czasie eksploatacji. W tej części opracowania 
zostały omówione badania gazociągów w fa-
zie ich eksploatacji. Badania te dotyczą przede 
wszystkim wykrywania wad („słabych miejsc”) 
oraz ewentualnie naprężeń, jakie mogą się po-
jawić w przewodzie gazowym w trakcie jego 
użytkowania lub powstawały w czasie budowy, 
ale nie zostały zdiagnozowane i usunięte. Bada-
nia eksploatowanych gazociągów wykonywane 
są również w zakresie oceny stanu ochrony an-
tykorozyjnej, co w niniejszym opracowaniu nie 
zostało ujęte, gdyż jest to temat znany i badania 
takie prowadzone są od wielu lat. 

I.1. Badanie gazociągów tłokami 
pomiarowymi. Przystosowanie gazo-
ciągów do tłokowania.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczą-
cymi budowy gazociągów wszystkie gazociągi 
o średnicy nominalnej od DN 200 powinny być 
przystosowane do tłokowania. Dzięki temu jest 
możliwe okresowe czyszczenie wnętrza przewo-
du gazowego oraz wprowadzanie do przewodu 
rurowego tłoków pomiarowych (inteligentnych), 
które są w stanie zbadać jego stan techniczny, 

określić lokalizację „słabych miejsc” (wad) na 
trasie gazociągu. Aktualnie nie ma normaty-
wów dotyczących obligatoryjności okresowego 
badania gazociągów tłokami pomiarowymi. 
Należy jednak brać pod uwagę to, że taka obli-
gatoryjność będzie w przyszłości wprowadzona 
z uwagi na to, iż aktualnie jest to podstawo-
wa metoda umożliwiająca diagnostykę eksplo-
atowanego gazociągu, na całej jego długości. 
Diagnostyka stanu technicznego gazociągu za 
pomocą tłoków pomiarowych jest stosunkowo 
młodą, ale ciągle rozwijającą się dziedziną i na-
leży sądzić, że z biegiem czasu będzie można 
w coraz bardziej dokładny sposób wykrywać 
i lokalizować wady przewodów gazowych.

Badania stanu technicznego przewodów 
gazowych docelowo powinny dotyczyć wszyst-
kich gazociągów krajowej sieci przesyłowej. 
W związku z tym powinny być przeprowadzane 
również na „starych” gazociągach, co wymaga 
wcześniejszego przystosowania ich do tłoko-
wania. W niektórych przypadkach może to być 
jednak niemożliwe (nieopłacalne), ale będzie 
stanowiło podstawę decyzji dotyczącej remontu 
(wymiany) gazociągu.

I.2. Określanie istniejących w gazo-
ciągu naprężeń

W czasie wieloletniej pracy sieci przesyło-
wej, w wyniku zmiennych warunków eksplo-
atacji i braku pełnej stabilności podłoża (gruntu) 
a także zmiennych warunków zewnętrznych 
w gazociągach powstają naprężenia wzdłużne, 
które w wielu przypadkach mogą zagrażać ich 
trwałości. 

W związku z tym konieczne jest monitoro-
wanie wielkości tych naprężeń, celem niedopusz-
czenia do przekroczenia wartości krytycznych. 
Dotyczy to zarówno gazociągów aktualnie budo-
wanych, jak i eksploatowanych od wielu lat. 

Zagadnienie kontroli naprężeń wzdłużnych 
w istniejących gazociągach ma istotne znacze-
nie, z uwagi na obserwowaną często niezado-
walającą jakość ich wykonania (zwłaszcza spoin 
obwodowych), co powoduje, że często eksplo-
atowane są one w strefie „kruchej”, podatnej 
na awarie. Dlatego też wykrywanie istniejących 
(ponadnormatywnych) naprężeń wzdłużnych 
i ich ewentualne eliminowanie powinno być 
jednym z podstawowych czynników kontroli 
stanu technicznego gazociągów. 
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Nowe gazociągi wykonywane w oparciu 
o szczegółowe procedury w zakresie projekto-
wania, doboru odpowiednich rur i elementów 
kształtowych, a także prowadzenia procesów 
spawania oraz nadzoru, zapewniają nieza-
wodność pracy sieci przesyłowej, na znacznie 
wyższym poziomie, w porównaniu ze „starymi 
gazociągami”.

Nie znaczy to jednak, że nie ma potrzeby 
prowadzenia dalszych badań, gdyż dodatkowe 
obciążenia mogą pojawić się w trakcie długolet-
niej eksploatacji zarówno na „starych” jak i „no-
wych” gazociągach. 

Pomiar wielkości naprężeń w badanym 
gazociągu powinien dotyczyć naprężeń wzdłuż-
nych (osiowych), ponieważ w przypadku na-
prężeń obwodowych wielkość ich jest prosta 
do wyznaczenia, gdyż zależna jest wprost od 
ciśnienia wewnętrznego oraz rzeczywistej gru-
bości ścianki rur w poszczególnych miejscach 
przewodu gazowego. Natomiast wielkość na-
prężeń osiowych w badanym odcinku sieci prze-
syłowej zależna jest od wielu, często trudnych 
do przewidzenia czynników, co powoduje, że 
ich rzeczywista wielkość a nawet kierunkowość 
jest zmienna i możliwa do określenia tylko za 
pomocą pomiaru bezpośredniego. Dla gazocią-
gów podziemnych wielkość naprężeń wzdłuż-

nych tylko częściowo związana jest z ciśnieniem 
wewnętrznym rurociągu i posiada różne war-
tości w poszczególnych punktach gazociągu. 
Do pomiarów stanu rzeczywistych naprężeń 
w sieci gazowej możemy stosować np. metody 
magnetyczne z wykorzystaniem specjalnych tło-

ków pomiarowych i przeprowadzać badania na 
całej długości przewodu rurowego, jak również 
dokonywać pomiaru miejscowego, poprzez np. 
czujniki tensometryczne zamontowane w wy-
branych punktach gazociągu.

I.2.A. Badania magnetyczne 
(okresowe)

Nową grupą badań, które należy przepro-
wadzać na eksploatowanych gazociągach są 
magnetyczne badania naprężeń w przewodach 
rurowych za pomocą tłoków pomiarowych. Ak-
tualnie takie badania nie są objęte normatywa-
mi i zaleceniami dotyczącymi eksploatacji sieci 
gazowej. Uważa się jednak, że pomiar wielkości 
tych naprężeń za pomocą tłoków (inteligent-
nych) jest konieczny mimo tego, że może dawać 
tylko przybliżone wyniki. Podstawową zaletą 
takiego pomiaru jest to, że może on być doko-
nywany na całej długości gazociągu. 

Tak więc oprócz badań stanu techniczne-
go przewodów gazowych za pomocą tłoków 
pomiarowych należy rozszerzyć zakres badań 
i stosować tłoki, które oprócz identyfikacji wad 
przewodu gazowego i wykrywania typowych 
niezgodności, mogłyby dokonywać wiary-
godnej identyfikacji rzeczywistych naprężeń 
w przewodzie gazowym. Wykrywanie meto-
dami magnetycznymi wielkości naprężeń, za 
pomocą tłoków pomiarowych nastręcza wiele 
dodatkowych problemów, które powodują, że 
wiarygodność otrzymywanych wyników może 
być na niezadowalającym poziomie. Dotyczy 
to m. innymi trudności z określeniem tzw. pa-
rametrów bazowych charakterystycznych dla 
orurowania (w danym punkcie), uzyskiwanych 
bez obciążenia przewodu gazowego, gdy na-
prężenia obwodowe jak również naprężenia 

Przygotowanie do badania gazociągu – montaż śluzy tymczasowej

Przygotowanie do badania gazociągu – montaż tymczasowej śluzy nadawczej
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osiowe są na poziomie zerowym. Stan taki 
możemy wyznaczyć tylko w przypadku budowy 
nowych odcinków gazociągów. Inaczej jest, gdy 
w grę wchodzi badanie gazociągów eksploato-
wanych, dla których określenie ww. przedsta-
wionych bazowych warunków odniesienia jest 
praktycznie niemożliwe, gdyż nawet po chwilo-
wym wyłączeniu gazociągu z eksploatacji i jego 
odprężeniu, gdy naprężenia obwodowe spada-
ją do zera, w gazociągu podziemnym (utwier-
dzonym) pozostają naprężenia wzdłużne, które 
powstawały (kumulowały się) na przestrzeni 
wielu lat i których wielkość (w danym punkcie 
gazociągu) jest na nieznanym poziomie. Jedną 
z podstawowych trudności pomiarów naprężeń 
w przewodach gazowych jest również problem 
rozróżnienia otrzymanych wielkości odrębnie dla 
naprężeń osiowych i naprężeń obwodowych, 
czyli otrzymania wyników dotyczących zarówno 
wielkości jak i kierunkowości naprężeń, co dla 
pomiarów stanowiskowych (magnetycznych, 
tensometrycznych) jest stosunkowo sprawą 
prostą, jednak dla pomiarów magnetycznych 
realizowanych za pomocą tłoków aktualnie jest 
trudne w realizacji. W takich badaniach należy 
pamiętać również o tym, że zmiana właściwości 
magnetycznych na danym odcinku gazociągu 
może być wywoływana zarówno zmianą struk-
tury, składu chemicznego materiału rury jak 
również zmianą wielkości naprężeń, co stwarza 
dodatkowe problemy wiarygodności otrzyma-
nych wyników pomiarów.

I.2.B. Pomiary tensometryczne
Tensometryczne pomiary naprężeń stoso-

wane są w technice od kilkudziesięciu lat. Obec-
nie najczęściej wykorzystywane są tensometry 
oporowe, naklejane wprost na badany materiał. 
Układy tensometryczne charakteryzują się dużą 
dokładnością pomiaru, wykrywają naprężenia 
kierunkowe (zarówno obwodowe jak i osiowe) 
są proste i tanie w stosowaniu. 

Jednym z podstawowych warunków wia-
rygodności otrzymywanych wyników jest zabu-
dowa tensometrów na nieobciążonych elemen-
tach rurowych, dla których zarówno naprężenia 
obwodowe jak i osiowe są zerowej wartości. 
Taki stan jest możliwy do osiągnięcia w przy-
padku zabudowy czujników na nowych gazo-
ciągach (w trakcie budowy), gdy w przewodzie 
gazowym nie występują żadne naprężenia. 
Jednak w przypadku stosowania prób specjal-
nych układy tensometryczne należy montować 
na przewodzie rurowym dopiero po wykonaniu 
prób, przy założeniu, że w wyniku próby (spe-
cjalnej) materiał rury zostaje odprężony i stan 
naprężeń wewnętrznych jest na tak niskim po-
ziomie, że można go przyjąć jako punkt bazowy 
(zerowy). 

Taki stan nie jest możliwy do osiągnięcia 
w przypadku pomiarów na czynnej sieci gazowej, 
gdy nawet po rozprężeniu (odgazowaniu) gazo-
ciągu występują trudne do zidentyfikowania na-
prężenia wzdłużne. Dopiero przecięcie gazociągu 
w wybranych punktach i nałożenie czujników 
tensometrycznych daje możliwość uzyskania ze-
rowego punktu odniesienia. Zrealizowanie takiej 
procedury wiąże się z dodatkowymi kosztami, 
a także z koniecznością chwilowego wyłączenia 
gazociągu ruchu, co nie zawsze jest możliwe.

Zabudowa urządzeń umożliwiających ba-
dania tensometryczne zwłaszcza w przypadku 
montażu czujników i okablowania w trakcie bu-
dowy gazociągów jest prostym rozwiązaniem, 
które powinno być stosowane w newralgicz-
nych punktach sieci przesyłowej, gdy już na eta-
pie projektowania można wytypować miejsca, 
w których istnieje wysokie prawdopodobień-
stwo występowania dużych naprężń wzdłuż-
nych tj. w lokalizacjach takich jak:

• w miejscach podziemnych (podwodnych) 
przekroczeń dużych cieków wodnych, 
gdy gazociąg został położony w strefie 
„ruchomego dna”,

• w miejscach ewentualnych osuwisk (te-
ren pofałdowany) lub przewidywanych 
szkód górniczych,

• na kolektorach wylotowych tłoczni gazu, 
• na terenach pagórkowatych lub górzy-

stych, gdy mimo trwałego i stabilnego 
podłoża, przy chwilowym dużym na-
wodnieniu może nastąpić przemieszcza-
nie się (w dół) materiału podsypki i za-
sypki gazociągu niezwiązanego trwale 
z gruntem rodzimym.

• na długich prostych odcinkach przewodu 
rurowego, zwłaszcza gdy nie występuje 

stałe utwierdzenie przewodu gazowego. 
Zabudowa punktów pomiarów tensome-

trycznych w opisanych powyżej lokalizacjach, 
gdy dodatkowo gazociąg przebiega przez te-
reny zurbanizowane, na których ewentualna 
awaria może stwarzać duże zagrożenie dla oto-
czenia, powinna być obligatoryjna. 

Tensometry powinny być montowane na 
zewnętrznej metalowej powierzchni rury (pod 
izolacją antykorozyjną) a przewody elektryczne 
wyprowadzone na słupek pomiarowy. Sygnały 
z czujników tensometrycznych można podłączyć 
do systemu telemetrii i kontrolować naprężenia 
w przewodzie rurowym w sposób ciągły. Układy 
tensometryczne powinny być wykonane z ele-
mentów gwarantujących długotrwałą (najlepiej 
kilkudziesięcioletnią) niezawodną eksploatację. 
Uważa się, że w jednym punkcie pomiarowym 
powinny być montowane dwa zestawy tenso-
metryczne, co znacznie zwiększy pewność uzy-
skania wiarygodnych danych i umożliwi ewen-
tualną wymianę niesprawnych elementów przy 
zachowaniu ciągłości pomiaru.

Nakłady inwestycyjne związane z mon-
tażem ww. punktów pomiarowych (przy loka-
lizacji, co kilka km), w porównaniu z kosztami 
budowy gazociągów, są znikome i dlatego też 
powinny być powszechnie stosowane. Moni-
toring rzeczywistych naprężeń przewodu ruro-
wego powinien przyczynić się do podniesienia 
bezpieczeństwa eksploatacji sieci gazowej.

Dodatkowym czynnikiem, który mógłby 
skłaniać inwestora do zabudowy punktów po-
miarów tensometrycznych jest fakt, że pomiary 
te z uwagi na dużą dokładność mogą służyć do 
weryfikacji danych uzyskanych podczas bada-
nia naprężeń za pomocą tłoków pomiarowych, 
przeprowadzanych na całej długości gazociągu.

Wprowadzanie tłoka pomiarowego do śluzy nadawczej
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II. Działania mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa eksploatacji istnieją-
cych („starych”) gazociągów:

W związku z tym, że duża część „starej” 
sieci gazowej posiada „słabe miejsca” i pracuje 
w tzw. „bezwzględnej strefie kruchości” wzdłuż-
nej, wprowadzenie dodatkowych procedur pod-
noszących niezawodność pracy jest bardzo waż-
nym zagadnieniem. Dlatego też należy podjąć 
działania, które w pewnej części objęte już są 
procedurami eksploatacyjnym (np. ocena stanu 
technicznego obiektu sieci przesyłowej), ale są 
niewystarczające dla zapewnienia właściwego 
poziomu bezpieczeństwa pracy.

Działania te można podzielić na dwa seg-
menty tj.:

1. Działania bieżące mające na celu moni-
torowanie istniejącej sieci i ewentualne 
ograniczanie skutków potencjalnych 
awarii, które powinny być zrealizowane 
dla każdego gazociągu przesyłowego.

2. Działania mające na celu poprawienie 
stanu technicznego gazociągu, celem 
umożliwienia dalszej długoterminowej 
eksploatacji.

Ad. 1. Działania bieżące (jak już stwierdzono 
powyżej) powinny być realizowane (w miarę 
możliwości) na każdym gazociągu i polegać m. 
innymi na:

• zainstalowaniu na stacjach rozdzielczych, 
gdzie prowadzony jest pomiar przepływu 
na poszczególnych odcinkach sieci gazo-
wej oprogramowania wykrywającego 
(w czasie bieżącym) nietypowe zmiany 
wielkości przepływów (nawet na sto-
sunkowo niewielkim poziomie), mogące 
świadczyć o zaistnieniu awarii związa-
nych z niekontrolowanym wypływem 
paliwa gazowego, celem umożliwienia 
natychmiastowej reakcji służb operatora 
sieci gazowej,

• doprowadzeniu do pełnej sprawności 
istniejących zespołów zaporowo-upusto-
wych (ZZU) tak, aby umożliwić szybkie 
odcięcie przepływu przez służby pogo-
towia gazowego np. w czasie nie więk-

szym niż np. 30÷40 min (dla najdalej 
położonych ZZU),

• zainstalowaniu na wybranych ZZU zdal-
nie sterowanych napędów,

• wymianie niektórych elementów sieci 
gazowej, o których wiadomo (bez dodat-
kowych badań), że stanowią „słabe” ele-
menty gazociągu (kolana segmentowe, 
zwężki wycinane i spawane), a które zlo-
kalizowane są w miejscach, gdzie skutki 
potencjalnych awarii będą stwarzały 
duże zagrożenie dla otoczenia,

• zabudowie w newralgicznych miejscach 
tensometrycznych punktów pomiarów 
naprężeń.

Ad. 2. Działania polegające na umożliwieniu 
bezpiecznej, długookresowej eksploatacji ist-
niejących gazociągów, z uwagi na ich bardziej 
skomplikowany charakter, który na ogół wyma-
ga stosunkowo dużych nakładów, powinny być 
realizowane etapami. Każdy z takich etapów 
powinien kończyć się analizą techniczno-ekono-
miczną, która po pozytywnej ocenie umożliwia 
podjęcie dalszych działań. Tak realizowana pro-
cedura umożliwia ograniczenie kosztów i prze-

rwanie dalszego inwestowania w gazociąg, dla 
którego na danym etapie badań stwierdzono, że 
nie nadaje się do długookresowej eksploatacji, 
co z reguły wymusza konieczność jego pilnego 
remontu (wymiany).

Poniżej przedstawiono zakresy działań 
obejmujące poszczególne etapy:
Etap I. Wstępny

• analiza terenu, przez który przebiega ga-
zociąg, pod kątem wpływu na otoczenie 
potencjalnych awarii (określenie stref po-
łożenia), 

• określenie naprężeń obwodowych na 
wszystkich odcinkach przewodu gazo-
wego (dla zabudowanych rur) oraz rze-
czywistego współczynnika projektowego  
(współczynnika bezpieczeństwa),

• dokonanie wstępnej oceny stanu tech-
nicznego gazociągu na podstawie noto-
wanych zdarzeń i pomiarów takich jak: 
zdarzenia awaryjne, zamontowane opa-
ski ratunkowe, określenie stanu izolacji 
antykorozyjnej i lokalizacji potencjalnych 
wżerów korozyjnych na podstawie po-
miarów elektrycznych.

Tensometr oporowy naklejony na badaną powierzchnię

Tłok pomiarowy (inteligentny) do badania gazociągu DN 1200 (Nord Stream) Wyciąganie tłoka inteligentnego (magnetycznego) ze śluzy odbiorczej
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Etap II. Analiza możliwości technicznych i kosz-
tów przystosowania do tłokowania.

Po pozytywnej ocenie wstępnej stanu 
technicznego gazociągu należy podjąć działa-
nia określające możliwość przystosowania do 
tłokowania, wraz z określeniem kosztów tej 
operacji.
Etap III. Przystosowanie gazociągu do tłokowa-
nia i przeprowadzenie badań tj.:

• rzeczywiste przystosowanie do tłokowa-
nia, poprzez zabudowę śluz oraz wymia-
nę wszystkich elementów utrudniających 
„przejście” tłoka,

• badanie tłokami pomiarowymi (inteli-
gentnymi).

Etap IV. Analiza wyników badań gazociągu tło-
kami.

Badania gazociągu powinny określić 
występowanie wszystkich „słabych miejsc”  
łącznie z ich szczegółową lokalizacją, co umoż-
liwi ich wyeliminowanie (naprawę gazociągu) 
a także poprzez analizę stanu technicznego ca-
łego gazociągu badania powinny być głównym 
elementem umożliwiającym podjęcie decyzji 
dotyczącej dalszej (długotrwałej) eksploatacji.

• w przypadku ujawnienia dużej ilości 
„słabych miejsc”, których eliminacja ge-
nerowałaby poważne koszty, co powo-
dowałoby nieopłacalność remontu „sta-
rego” gazociągu, konieczna jest szybka 
budowa nowej sieci, a do czasu jej 
wybudowania na istniejącym gazociągu 
należy wdrożyć specjalne procedury, któ-
re minimalizowałyby zagrożenia dla oto-
czenia i umożliwiałyby dalszy, (czasowy) 
przepływ paliwa gazowego.  Tam, gdzie 
potencjalne awarie stanowiłyby duże za-
grożenie dla otoczenia należy rozważyć 
wykonanie remontów odcinkowych,

• w przypadku, gdy analiza ekonomiczna 
wykaże opłacalność renowacji gazociągu 
należy przystąpić do likwidacji wszyst-
kich „słabych” miejsc zidentyfikowanych 
przez tłoki pomiarowe, co umożliwi dal-
szą stosunkowo bezpieczną eksploatację 
istniejącego gazociągu.

Etap V. Zwiększenie bezpieczeństwa eksploata-
cji gazociągu.

Po przystosowaniu do tłokowania i wy-
eliminowaniu „słabych miejsc” w sytuacji, gdy 
przewiduje się dalszą eksploatację można pod-
jąć działania mające na celu dalszą poprawę 
bezpieczeństwa pracy gazociągu, takie jak np.:

• wykonanie wytrzymałościowych prób 
gazociągu na poziomie 0,8÷09 Re naj-
słabszego elementu danego odcinka lub 
wykonanie próby specjalnej (stresowej), 
w przypadku, gdy dany odcinek gazocią-
gu posiada cechę jednorodności, tzn. jest 

zbudowany z elementów o tej samej lub 
zbliżonej wytrzymałości. Należy zazna-
czyć, że (jak już wcześniej powiedziano) 
próby wytrzymałościowe podziemnych 
gazociągów nie dają odpowiedzi na 
temat wytrzymałości wzdłużnej przewo-
dów gazowych lecz niewątpliwie pozy-
tywnie wpływają na dalszą eksploatację 
(zwłaszcza próby specjalne),

• dzięki wyeliminowaniu „słabych miejsc”, 
przeprowadzeniu prób wytrzymałościo-
wych, a także określeniu klas lokalizacji 
i stref położenia, można rozważyć ewen-
tualne podniesienie max. ciśnienia robo-
czego tzw. MOP. Spełnienie wszystkich 
warunków umożliwiających podniesie-
nie ciśnienia jest wg aktualnie obowiązu-
jących przepisów znacznie łatwiejsze niż 
wg przepisów we wcześniejszych latach, 
jednak rodzi pytanie o ryzyko eksploata-
cji „starego” gazociągu przy zwiększo-
nych parametrach technicznych,

• dalsze zwiększenie niezawodności eks-
ploatacji gazociągu można realizować 
poprzez zabudowę w newralgicznych 
miejscach punktów pomiarów tensome-
trycznych, co jak już napisano wcześniej 
wymaga przecięcia gazociągu, celem 
uzyskania tzw. stanu zerowego i dopiero 
po zamontowaniu układu tensometrów 
wstawienia wstawki rurowej,

• monitorowanie (w sposób szczegółowy) 
prowadzonych prac w pobliżu istniejącej 
sieci gazowej, zwłaszcza w przypadkach, 
gdy roboty wykonywane są na więk-
szym odcinku wzdłuż trasy gazociągu, 
gdy mogą zachodzić przemieszczenia 
nakładu ziemnego (obsunięcia wraz 
z gazociągiem). W takim przypadku na-
wet stosunkowo niewielkie przesunięcie 
ziemi powoduje powstanie w przewo-
dzie gazowym bardzo dużych naprężeń 
wzdłużnych, które mogą zagrozić trwa-
łości gazociągu zwłaszcza, gdy na tym 
odcinku występuje kruchość wzdłużna 
przewodu gazowego,

• przeprowadzanie okresowych badań 
tłokami inteligentnymi celem określenia 
stanu technicznego gazociągu, jak rów-
nież rzeczywistego poziomu naprężeń 
wzdłużnych,

• usuwanie naprężeń wzdłużnych w wy-
branych, newralgicznych miejscach po-
przez wycinkę i dokonywanie nowych 
„wstawek”. Odprężanie gazociągu po-
przez zabudowę nowych „wstawek” nie 
zawsze może być zrealizowane, gdyż 
mogą zaistnieć przypadki, w których 
przewód gazowy dzięki „nadwyżce” wy-

trzymałości powstrzymuje występowanie 
np. osuwiska (zarówno wzdłużnego, jak 
i poprzecznego) i jego przecięcie może 
„wyzwolić” proces, który dokona znisz-
czeń gazociągu na większą skalę. Zaletą 
takiego postępowania jest to, że działa-
nia te zachodzą przy opróżnionym gazo-
ciągu i prowadzone prace nie zagrażają 
otoczeniu.

III. Działania mające na celu po-
prawę bezpieczeństwa eksploatacji 
nowo budowanych gazociągów.

W praktycznej realizacji nowych inwe-
stycji często dochodzi do konfliktu pomiędzy 
uwarunkowaniami ekonomicznymi a zapew-
nieniem bezpieczeństwa użytkowania sieci 
przesyłowych na odpowiednim poziomie. 
Zważywszy jednak na potencjalne skutki 
awarii rurociągów o dużych przepustowo-
ściach oszczędności kilku procent nakładów 
na budowę, kosztem zmniejszenia pewności 
bezpiecznej eksploatacji, uważa się za niewła-
ściwe. Kryteria bezpieczeństwa eksploatacji 
i minimalizacji skutków potencjalnych awarii 
powinny być priorytetowe.

Aktualnie wielu projektantów i eksploata-
torów sieci przesyłowej uważa, że budowane 
współcześnie gazociągi nie stwarzają zagroże-
nia dla otoczenia lub, że jest ono na minimal-
nym poziomie. Jest to prawda jednak tylko czę-
ściowa, gdyż porównując istniejące procedury 
w zakresie projektowania, badania, doboru rur, 
a także wymagań dla wykonawców jest bardzo 
duży postęp w stosunku do normatywów, jakie 
obowiązywały dla gazociągów budowanych 
w XX wieku. Jednak na niektórych odcinkach 
sieci występują nieuwzględnione wcześniej 
problemy ze zmiennymi (w wieloletnim cyklu) 
warunkami eksploatacji, jak również problemy 
z dotrzymaniem właściwych parametrów tech-
nologicznych spawania wysokowytrzymałych 
rur, które to elementy mogą wpływać na awa-
ryjność pracy sieci gazowej w dalszych latach 
eksploatacji. Dlatego też, aby zmniejszyć ryzyko 
awarii gazociągów przesyłowych uważa się, 
że również w stosunku do nowych (aktualnie 
budowanych) gazociągów w wielu obszarach 
należy zmienić lub doprecyzować istniejące 
przepisy i wymagania. 

Zestawienie działań, jakie należy podjąć 
w tym celu, poprzez opracowanie i wdrożenie 
nowych normatywów w projektowaniu i budo-
wie gazociągów, zamieszczono poniżej, poczy-
nając od konieczności wykonania dodatkowych 
badań i uzyskania danych (wg poniżej przedsta-
wionego w pkt. 1. zestawienia), których wyniki 
warunkują możliwość wprowadzenia odpo-
wiednich (nowych) procedur tj.: 
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1. Należy uzyskać dane oraz przeprowadzić 
badania mające na celu otrzymanie zweryfiko-
wanych informacji koniecznych do opracowania 
nowych normatywów dla sieci przesyłowych, 
poprzez m. in.: 

• uzyskanie danych (od producentów rur), 
dotyczących możliwości i kosztów uzy-
skania wyrobów o znacznie zawężonym 
polu tolerancji, w zakresie parametrów 
wytrzymałościowych rur,

• wprowadzenie obligatoryjnego wymogu 
określania (przez producentów) rzeczy-
wistego współczynnika wykonywanych 
fabrycznie złączy spawanych rur „Z”,

• określenie możliwości wykonania od-
powiedniej jakości złączy spawanych 
(o wymaganym, rzeczywistym współ-
czynniku „Z”) w warunkach występują-
cych na placu budowy, ze szczególnym 
uwzględnieniem połączeń spawanych 
rur typu M i Q,

• określenie wpływu obróbki cieplnej na 
parametry wytrzymałościowe spoin 
i materiału rodzimego rur typu M i Q,

• przeprowadzenie badań wytrzymałościo-
wych obwodowych połączeń spawanych 
z pierścieniem wzmacniającym celem 
uzyskania informacji dotyczącej możliwo-
ści uzyskania połączenia bez osłabienia 
(Z ≥ 1) dla rur typu M i Q a także okre-
ślenia optymalnych konstrukcji pierścieni 
wzmacniających. 

2. W zakresie projektowania uwzględniać 
elementy zapewniające m. innymi ograniczenia 
skutków potencjalnych awarii.

Spośród istniejących możliwości wybierać 
takie trasy gazociągu, aby ewentualne awarie 
powodowały jak najmniejsze straty i zniszczenia 
otoczenia. Aktualnie obowiązujące na terenie 
RP przepisy nie ograniczają zabudowy gazocią-
gów przesyłowych nawet przez tereny zwartej 
zabudowy miejskiej. To, że przepisy dopuszczają 
taką lokalizację nie znaczy jednak, że projektant 
a także inwestor, znający skutki ewentualnych 
awarii powinien dopuszczać takie rozwiąza-
nia. Uważa się, że prowadzenie gazociągów 
przesyłowych o średnicy od DN 500 wzwyż 
w przywołanych lokalizacjach nie powinno być 
uwzględniane, zwłaszcza w przypadku, gdy jest 
możliwa zmiana trasy omijająca tereny zabudo-
wane. Jeżeli jednak nie ma innej możliwości to 
wymagania dla takich odcinków sieci zarówno 
w fazie projektowej, jaki realizacyjnej (budowa) 
powinny być na poziomie znacznie wyższym niż 
dla innych odcinków.

3. Dokonać optymalizacji w zakresie dobo-
ru rur na poszczególne odcinki gazociągu. 

W zakresie doboru materiałów rur aktual-
nie istnieje tendencja projektowania przewo-

dów gazowych z materiałów o wysokiej wy-
trzymałości, uzyskiwanej m. innymi poprzez 
stosowanie dodatkowej obróbki cieplnej lub 
termomechanicznej. Jak już wcześniej pisa-
no stosowanie takich materiałów w sposób 
istotny zmniejsza koszty budowy gazociągów, 
jednak wprowadza nowe problemy związa-
ne z trudnościami technologicznymi procesu 
spawania, obróbki cieplnej po spawaniu, czyli 
wynikowo problemów z jakością i wytrzyma-
łością wykonywanych złączy spawanych. Po-
woduje to utrudnienia, a czasem uniemożliwia 
budowanie przewodów gazowych z zachowa-
niem wzdłużnej elastyczności. Uważa się, że 
do budowy gazociągów należy stosować rury, 
dla których w sposób bezproblemowy można 
wykonać złącza spawane o współczynniku 
Z=1. W przypadku, gdy są problemy z uzy-
skaniem takich połączeń a wymagana jest 
elastyczna praca przewodu gazowego nale-
ży stosować dodatkowe pierścienie wzmac-
niające umożliwiające uzyskanie dla całego 
połączenia wartości współczynnika Z ≥ 1, 
co oznacza, że w przypadku wystąpienia do-
raźnych naprężeń wzdłużnych zniszczenie ga-
zociągu wystąpi w litej części rury (po max. 
wydłużeniu). Takie działanie jest niezbędne, 
gdyż stosowanie w systemie przesyłowym 
coraz większych gazociągów pracujących pod 
wyższym ciśnieniem roboczym powoduje, że 
potencjalne (przyszłe) zagrożenia dla otocze-
nia w stanach awaryjnych jest na stosunkowo 
wysokim poziomie. 

Wykonywanie nowych gazociągów ze 
stali o wysokiej wytrzymałości np. X70 (L485), 
X80 (L555) jest coraz powszechniej stosowa-
ne w światowym budownictwie gazowej sieci 
przesyłowej co opisano w opracowaniu [2]). 
W pracy tej stwierdzono jednak, że niewielu 

światowych producentów rur jest w stanie za-
pewnić odpowiednie parametry jakościowe, 
gwarantujące możliwość otrzymania w prak-
tycznej realizacji montażu na terenie budowy po-
łączeń spawanych umożliwiających niezawodną 
eksploatację rurociągów, co przy dodatkowym 
uwzględnieniu zagadnień elastyczności wzdłuż-
nej stawia producentom wysokie wymagania. 
Procesy spawania stali o wysokiej wytrzyma-
łości wymagają zwykle podgrzewu wstępnego 
i wyżarzania odprężającego po wykonaniu spo-
in, co  może doprowadzić do istotnego zmniej-
szenia wytrzymałości. Jak już pisano w skrajnym 
przypadku, po przeprowadzeniu wyżarzania 
normalizującego spoin obwodowych (rur typu 
Mi Q) wytrzymałość materiału (rury) może ulec 
zmniejszeniu do wartości bazowej, tj. przed 
obróbką termomechaniczną, bądź ulepszaniem 
cieplnym, czyli może być zmniejszona nawet 
o kilkadziesiąt procent.

4. Uzyskać jednorodność konstrukcji prze-
wodu gazowego na dłuższych odcinkach. 

Jedną z podstawowych zasad projekto-
wania gazociągów powinno być zapewnienie 
jednorodności wytrzymałościowej przewodu 
rurowego, zarówno w zakresie przenoszenia 
naprężeń obwodowych jak i naprężeń wzdłuż-
nych. W związku z tym m. in. należy zmienić 
zasadę projektowania gazociągu w punktach 
skrzyżowań z uzbrojeniem terenu i ewentualne 
pogrubienia ścianki stosować tylko w sytuacjach 
koniecznych. Należy mieć na uwadze, że połą-
czenia przewodów gazowych o różnej grubości 
ścianek i związanej z tym różnej wytrzymałości 
mogą zmniejszać elastyczność wzdłużną prze-
wodu gazowego, co pogarsza parametry eks-
ploatacyjne i zwiększa podatność na występo-
wanie awarii. Każdy nowy gazociąg powinien 
być montowany z kalibrowanych tj. indywidu-

Budowa gazociągu Nord Stream  [10]
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alnie określanych (dla każdej rury) parametrów 
wytrzymałościowych, co umożliwia dobór rur 
w ciągu przewodu gazowego o tej samej lub 
zbliżonej wytrzymałości i przez to (po spełnie-
niu innych warunków) zaistnienie wzdłużnej 
elastyczności przewodu gazowego, jak również 
uzyskania pełnych efektów wykonywanych prób 
specjalnych.

Stosowanie do budowy gazociągów prze-
syłowych rur z ograniczeniem do wymagań 
wg normy PN-EN-ISO 3183 jest niewystar-
czające, gdyż, max. różnice wytrzymałości 
tego samego materiału rury (zgodne z normą) 
mogą  przekraczać nawet 40%, a dodatkowo 
przy uwzględnieniu odchyłek (dodatnich, bądź 
ujemnych) grubości ścianek różnice wytrzyma-
łości rur wykonanych z tego samego materiału 
i o tej samej nominalnej grubości ścianki mogą 
w skrajnych przypadkach przekraczać 50% 
wielkości minimalnych.

5. Zapewnić odpowiednią elastyczność 
wzdłużną na poszczególnych odcinkach prze-
wodu gazowego wg uszczegółowionej proce-
dury, której ogólny zakres podano w artykule 
drukowanym w poprzednim numerze WNiG 
„Awarie gazociągów przesyłowych w aspekcie 
elastyczności (kruchości) wzdłużnej przewodów 
gazowych”.

6. Wprowadzić konieczność częstszego wy-
konywania badań niszczących połączeń spawa-
nych na budowanych gazociągach w stosunku 
do wymagań zawartych w normie PN-EN 12732 
„Systemy dostawy gazu Spawanie stalowych 
układów rurowych Wymagania funkcjonalne”, 
które np. dla gazociągu o dł. ok. 40 km przewi-
dują badania niszczące tylko dwóch spoin. 

Postulowane zwiększenie częstotliwości 
wykonywania badań niszczących związane jest 
z koniecznością dokonania jednoznacznej oce-
ny jakości złączy spawanych wykonywanych 
w warunkach konkretnej budowy. W związku 
z tym oprócz badań nieniszczących (100%) spo-
in obwodowych powinien być również wymóg 
przeprowadzania pełnych badań niszczących 
np. 0,1÷0,5% spoin, zwłaszcza na odcinkach 
o poważnych konsekwencjach awarii. Z gazo-
ciągu powinien być wycinany, wybierany (do 
uznania inwestora) fragment rurociągu ze spo-
iną obwodową, przeznaczony do przeprowa-
dzenia badań niszczących. Zakres badań powi-
nien być określony w odpowiedniej procedurze 
i uwzględniać m. innymi wykonanie badań ma-
kroskopowych, próby rozrywania jak również 
zginania. Procedura taka powinna uwzględniać 
również miejsca i sposób pobierania próbek, 
ich kształt a także wielkość. Próbki powinny 
być pobierane z różnych punktów na obwodzie 
rury i obejmować spoinę wraz ze strefą wpły-
wu ciepła oraz strefą podgrzewania wstępnego 

i wyżarzania odprężającego po spawaniu (jeżeli 
było realizowane). Dodatkowo powinny zostać 
pobrane próbki kontrolne, z miejsc, w których 
nie było żadnego oddziaływania wysokiej tem-
peratury. Porównanie wyników badań próbek 
pobieranych z miejsca wykonywania spoin 
i próbek kontrolnych daje konkretną odpowiedź 
dotyczącą rzeczywistego współczynnika „Z” ob-
wodowych złączy spawanych. 

W przypadku wykrycia wad lub niezgod-
ności (w czasie badań niszczących) należy prze-
prowadzić analizę przyczyn ich powstawania 
i ewentualnie dokonać zmian w technologii spa-
wania oraz rozważyć poddanie takim badaniom 
dodatkowych spoin. W sytuacji, gdy uznano, że 
powstałe wady połączeń spawanych wynikają 
z niskiej jakości dostarczonych rur należy zmie-
nić ich dostawcę.

Aby ograniczyć koszty badań niszczących 
powinny być one przeprowadzone po zmon-
towaniu odcinka rurociągu, ale przed jego po-
łożeniem w wykopie tak, aby wycięty element 
można było uzupełnić poprzez przesunięcie 
jednej części przeciętego rurociągu i wykonanie 
pojedynczej, nowej spoiny obwodowej. Dodat-
kowym wymogiem dla wykonawcy realizują-
cego budowę gazociągu powinno być próbne 
badanie jednej pełnoobwodowej spoiny, wy-
konanej na placu budowy (przed rozpoczęciem 
montażu rurociągu), przy wykorzystaniu rur 
przeznaczonych do budowy danego odcinka 
gazociągu i poddanie jej pełnemu cyklowi ba-
dań nieniszczących i niszczących. Dopiero po 
pozytywnych wynikach badań takiej spoiny wy-
konawca gazociągu powinien być dopuszczony 
do dalszego wykonywania prac spawalniczych 
i montażowych. Spoina kontrolna powinna 
być wykonywana w warunkach polowych tzn. 
przy wykorzystaniu urządzeń, spawaczy oraz 
technologii spawania, która będzie stosowana 
na konkretnej budowie. Procedura ta powinna 
być powtarzana przy każdej zmianie technologii 
spawania lub zmianie dostawcy a także para-
metrów dostarczanych na budowę rur.

7. Projektant powinien przeprowadzić ana-
lizę możliwości powstawania w poszczególnych 
odcinkach gazociągu dodatkowych naprężeń 
wzdłużnych. Dla miejsc gdzie prawdopodobień-
stwo powstawania jest na stosunkowo wyso-
kim poziomie należy zaprojektować miejscowe 
punkty pomiarów naprężeń (pomiary tensome-
tryczne).

8. Obligatoryjnie projektować (i wykony-
wać) na budowanych gazociągach wytrzymało-
ściowe próby specjalne.

9. Zwiększyć głębokość ułożenia gazocią-
gu w gruncie tak, aby w warunkach krajowych 
minimalna wielkość przykrycia gazociągu wyno-
siła, ok. 1,5 m, przy średniej ok. 2 m. Zmniej-

szy to naprężenia termiczne a także zmniejszy 
wpływ oddziaływania „wysadzin” mrozowych 
w ekstremalnych warunkach (długookresowe 
temperatury poniżej -20°C, przy braku pokrywy 
śnieżnej), jakie okresowo mogą pojawiać się 
w wieloletnich cyklach klimatycznych. W wa-
runkach lokalizacyjnych, dla których awarie 
gazociągów mogą spowodować katastrofalne 
zniszczenia otoczenia, należy rozpatrzyć znacz-
ne zwiększenie głębokości posadowienia ga-
zociągu tak, aby w czasie ewentualnej awarii 
ewentualna emisja paliwa gazowego (przy 
rozszczelnieniu gazociągu) była skierowana do 
góry, a przy całkowitym pęknięciu gazociągu 
(o dużych średnicach) nie zachodziła możliwość 
wyrzucenia końcówek ponad teren. 

10. Wyposażyć każdy (lub wybrany) zespół 
zaporowo-upustowy (ZZU) w system zdalnego 
lub samoczynnego zamykania. Układy samo-
czynnego zamykania przepływu w gazociągach 
(układy typu LBC) są autonomiczne w działaniu 
i reagują na określoną szybkość spadku ciśnie-
nia w gazociągu (w przypadku dużego rozsz-
czelnienia). Zalety układów LBC to niezależne, 
bezpośrednie (automatyczne) działanie a także 
brak konieczności zasilania energią zewnętrz-
ną. Wady takiego rozwiązania związane są 
z koniecznością ustawienia wysokich progów 
działania w przypadku zmiennej pracy gazocią-
gu, co eliminuje możliwość działania w sytuacji 
nawet stosunkowo dużego wypływu ale małej 
szybkości spadku ciśnienia w rurociągu, a także 
możliwość przypadkowego (samoczynnego) za-
działania (błędy nastaw wprowadzonych przez 
obsługę), co może skutkować niezamierzonym 
odcięciem przepływu. 

Układy napędów zdalnie sterowanych 
montowanych na ZZU powinny być lepszym 
rozwiązaniem, zwłaszcza gdy wyposażone są 
w elementy umożliwiające pracę bez energii 
zewnętrznej, a sterowanie może być realizowa-
ne np. poprzez kabel telemetryczny układany 
wzdłuż gazociągu i dodatkowo poprzez system 
telefonii komórkowej. 

11. Podobnie jak dla istniejących gazocią-
gów, układy pomiarowe stacji rozdzielczych na-
leży wyposażyć w układy detekcji nietypowych 
wzrostów bądź spadków przepływu, które 
mogą świadczyć o rozszczelnieniu sieci i ujęcie 
tych sygnałów, jako alarmowych do natychmia-
stowego powiadamiania operatora o zaistniałej 
anomalii. 

IV. Wnioski końcowe
W przedstawionym cyklu artykułów doty-

czących przyczyn jak również metod zapobiega-
nia powstawaniu stanów awaryjnych gazowej 
sieci przesyłowej przedstawiono zagadnienia 
projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne 
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w nowym ujęciu. Jest to konieczne, gdyż z prak-
tycznej obserwacji wynika, że poważne stany 
awaryjne gazociągów tylko w niewielkiej czę-
ści wiążą się z przekroczeniem wytrzymałości 
obwodowej, natomiast w przeważającej części 
związane są z przekroczeniem wytrzymałości 
wzdłużnej gazociągu, zwykle w tzw. „słabych 
miejscach” przewodu gazowego. 

Stosowane do tej pory normatywy jako 
podstawowe (a czasem jedyne) kryterium pro-
jektowe brały pod uwagę naprężenia obwo-
dowe powstające od ciśnienia wewnętrznego. 
Takie wymagania dla przewodów gazowych 
sieci przesyłowych kierowały się oczywistą logi-
ką związaną z tym, że naprężenia obwodowe 
występują w każdym punkcie gazociągu przesy-
łowego, ich wielkość jest łatwa do wyznaczenia 
i zależna wprost od ciśnienia wewnętrznego. 
Teoretycznie wyliczone naprężenia obwodowe 
znajdują pełne potwierdzenie w praktycznej 
eksploatacji.

Inaczej jest w przypadku naprężeń wzdłuż-
nych, których obliczeniowa wielkość przy 
obciążeniu gazociągu wyłącznie ciśnieniem 
wewnętrznym nie ma istotnego wpływu na 
bezpieczeństwo pracy. Jednak z obserwacji i za-
uważonych zjawisk na sieci przesyłowej wynika, 
że w niektórych lokalizacjach często są one na 
znacznie wyższym poziomie, niż wynikałoby to 
z teoretycznych rozważań. 

Ma to związek z tym, że w czasie wielo-
letniej eksploatacji sieci przesyłowej  w różnych 
punktach (lokalizacjach) gazociągi podlegają 
dodatkowym, trudno przewidywalnym obcią-
żeniom zewnętrznym, a ponadto założenie cał-
kowitej stabilności podłoża (gruntu), w którym 
są lokalizowane, nie znajduje praktycznego 
potwierdzenia.

Jak pokazano i uzasadniono w przedsta-
wionych opracowaniach praktycznie wszystkie 

dodatkowe obciążenia związane z niestabil-
nością podłoża oraz czynnikami zewnętrznymi 
powodują powstawanie w przewodzie ga-
zowym dodatkowych naprężeń wzdłużnych, 
które w niektórych przypadkach mogą zagrozić 
jego trwałości. Ponadto należy stwierdzić, że 
zaobserwowane stany awaryjne gazociągów 
związane z przekroczeniem jego wytrzymałości 
zachodziły bez widocznego wydłużenia przewo-
du gazowego, co sugerowałoby kruchość istnie-
jących konstrukcji, a także to, że współczynniki 
połączeń spawanych są często znacznie poniżej 
normatywnych wartości.

Mając powyższe na uwadze, aby zabezpie-
czyć gazociąg przed możliwością powstawania 
stanów awaryjnych w wyniku występujących 
w praktycznej eksploatacji obciążeń, należy 
uwzględniać również wzdłużną wytrzymałość 
przewodu gazowego. 

Wytrzymałość wzdłużną można zwiększyć 
(łącznie z wytrzymałością obwodową) poprzez 
zastosowanie mniejszych współczynników 
projektowych, co teoretycznie pozwalałoby na 
zachowanie istniejących normatywów w prak-
tycznie niezmienionej formie.  

Jest to jednak tylko częściowe rozwiązanie 
problemu i dlatego w projektowaniu i budowie 
gazociągów oprócz istniejących uregulowań na-
leży uwzględnić działania, w których uzyskanie 
wzdłużnej wytrzymałości oraz odporności 
na ponadnormatywne naprężenia, poprzez 
zapewnienie elastyczności (wzdłużnej) prze-
wodu gazowego, będzie jednym z głównych 
elementów, który umożliwi bezpieczną, wie-
loletnią eksploatację sieci przesyłowej. 

Zmiana zasad działania w projektowaniu 
i budowie gazociągów, poprzez uwzględnie-
nie wymogu elastyczności wzdłużnej powinna 
dodatkowo wynikać z tego, że w czasie wyko-
nywania prób ciśnieniowych gazociągu (nawet 

specjalnych) wykrywane są praktycznie wszyst-
kie niezidentyfikowane wady mogące zagrozić 
trwałości gazociągu w wyniku oddziaływania 
naprężeń obwodowych wywoływanych ciśnie-
niem wewnętrznym, natomiast z powodu tego, 
że podczas prób naprężenia wzdłużne zasy-
panego gazociągu podziemnego są często na 
poziomie wielokrotnie niższym niż naprężenia 
eksploatacyjne, ciśnieniowa próba wytrzymało-
ści nie daje odpowiedzi dotyczącej rzeczywistej 
wytrzymałości wzdłużnej przewodu gazowego. 

Przedstawiona w opracowaniu analiza 
uwzględniająca zarówno możliwość jak i ko-
nieczność budowy gazociągów przesyłowych 
z zachowaniem elastyczności wzdłużnej jest 
zgodna z aktualnymi światowymi tendencjami 
w projektowaniu konstrukcji budowlanych. Do-
tyczy to zwłaszcza takich budowli, które w prze-
widywanym (długoletnim) okresie eksploatacji 
mogą podlegać dodatkowym (trudno przewidy-
walnym) obciążeniom. Zagadnienia te znajdują 
uzewnętrznienia m. innymi w normach europej-
skich w tzw. „Eurokodzie 2”, gdzie przewidziano 
podwyższone wymagania (klasa C) dla stali sto-
sowanej na konstrukcje budowlane w zakresie 
wydłużenia (ciągliwości) oraz spawalności.  

Wziąwszy powyższe pod uwagę uważa 
się, że w związku z koniecznością podniesienia 
standardów bezpieczeństwa eksploatacji, bu-
dowa nowych gazociągów przy uwzględnieniu 
ich odpowiedniej elastyczności wzdłużnej jest 
nieunikniona, a jak pokazano w przedstawio-
nych opracowaniach projektowanie i budowa 
elastycznych przewodów gazowych jest możli-
wa  i będzie powodowała tylko niewielki wzrost 
nakładów inwestycyjnych.

Możliwość uzyskania rzeczywistej elastycz-
ności wzdłużnej gazociągu stalowego w porów-
naniu do elastyczności rozdzielczej sieci gazowej 
wykonanej z rur polietylenowych (HDPE) jest na 
wielokrotnie niższym poziomie. W sprzyjających 
warunkach jest możliwe uzyskanie elastyczności 
(potencjalnego wydłużenia) na poziomie nawet 
kilkunastu procent. Jednak nawet w przypad-
kach uzyskiwania elastyczności wzdłużnej na 
poziomie tylko 5-ciu %, w sposób istotny po-
lepszyłyby się parametry eksploatacyjne prze-
wodu gazowego, ponieważ wydłużenia byłyby 
na poziomie przeszło 10 krotnie większym niż 
elastyczność (wydłużenia) przewodu gazowego 
w stanie tzw. „kruchości bezwzględnej”. 

Przedstawiona w opracowaniu analiza po-
kazuje, że dla osiągnięcia elastyczności wzdłuż-
nej przewodu gazowego kluczową sprawą jest 
wykonanie spoin obwodowych z rzeczywistym 
współczynnikiem Z=1, co prawdopodobnie dla 
niektórych, aktualnie stosowanych wysokowy-
trzymałych materiałów, będzie możliwe tylko 
po zabudowie na każdej spoinie obwodowej Spawanie „zespołowe” na gazociągu Nord Stream  [10]
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dodatkowego pierścienia wzmacniającego. 
Rozwiązanie problemu dodatkowego wzmac-
niania spoin obwodowych zwłaszcza przy uży-
ciu do połączenia rury z pierścieniem materia-
łów kompozytowych powinno być proste i tanie 
w realizacji. Korzyści wynikające z zastosowania 
takiego wzmocnienia polegałyby nie tylko na 
możliwości praktycznego uzyskania pełnej ela-
styczności przewodu gazowego, ale również 
zapewniałoby możliwość eliminacji niektórych 
wad spoin obwodowych. Projektowanie pier-
ścieni wzmacniających powinno uwzględniać 
praktyczne zaistnienie współczynnika Z>1 (dla 
całego połączenia), czyli wytrzymałość wzdłuż-
na połączenia obwodowego z pierścieniem 
wzmacniającym powinna być większa niż wy-
trzymałość wzdłużna rurociągu i przy zaistnieniu 
w przewodzie gazowym  krytycznych  naprężeń 
zniszczenie rurociągu nastąpi w litej części rury.

Konieczność uzyskania odpowiedniej ela-
styczności wzdłużnej przewodu gazowego po-
winno również warunkować rodzaj rur stosowa-
nych do budowy gazociągów. Rury bez szwu, 
które nota bene nie są praktycznie stosowane 
do budowy gazociągów o dużych średnicach 
a także rury ze szwem wzdłużnym, nawet przy 
rzeczywistym współczynniku złącz spawanych 
Z<1 (dla szwu wzdłużnego) pozwalają na uzy-
skanie pełnej elastyczności wzdłużnej przewo-
du gazowego (z zastosowaniem dodatkowego 
pierścienia wzmacniającego spoiny obwodo-
we). Inaczej jest dla rur spawanych spiralnie, 
dla których przy współczynniku Z<1 dla spi-
ralnej spoiny łączącej poszczególne segmenty 
zwiniętej taśmy (blachy) zaistnienie elastyczno-
ści wzdłużnej będzie albo na niskim poziomie 
albo nie będzie go wcale, czyli gazociąg będzie 
pracował w stanie kruchości wzdłużnej.

Opisane działania zwiększające bezpieczeń-
stwo eksploatacji sieci przesyłowej są konieczne 
m. innymi z uwagi na to, iż obowiązujące obec-
nie przepisy dopuszczają zabudowę obiektów 
kubaturowych (budynków) w bezpośredniej 
bliskości przewodu gazowego, poza tzw. „stre-
fą kontrolowaną” i jest teoretycznie możliwa 
budowa np. wielkopowierzchniowego obiektu 
handlowego lub innego podobnego obiektu 
użyteczności publicznej, w odległości ok. 6 m od 
osi gazociągu DN 1000. Poważne zagrożenie 
dla obiektów sytuowanych w pobliżu gazociągu 
może zaistnieć nawet w przypadku niewielkiej 
awarii i wycieku gazu, który stworzy miesza-
ninę wybuchową. Natomiast pęknięcie spoiny 
obwodowej i wypływ gazu pełnym przekrojem 
rury o dużej średnicy „zmiata” tak lokalizowane 
obiekty z powierzchni ziemi. 

Uważa się, że lokalizacje gazociągów w bez-
pośredniej bliskości w stosunku do opisanych po-
wyżej obiektów lub odwrotnie (nowych obiektów 
w stosunku do istniejących gazociągów) są nie-

odpowiednie i należy ich unikać, mimo pozwala-
jących na to przepisów, zwłaszcza, że pod uwagę 
brać należy nie tylko możliwość występowania 
awarii gazociągów, ale również ciągle rosnące 
zagrożenia terrorystyczne. 

Dodatkowym zagadnieniem, które powin-
no być brane pod uwagę jest sprawa stosowa-
nia w normatywach dotyczących projektowania 
sieci gazowej zarówno krajowych jak i europej-
skich współczynników projektowych (współ-
czynników bezpieczeństwa) w odniesieniu do 
granicy plastyczności Re. Należy pamiętać, że 
zniszczenie każdej konstrukcji następuje w wy-
niku przekroczenia naprężeń maksymalnych Rm 
i w przypadku stosowania tych samych współ-
czynników projektowych, dla których w jednym 
przypadku materiał rur posiada wartość Re/Rm 
na poziomie 0,7 i w drugim przypadku, gdy 
materiał posiada Re/Rm=0,9, to w tym drugim 
przypadku rzeczywisty współczynnik bezpie-
czeństwa jest na poziomie ok. 30% niższym. 
Zagadnienie to daje się pod rozwagę projektan-
tom, gdyż opisany powyżej przypadek dotyczy 
wysokowytrzymałych materiałów aktualnie sto-
sowanych do budowy sieci przesyłowej, gdzie 
do trudności technologicznych związanych 
z uzyskaniem połączeń spawanych o odpo-
wiedniej jakości, a także problemów z uzyska-
niem elastyczności wzdłużnej przewodu gazo-
wego dochodzi również zmniejszenie realnego 
współczynnika bezpieczeństwa pracy przewodu 
gazowego. 

Proponowane do wdrożenia działania 
(w opisanym pełnym zakresie) zarówno dla 
gazociągów istniejących jak i projektowanych, 
podwyższają koszty budowy i eksploatacji. 
Wstępnie zakłada się, że dla budowanych 
nowych gazociągów wielkość dodatkowych 
kosztów nie powinna przekraczać kilku procent 
całkowitych nakładów inwestycyjnych. Poza tym 
zwiększone wymagania mogą dotyczyć tylko 
newralgicznych odcinków sieci przesyłowej, jak 
również mogą być stosowane wyłącznie przy 
sytuowaniu gazociągów w obszarach I kl. loka-
lizacji, co powoduje, że w stosunku do przewi-
dywanych korzyści eksploatacyjnych dodatkowe 
nakłady będą na pomijalnym poziomie. 

W przedstawionych opracowaniach po-
kazano konieczny do realizacji zakres działań, 
wraz ze sposobami rozwiązywania istniejących 
problemów, których celem jest zwiększenie bez-
pieczeństwa eksploatacji gazowej sieci przesyło-
wej. Wymaga to opracowania i wdrożenia do-
datkowych normatywów (procedur) w procesie 
budowy i eksploatacji gazociągów. Jednak aby 
było możliwe precyzyjne określenie wymagań, 
które jednocześnie spełniałyby swoją funkcję 
i były możliwe do uzyskania w czasie produkcji 
a także łączenia rur na placu budowy, konieczne 
jest (w pierwszej kolejności) uzyskanie ścisłych 

informacji i przeprowadzenie badań w zakresie 
wyszczególnionym w pkt. III.1. niniejszego ar-
tykułu.
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Classification of the reservoir 
fluids from polish shale formations

Abstract
As a result of tests conducted on reservoir 

fluid samples obtained from the wells per-
formed in the Lower Paleozoic formations of the 
Baltic-Podlasie-Lublin Basin on PGNiG and Orlen 
Upstream concessions, on the basis of phase 
transitions, chemical compositions and physi-
cal properties, the types of reservoir fluids cur-
rently discovered in this type of reservoirs were 
described. In the six-category group of reservoir 
fluids; dry gas, wet gas, retrograde gas, volatile 
oil, black oil-type and heavy oils, the presence of 
wet gases, retrograde gases and black oils were 
found, both unsaturated and saturated.

Streszczenie 
W wyniku przeprowadzonych badań pró-

bek płynów złożowych, pozyskanych z wyko-
nanych odwiertów na koncesjach PGNiG oraz 
Orlen Upstream, zdefiniowano w oparciu o za-
chodzące zmiany fazowe oraz skład chemiczny 
i właściwości fizyczne rodzaje płynów złożo-
wych dotychczas odkrytych w dolnopaleozoicz-
nych formacjach łupkowych. W sześcioskalowej 
grupie płynów złożowych: gazy bezgazolinowe, 
gazy gazolinowe, gazy kondensatowe, ropy lot-
ne, ropy typu black oil i ropy ciężkie do chwili 
obecnej zidentyfikowano: gazy gazolinowe, 
gazy kondensatowe oraz ropę typu black oil.

Wprowadzenie
Strefy występowania złóż gazu ziemnego 

od złóż ropy naftowej w dolnopaleozoicznych 
formacjach basenu bałtycko-podlasko-lubel-
skiego umownie rozdzielono izolinią dojrzałości 
termicznej 1.1% Ro. Zaznaczono równocześnie, 
że w rzeczywistości w szerokim pograniczu 
tych stref zarówno ropa naftowa jak i suchy 
oraz  mokry gaz ziemny występują w zmien-
nych proporcjach. Skały macierzyste zmieniają 
swoją dojrzałość ze wschodu ku zachodowi od 
zakresu skał niedojrzałych lub słabo dojrzałych 
dla generowania węglowodorów, poprzez okno 

ropy naftowej, następnie okno gazu mokrego 
do gazu suchego [3].

Po wstępnym rozpoznaniu dotychczaso-
wych prac dotyczących niekonwencjonalnych 
systemów shale gas/shale oil w kontekście pol-
skim zauważono, że w wielu rejonach należy 
zwrócić większą uwagę na możliwość występo-
wania shale oil [1].

W prezentowanej publikacji zamieszczono 
wstępne wyniki badań dotyczące rodzajów 
płynów złożowych pozyskanych z wykona-
nych dotychczas odwiertów (przez PGNiG oraz 
Orlen Upstream) formacji łupkowych dolnego 
paleozoiku basenu bałtycko-podlasko-lubel-
skiego. Prace badawcze wykonano w ramach 
Projektu ResDev realizowanego w ramach 
Programu Blue Gas-Polski Gaz Łupkowy. Na 
obecnym etapie trudno jest jednoznacznie 
ocenić stosunki ilościowe poszczególnych faz 
węglowodorów występujących w omawianych 
formacjach łupkowych. Publikacja przedstawia 
natomiast rodzaje węglowodorowych płynów 
złożowych na jakie dotychczas natrafiono 
przyjmując jako poziom odniesienia ich klasyfi-
kację zgodnie z powszechnie stosowaną termi-
nologią naftową.

Rodzaje płynów złożowych
Węglowodorowe płyny złożowe zgodnie 

z często spotykaną w terminologii naftowej kla-
syfikacją [4] dzielimy na cztery grupy:

• gazy ziemne,
• gazy kondensatowe,
• ropy lotne (mieszaniny blisko krytyczne),
• ropy naftowe (typu black oil).

Niektórzy autorzy [2] w grupie gazów ziemnych 
wydzielają gaz mokry i gaz suchy.

Uwzględniając w jeszcze szerszym stopniu 
właściwości charakterystyczne i zmiany fazowe 
naturalnie występujących płynów w złożach wę-
glowodorów wyróżnić można  sześć rodzajów 
węglowodorowych płynów złożowych [5], tj.:

• gaz bezgazolinowy (suchy),
• gaz gazolinowy (mokry),
• gaz kondensatowy,
• ropa lotna,
• ropa (black oil),
• ropa ciężka.

Zostały one zdefiniowane w oparciu o za-
chodzące zmiany fazowe kolejno w warunkach:

• początkowych parametrów złożowych 
ciśnienia i temperatury,

• wydobycia przy spadku ciśnienia złożo-
wego,

• powierzchniowej separacji
i przedstawione w formie wykresu (diagramu 
fazowego) w układzie PT.

Ponieważ rodzaj płynu złożowego jest 
czynnikiem determinującym wiele decyzji doty-
czących odkrytego złoża powinien być określony 
już w fazie początkowej procesu jego zagospo-
darowania. Ma on bowiem wpływ na sposób 
poboru próbek płynu złożowego, wybór me-
todyki określania zasobów geologicznych, ro-
dzaj i wielkość urządzeń napowierzchniowych, 
program eksploatacji oraz dobór odpowiednich 
metod wspomagających wydobycie [2].

Warunki wydobycia w czasie przepływu 
płynu złożowego, poczynając od początkowych 
parametrów złożowych, a kończąc na separato-
rowych, przedstawiono na kolejnych diagramach 
fazowych. Parametry złożowe przyjmują postać 
izotermy, gdyż w trakcie spadającego ciśnienia 
spowodowanego ubytkiem masy w złożu jego 
temperatura pozostaje stała. Na diagramach 
zaznaczono trzy punkty odpowiadające począt-
kowym warunkom złożowym, parametrom sepa-
racji napowierzchniowej oraz punkt krytyczny K. 
Interesujące nas zmiany fazowe wydobywanego 
płynu zmieniają się w zakresie parametrów ciśnie-
nia i temperatury (PT) wzdłuż krzywej łączącej wa-
runki złożowe będące miejscem geometrycznym 
punktów leżących na izotermie warunków złożo-
wych a punktem separacji napowierzchniowej.

Gazy gazolinowe
Gaz gazolinowy charakteryzuje się tym, że 

w warunkach początkowych oraz w trakcie wy-
dobycia w złożu i w odwiercie występuje jedna 
faza gazowa. Dopiero w warunkach powierzch-
niowych, na skutek znacznego spadku tempera-
tury i ciśnienia, krzywa wydobycia na diagramie 
fazowym przecina się z krzywą punktów rosy, 
pojawia się faza ciekła w postaci gazoliny, która 
jest oddzielana w separatorach napowierzch-
niowych – rys. 1.

Klasyfikacja płynów złożowych z polskich formacji łupkowych

Jan Lubaś Marcin Warnecki Sławomir Szuflita
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Cały okres wydobycia gazu gazolinowego 
charakteryzuje stała wartość gęstości gazoliny 
i wykładnika gazowego. W zależności od skła-
du  złożowego gazu gazolinowego, charaktery-
styczne wielkości przyjmują wartości:

• gęstość gazoliny w zakresie 600÷720 
kg/m3,

• wykładnik gazowy powyżej 20 000 
Nm3/m3,

• gazolina –  kolor bezbarwny.
Typowym przykładem gazu gazolinowego 

z formacji łupkowych dolnego paleozoiku jest 
gaz, którego skład chemiczny przedstawiono 
w tabeli 1. Jest to gaz bezsiarkowy, z dużym 
udziałem węglowodorów, niską zawartością 
azotu i dwutlenku węgla.

Diagram fazowy gazu gazolinowego pozy-
skanego z jednego spośród odwiertów udostęp-
niających dolnopaleozoiczne formacje łupkowe 
basenu bałtycko-podlasko-lubelskiego przed-
stawiono na rysunku 2.

Gaz kondensatowy
Gaz kondensatowy w warunkach po-

czątkowych w złożu występuje w jednej fazie 
gazowej, która będzie się utrzymywać przy 

obniżaniu ciśnienia aż do osiągnięcia wartości 
ciśnienia punktu rosy – rys. 3. Po obniżeniu ci-
śnienia poniżej punktu rosy w złożu nastąpi wy-
kroplenie cieczy i płyn złożowy reprezentowany 
będzie przez dwie fazy: kondensat i gaz ziemny. 
Kondensująca z gazu ciecz będzie pozostawać 
w przestrzeni porowej – przeważnie bez możli-
wości wydobycia jej na powierzchnię. Utrzymy-
wanie ciśnienia złożowego w strefie złożowej 
powyżej ciśnienia punktu rosy (np. poprzez 
powrotne zatłaczanie do złoża gazu pozbawio-
nego węglowodorów cięższych tzw. krążenie 
gazu) zapobiegnie kondensacji wstecznej w zło-
żu i utracie cięższych składników węglowodoro-
wych. Przy dużych depresjach ciśnienia proces 
kondensacji węglowodorów cięższych może się 
rozpocząć na spodzie odwiertu, wówczas przy 
odpowiednich prędkościach wynoszenia panu-
jących w rurkach wydobywczych, kondensat 
(już jako gazolina) będzie wydzielany w separa-
torach napowierzchniowych. 

Cechą charakterystyczną tego typu płynów 
jest miejsce usytuowania punktu początkowych 
warunków złożowych leżące na prawo w bli-
skim sąsiedztwie od punktu krytycznego.

Wydobycie gazu kondensatowego w okre-
sie występowania w złożu jednej fazy gazowej 
charakteryzuje:

• stały początkowy wykładnik gazowy 
w zakresie 600÷25 000 Nm3/m3 [2],

• stała gęstość gazoliny na powierzchni 
w zakresie 700÷780 kg/m3.

Wzrost wartości wykładnika gazowego jest 
związany z wykraplaniem kondensatu w złożu 
i praktycznie na powierzchnię przepływa tylko 
gaz gazolinowy. Gazolina otrzymywana w sepa-
ratorze jest bezbarwna lub żółta. 

Przykładem gazu kondensatowego z dol-
nopaleozoicznych formacji łupkowych basenu 
bałtycko-podlasko-lubelskiego jest skład che-
miczny, przedstawiony w tabeli 2.

Jest to gaz bezsiarkowy o wysokiej zawar-
tości etanu i węglowodorów ciężkich, niewiel-
kiej zawartości azotu i dwutlenku węgla. Nieco 
wyższa niż poprzednio w gazie gazolinowym 
zawartość azotu może być związana z zabie-

Skład płynu zł. [%mol] przy:  
Pzł  = 265.0  bara
Tzł = 90.0  °C

He 0.144
N2 3.575
CO2 0.151
C1 84.304
C2 5.970
C3 3.334
iC4 0.467
nC4 0.995
iC5 0.280
nC5 0.291
C6 0.268
C7 0.128
C8 0.076
C9 0.008
C10+ 0.008
C10+ Mol.Weight 19.58
ρ(PT) 0,7359 g/cm3 

Tab. 1. Skład chemiczny  gazu gazolinowego 
z formacji łupkowych, gdzie ρo – gęstość ga-
zoliny wykroplonej w procesie separacji, tj.:  
P = 60 bara, T = 20°C

Rys. 1. Diagram fazowy gazu gazolinowego Rys. 3. Diagram fazowy gazu kondensatowego

Rys. 2. Diagram fazowy gazu gazolinowego z odwiertu udostępniającego dolnopaleozoiczne formacje łupkowe basenu bałtycko-
-podlasko-lubelskiego. Linia wydobycia łącząca warunki złożowe i separacji napowierzchniowej przecina krzywą punktów rosy, 
izoterma wydobycia przez cały okres eksploatacji złoża znajduje się na zewnątrz obwiedni punktów rosy
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giem użycia azotu do wywołania dopływu pły-
nów złożowych. 

Diagram fazowy gazu gazolinowego pozy-
skanego z jednego spośród odwiertów udostęp-
niających dolnopaleozoiczne formacje łupkowe 
basenu bałtycko-podlasko-lubelskiego przed-
stawiono na rys. 4.

Ropa naftowa
Ropa naftowa jako płyn złożowy w warun-

kach początkowych udostępnienia złoża przeja-
wia postać cieczy jednofazowej. W warunkach 
temperatury złożowej od ciśnienia złożowego 
początkowego do ciśnienia nasycenia, tj. prze-
cięcia z krzywą ciśnienia nasycenia, jest ropą 
niedosyconą gazem – rys. 5. Podczas procesów 
wydobycia korzystnym jest niedopuszczenie do 
spadku ciśnienia w złożu poniżej krzywej nasy-
cenia stosując metody wspomagania wydobycia, 
tak aby utrzymać przepływ jednofazowy. W sepa-
ratorze napowierzchniowym odbierany jest gaz 
i ropa o wykładniku gazowym początkowym.

Ropę naftową – definiowaną przemianami 
fazowymi podanymi powyżej ze względu na 
właściwości podzielono na:

• ropę lotną,
• ropę zwaną także jako ropę typu black 

oil.
Ropę lotną, w warunkach początkowych 

udostępnienia złoża charakteryzują:
• stały początkowy wykładnik gazowy o war-

tościach w zakresie 350÷600 Nm3/m3,

Tab. 2. Skład chemiczny gazu kondensatowe-
go z formacji łupkowych, gdzie ρ20 – gęstość 
gazoliny w warunkach: P = 1 bara, T = 20°C
Skład płynu zł. [%mol] przy:  
Pzł  = 303.0  bara
Tzł = 90.0  °C

He        0.206
H2 0.100
N2 6.000
CO2       0.619
C1        55.431
C2        23.621
C3        4.512
iC4       0.473
nC5       1.461
iC5       0.354
nC5       0.593
C6        1.051
C7 1.233
C8 1.075
C9 0.899
C10+ 2.372
C10+ Mol.Weight 161.77
WG 2231 Nm3/m3

ρ20 0,7731 g/cm3

Rys. 4. Diagram fazowy gazu kondensatowego z odwiertu udostępniającego dolnopaleozoiczne formacje łupkowe basenu bałtyc-
ko-podlasko-lubelskiego. Punkt określający początkowe warunki złożowe znajduje się na linii punktów rosy i obniżenie ciśnienia 
powoduje wykroplenie w złożu fazy ciekłej

Rys. 5. Diagram fazowy ropy naftowej nienasyconej

• początkowa gęstość ropy separatorowej, 
o stałej wartości, w zakresie 780÷820 
kg/m3,

• kolor ropy – żółty, pomarańczowy, zielony.
Ropa lotna nazywana jest płynem „blisko 

krytycznym”, tzn. jej punkt krytyczny na diagra-
mie fazowym jest położony blisko punktu cha-
rakteryzującego początkowe warunki złożowe.

W złożu, z obniżeniem ciśnienia przy wy-
stąpieniu dwóch faz, zachodzą znaczne zmiany 
objętości gazu i cieczy przy intensywnym prze-
pływie gazu  oraz ropy na powierzchnię, co po-
woduje:

• wzrost wykładnika gazowego,
• obniżenie gęstości ropy separatorowej,
• w konsekwencji  wykroplenie gazoliny, 

która może stanowić nawet ponad poło-
wę cieczy zbiornikowej.

Jak dotychczas nie natrafiono w formacjach 
dolnopaleozoicznych basenu bałtycko-podla-
sko-lubelskiego na obecność ropy lekkiej.

Ropa typu black oil w warunkach począt-
kowych przepływu jednofazowego charaktery-
zuje się:

• stałym wykładnikiem gazowym o warto-
ściach poniżej 350 Nm3/m3,

• stałą gęstością ropy w zakresie 800÷900 
kg/m3,

• ciemnym zabarwieniem ropy; kolor – 
czarny, brązowy, czerwony, zielony.

Cechą charakterystyczną jest również wyso-
ki udział frakcji ,,heptany plus” powyżej 20%, 
co świadczy o dużej zawartości węglowodorów 
ciężkich. 

W wyniku przepływu dwufazowego w cza-
sie wydobycia:

• wykładnik gazowy wzrasta,
• gęstość ropy w początkowym okresie 

eksploatacji złoża będzie maleć, w póź-
niejszym będzie wzrastać.

Na kolejnych diagramach fazowych poka-
zano przykłady ropy black oil nienasyconej oraz 
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Tab. 3. Skład chemiczny ropy naftowej black oil, 
nienasyconej, z formacji łupkowych, gdzie ρ20 – 
gęstość ropy w warunkach: P = 1 bara, T = 20°C

Skład płynu zł. [%mol] przy:  
Pzł = 310.0  bara
Tzł = 84.0  °C

He 0.111
H2 0.053
N2 1.464
CO2 0.066
C1 45.979
C2 8.220
C3 4.048
nC4 1.606
nC5 1.736
C6 0.944
C7 2.653
C8 4.329
C9 3.763
C10 3.271
C11 2.844
C12 2.472
C13 2.149
C14 1.868
C15 1.624
C16 1.412
C17 1.227
C18 1.067
C19 0.927
C20+ 6.166
C20+
Mol.Weight

369

WG 161 Nm3/m3

ρ20 0.8078 g/cm3

dwa przykłady ropy naftowej nasyconej wraz 
z tabelami ilustrującymi skład chemiczny płynu 
w warunkach złożowych (do C20+).

Rys. 6. Diagram fazowy ropy black oil nienasyconej z odwiertu udostępniającego dolnopaleozoiczne formacje łupkowe basenu 
bałtycko-podlasko-lubelskiego. Linia wydobycia łącząca warunki złożowe i separacji napowierzchniowej przecina krzywą punk-
tów nasycenia i wchodzi w obszar dwufazowy. Punkt krytyczny mieszaniny położony jest daleko na prawo od punktu początko-
wych warunków złożowych

Rys. 7. Diagram fazowy ropy black oil nasyconej z odwiertu udostępniającego dolnopaleozoiczne formacje łupkowe basenu bał-
tycko-podlasko-lubelskiego. Linia wydobycia łącząca początkowe warunki złożowe i separacji napowierzchniowej  rozpoczyna 
się w punkcie nasycenia i wchodzi w obszar dwufazowy. Punkt krytyczny mieszaniny położony jest daleko na prawo od punktu 
początkowych warunków złożowych

Rys. 8. Diagram fazowy ropy black oil nasyconej z odwiertu udostępniającego dolnopaleozoiczne formacje łupkowe basenu 
bałtycko-podlasko-lubelskiego. Linia wydobycia łącząca początkowe warunki złożowe i separacji napowierzchniowej rozpoczyna 
się na krzywej nasycenia i wchodzi w obszar dwufazowy. Punkt krytyczny mieszaniny położony jest daleko na prawo od punktu 
określającego początkowe warunki złożowe

Podsumowanie
W oparciu o dotychczas wykonane prace 

badawcze w ramach realizowanego w Instytucie 
Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badaw-
czego zadania pt.: Określenie składu właściwości 
fazowych oraz parametrów PVT płynu złożowego 
na poszczególnych polach eksploatacyjnych (Pro-
gram Blue Gas) określono podstawowe rodzaje 
płynów złożowych. Ich próbki pobrano z odwier-
tów wykonanych na obszarze basenu bałtycko-lu-
belsko-podlaskiego i udostępnionych w utworach 
dolnego paleozoiku (ordowik, sylur). W sześcio-
skalowej grupie płynów złożowych, gazy bezga-
zolinowe, gazy gazolinowe, gazy kondensatowe, 
ropy lotne, ropy typu black oil i ropy ciężkie, 
stwierdzono obecność gazów gazolinowych, ga-
zów kondensatowych oraz rop typu black oil za-
równo niedosyconych jak i nasyconych.
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Wszystkie dostarczane materiały przeznaczone do druku powinny być w formie elektronicznej, przesłane na adres re-
dakcji na CD, wraz z wydrukiem. Materiały do 2O MB mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
redakcja@wnig.pl, redakcja.wnig@interia.pl, jednakże autor musi dostarczyć dodatkowo wydruk. Każdy autor wraz z tek-
stem, który jest jego autorstwa, przesyła swoje zdjęcie. Tekst powinien zawierać krótki tytuł oddający prezentowaną treść 
oraz streszczenie. Pod nim imię(a) nazwisko(a) autora(ów), adres, e-mail. Tekst nie powinien przekraczać 10 stron A-4 
wraz z grafiką i spisem cytowanych w tekście pozycji literatury. Zaleca się stosowanie czcionki Times New Roman 12 pt 
i podwójny odstęp między wierszami. Wszystkie przeznaczone do zamieszczania w tekście rysunki, zdjęcia, itp. powinny 
być cytowane jako figury. Figury numerowane w osobnych plikach (wykonane w Corel Draw 7-14 lub jako JPG lub TIFF 300 
DPI) z zaznaczeniem w tekście miejsc ich umieszczenia. Podpisy pod figurami na końcu tekstu. Spis literatury powinien 
zawierać imię i nazwisko autora, rok publikacji, tytuł, wydawcę i strony. Szczegółowe zasady opisane są na naszej stronie 
internetowej: http://www.wnig.pl/info/publikuj-u-nas

Informacja dla autorów publikujących w „Wiadomościach Naftowych 
i Gazowniczych”

Tab .4. Skład chemiczny ropy naftowej black 
oil, nasyconej, z formacji łupkowych, gdzie: 
ρ20 – gęstość ropy w warunkach: P = 1 bara, 
T = 20°C 

Tab. 5. Skład chemiczny ropy naftowej black 
oil nasyconej z formacji łupkowych, gdzie 
ρ20 – gęstość ropy w warunkach: P = 1 bara,  
T = 20°C

Skład płynu zł. [%mol] przy:  
Pzł = 260.0  bara
Tzł = 85.0  °C

He 0.239
N2 2.458
CO2 0.563
C1 41.112
C2 7.982
C3 5.572
iC4 0.642
nC4 3.668
iC5 0.662
nC5 3.973
C6 3.861
C7 4.039
C8 3.711
C9 2.556
C10 2.301
C11 1.538
C12 1.397
C13 1.268
C14 1.151
C15 1.045
C16 0.948
C17 0.861
C18 0.781
C19 0.709
C20 0.644
C21+ 6.320
C21+
Mol.Weight

425.2

WG 189 Nm3/m3

ρ20 0,8230 g/cm3

Skład płynu zł. [%mol] przy:  
Pzł = 303.0  bara
Tzł = 90.0  °C

He 0.034
H2 0.013
N2 4.629
CO2 0.423
C1 35.231
C2 14.414
C3 9.277
iC4 1.290
nC4 3.468
iC5 1.272
nC5 1.549
C6 2.431
C7 2.950
C8 3.407
C9 2.359
C10 1.992
C11 1.691
C12 1.215
C13 1.106
C14 1.007
C15 0.917
C16 0.835
C17 0.761
C18 0.693
C19 0.631
C20+ 6.403
C20+ 
Mol.Weight

415.7

WG 228 Nm3/m3

ρ20 0,8200 g/cm3
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W sierpniu 2015 zakończono realizowany 
w Zakładzie Inżynierii Naftowej INiG-PIB pro-
jekt badawczy pt. „Technologia likwidacji wo-
doprzepuszczalności słabo przepuszczalnych 
warstw wodonośnych z wykorzystaniem pro-
cesu karbokatalizy krzemianu sodu”. Projekt był 
finansowany przez NCBiR w ramach I Programu 
Badań Stosowanych ogłoszonego w 2012 roku. 
Podstawowym celem praktycznym projektu było 
opracowanie założeń i określenie obszaru stoso-
wania, konkurencyjnej do istniejących, techno-
logii likwidacji wodoprzepuszczalności warstw 
wodonośnych. Zaproponowano technologię 
wykorzystującą zjawisko żelowania krzemianu 
sodu ditlenkiem węgla, nazywaną technologią 
KarboKatalizyKrzemianu lub w skrócie techno-
logią 3K. 

Niektóre z proponowanych obecnie iniek-
cyjnych sposobów likwidacji wodoprzepusz-
czalności górotworu, w określonych warunkach 
mogą okazać się nieprzydatne ze względu na 
techniczne trudności związane z zatłoczeniem 
płynów zabiegowych o wysokiej lepkości, jak 
również wymogi środowiskowe czy ekono-
miczne. W metodzie 3K zastosowany został 
krzemian sodu, który ze względu na niską cenę, 

całkowitą obojętność dla środowiska naturalne-
go, minimalne lepkości początkowe (faza zolu) 
i żelowanie ditlenkiem węgla, zdaje się nie mieć 
alternatywy. Aby technologia 3K miała zastoso-
wanie praktyczne, czas żelowania krzemianu 
musi być kontrolowany, a powstały żel posiadać 
określone własności reologiczne. W laborato-
riach INiG-PIB w Krakowie i Krośnie, w warun-
kach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, 
wielowariantowo symulowano procesy i zjawi-
ska, jakie zachodzić będą w warstwie wodono-
śnej podczas zabiegów iniekcyjnych. 

Powstający w warstwie wodonośnej żel 
krzemianowy powinien być wytrzymały mecha-
nicznie o minimalnej kurczliwości, co osiągnięto 
stosując odpowiednie dodatki (polepszacze) oraz 
synergicznie modyfikując sposób prowadzenia 
procesu mieszania zolu krzemianowego z CO2 
w warunkach złożowych. Aby w najbardziej efek-
tywny sposób osiągnąć cel projektu prace podzie-
lono na sześć zadań, których celem było:

• określenie kinetyki żelowania krzemianu 
sodu w procesie katalizy ditlenkiem wę-
gla wraz z próbą konwersji wyników do 
warunków złożowych; 

• uzyskanie minimalnej kurczliwości i kru-

Karbokataliza krzemianu sodu – alternatywna 
proekologiczna metoda modyfikacji 
wodoprzepuszczalności warstw wodonośnych

chości powstającego w procesie karboka-
talizy żelu krzemianowego poprzez dobór 
i określenie dawkowania specjalnych do-
datków, takich jak związki żelaza, glinu, 
nanokrzemionka, jak również biopolimeru;

• identyfikacja struktury chemicznej zmo-
dyfikowanego krzemianu sodu oraz 
poznanie mechanizmu karbokatalizy 
krzemianu sodu, wykorzystując spektro-
skopię w podczerwieni;

• określenie, za pomocą testów żelowa-
nia krzemianu w próbkach piaskowca, 
skuteczności dodatków i trwałości żelu 
powstałego w symulowanych złożowych 
warunkach termobarycznych;

• określenie skuteczności proponowanej 
technologii 3K symulując w sztucznej 
warstwie wodonośnej proces żelowania 
krzemianu ditlenkiem węgla;

• ilościowe ujęcie problemu optymalizacji 
parametrów technologicznych procesu 
zatłaczania do wykonanego w zawod-
nionej warstwie otworu kolejno: cieczy 
buforowej, cieczy na bazie krzemianu 
sodu oraz ditlenku węgla; 

• opracowanie procedur otrzymywania 
w warunkach przemysłowych stabilnych 
reologicznie cieczy zabiegowych na ba-
zie krzemianów. 

W ramach projektu zgłoszono do Urzędu 
Patentowego RP dwa pracownicze wnioski wy-
nalazcze, wzór użytkowy i znak towarowy. Opu-
blikowano cztery artykuły i zaprezentowano trzy 
plakaty na konferencjach krajowych, jak i zagra-
nicznych. Dodatkowo powstały nowe stano-
wiska badawcze, które będą wykorzystywane 
w bieżących i przyszłych pracach badawczych 
realizowanych w INiG-PIB. 

Artykuł powstał na podstawie pracy 
badawczej pt.: Technologia likwidacji 

wodoprzepuszczal ności słabo przepuszczalnych 
warstw wodonośnych z wykorzystaniem 

procesu karbokatalizy krzemianu sodu – nr 
umowy PBS/1/A2/1/2012 finansowanej przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Sławomir Falkowicz 
Renata Cicha-Szot 

Instytut Nafty i Gazu - 
Państwowy Instytut Badawczy
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Zakończenie budowy i pierwsza 
dostawa skroplonego gazu ziemnego 
w tym roku, brak zwiększenia wy-
nagrodzenia, wyższe kary umowne 
oraz większa odpowiedzialność wy-
konawcy. Polskie LNG i konsorcjum 
będące wykonawcą terminalu LNG 
w Świnoujściu, sfinalizowali nego-
cjacje w zakresie zakończenia inwe-
stycji.

Generalny wykonawca, konsorcjum na 
czele z włoską firma Saipem, zobowiązał się na 

mocy podpisanego dzisiaj aneksu do Umowy 
z dnia 10 lipca 2010 r., zakończyć prace budow-
lane i odebrać pierwszą dostawę LNG w tym 
roku. Gaz z pierwszej dostawy, po schłodzeniu 
instalacji, jej rozruchu i przeprowadzeniu prób, 
zostanie wtłoczony do sieci przesyłowej i trafi 
do polskich odbiorców. Druga dostawa, któ-
ra zapewni surowiec na testy eksploatacyjne, 
zostanie zrealizowana w pierwszym kwartale 
przyszłego roku, a komercyjna eksploatacja ter-
minalu LNG będzie możliwa w drugim kwartale, 
po podpisaniu protokołu odbioru do użytkowa-
nia. Okres ten, gwarantujący pełną funkcjonal-
ność operacyjną terminalu LNG, uwzględnia 
dochowanie wszelkich niezbędnych wymogów 
bezpieczeństwa oraz kontroli jakości. 

Nie ulegnie zmianie wynagrodzenie 
umowne wykonawcy, co oznacza, że inwestor 

na podstawie aneksu nie dopłaci do realizacji 
inwestycji. Konsorcjum zaakceptowało ponad-
to wyższe kary umowne związane z termino-
wą realizacją prac. Całkowite wynagrodzenie 
w ramach kontraktu wynosi 2,4 mld zł. Po-
nadto, wykonawca przyjął na siebie dodatko-
wą, nieprzewidzianą dotychczas w kontrakcie 
odpowiedzialność za proces dostawy LNG na 
rozruch terminalu.

– Wykonawca zapewnił wiarygodność 
i ostateczność terminów wskazanych w zak-
tualizowanym szczegółowym harmonogramie 
prac. Przyjął na siebie dodatkowe obowiązki 
oraz odpowiedzialności, w szczególności zwią-
zane z dostawą LNG na potrzeby technologicz-
ne terminalu – powiedział Jan Chadam, prezes 
Polskiego LNG SA.

Zakończono negocjacje z wykonawcą terminalu LNG
sorcjum, w ramach kontraktu, zobowiązane jest 
także do uzyskania wszelkich wymaganych pra-
wem dokumentów oraz zezwoleń na eksploata-
cję zgodnie z polskim prawem.

Podjęcie przez spółkę negocjacji z wy-
konawcą, podpisanie aneksu i uaktualnienie 
harmonogramu ma na celu jak najszybsze za-
kończenie projektu w najwyższym standardzie. 
Brak wiążącego harmonogramu utrudniał reali-
zację inwestycji. Stan zaawansowania projektu, 
zgodnie z raportami wykonawcy, wynosi 98,2 
proc. Dostawy wszystkich urządzeń na terenie 
terminalu zostały zrealizowane w 100 proc. 
Równolegle z ostatnimi pracami budowlanymi, 
wykonywane są próby i czynności związane 
z odbiorami oraz czynności przygotowawcze do 
próbnych rozruchów. Na placu budowy pracuje 
średnio 1000 osób dziennie.

Terminal LNG to istotny element systemu 
bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wraz 
z nowymi gazociągami, interkonektorami, wir-
tualnym i fizycznym rewersem na gazociągu 
jamalskim, a także podziemnymi magazynami 
i własnym wydobyciem, wzmocni fundament 
naszej niezależności gazowej. Inwestycja 
umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską 
praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. 
Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 
5 mld m3 rocznie i odpowiadać będzie jednej 
trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz 
ziemny. Trwa opracowanie studium wykonal-
ności dla rozbudowy mocy terminalu o połowę 
– do 7,5 mld m3. 

Maciej Mazur 
Dyrektor Biura Komunikacji 

Korporacyjnej 
Polskie LNG S.A.Strony uzgodniły przeprowadzenie dodat-

kowego audytu technologicznego całej instala-
cji. Szczegółowa kontrola zostanie przeprowa-
dzona po zakończeniu prac budowalnych przez 
niezależnego, międzynarodowego audytora 
o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. 
Jej celem jest potwierdzenie najwyższej jakości 
instalacji, nad którą bieżący nadzór sprawują 
służby Transportowego Dozoru Technicznego 
(TDT), nadzoru inwestorskiego (Multiconsult 
Group), a w zakresie certyfikacji kluczowych 
instalacji – Jednostka Notyfikowana (TÜV Nord 
Hamburg). Spółka Polskie LNG informuje, że do 
tej pory przeprowadzono niemal 50 tys. szcze-
gółowych inspekcji i kontroli w zakresie wyko-
nawstwa instalacji, wydanych zostało blisko 
250 tys. raportów wymaganych przez przyjęty 
w ramach inwestycji plan kontroli jakości. Kon-

Fot. arch. Polskie LNG S.A.

Fot. arch. Polskie LNG S.A.
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Skroplony gaz ziemny przezna-
czony do schłodzenia i rozruchu 
terminalu LNG w Świnoujściu, do-
starczy  największy producent LNG 
na świecie oraz operator największej 
floty metanowców – firma Qatargas. 
Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo, które pośredniczy w do-
stawach do terminalu w ramach 
umowy z Polskim LNG, porozumiało 
się w tym zakresie z katarską spółką.

W ramach umowy z wykonawcą terminalu 
LNG w Świnoujściu, Polskie LNG ma zapewnić 
surowiec na cele technologiczne realizowanej 
inwestycji. Konsorcjum, zgodnie z warunkami 
kontraktowymi, odpowiedzialne jest natomiast 
za wykonanie rozruchu technologicznego, 
w skład którego wchodzą m.in. takie czynno-
ści, jak schłodzenie, stabilizacja pracy instalacji 
oraz przeprowadzenie ruchu próbnego i prób 
eksploatacyjnych całego terminalu. Dodat-
kowo wykonawca, na mocy podpisanego 9 
września br. aneksu do umowy, ponosi od-
powiedzialność finansową za proces odbioru 
dostawy LNG przeznaczonej do uruchomienia 
terminalu.

PGNiG, które zrealizuje dwie dostawy LNG 
w ilości niezbędnej dla dokonania wszystkich 
czynności rozruchowych wraz z testami wydaj-
nościowymi i próbami eksploatacyjnymi, musi 
spełniać najwyższe międzynarodowe standardy 
przyjęte w branży LNG i zapewniać gwarancję 
bezpieczeństwa przeprowadzonych dostaw. Po-
nieważ zdecydowana część LNG zakupionego 
na potrzeby rozruchu zostanie w ramach tego 
procesu zregazyfikowana i wprowadzona do 
sieci przesyłowej, wymaga to również od PGNiG 
znaczącej elastyczności przy odbiorze tego gazu 
oraz posiadania dużych możliwości ulokowania 
tego gazu na rynku.

– Zdecydowano się na wybór spółki PGNIG, 
która w pełni profesjonalny sposób zapewni za-
równo dostawę surowca przeznaczonego do 
przeprowadzenia schłodzenia i rozruchu termi-
nalu, jak i odbiór dużych ilości paliwa gazowego 
powstałego w trakcie uruchomienia instalacji. 
Zakontraktowaną przez PGNiG dostawę LNG na 
potrzeby schłodzenia i rozruchu instalacji będzie 

realizował Qatargas – powiedział Jan Chadam, 
prezes Polskiego LNG.

– PGNiG dla dostaw LNG uwzględnieni 
uwarunkowania projektu budowy terminalu 
oraz zapewni odbiór paliwa gazowego po-
wstałego w wyniku realizowanego rozruchu 
instalacji. Udział w transakcji Qatargas, uzna-
nego na całym świecie dostawcy LNG, zapewni 
niezbędną jakość w realizacji tego typu dostaw. 
To kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy 
PGNiG a Qatargas – powiedział Mariusz Zawi-
sza, prezes PGNIG. 

Qatargas jest największym producentem 
LNG na świecie oraz podmiotem czarterującym 
największą flotę zbiornikowców LNG. Dostawy 
na potrzeby schłodzenia i rozruchu terminalu 
będą realizowane metanowcami typu Q-Flex, 
a więc takimi samymi jak te, które będą reali-
zować dostawy dla PGNiG w ramach umowy 

Podpisano umowę zakupu skroplonego gazu ziemnego 
na schłodzenie i rozruch terminalu LNG w Świnoujściu

długoterminowej. Qatargas posiada bardzo 
bogate doświadczenie w realizacji dostaw roz-
ruchowych dla wielu terminali LNG na świecie. 

Realizacja pierwszej dostawy zostanie po-
przedzona przeprowadzeniem audytu technolo-
gicznego, który jest uznaną na świecie metodą 
weryfikacji gotowości terminalu do bezpieczne-
go przyjęcia zbiornikowca LNG, jego rozładunku 
oraz zmagazynowania LNG w zbiornikach lą-
dowych. Zaangażowanie spółki Qatargas mini-
malizuje również ryzyko związane z późniejszą 
koordynacją i współpracą w zakresie dostaw 
komercyjnych, realizowanych na podstawie 
umowy długoterminowej z PGNiG. 

Biuro Komunikacji Korporacyjnej
Polskie LNG S.A.

Zespół Prasowy PGNiG SA

Fot. arch. Polskie LNG S.A.
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Piknik Lotniczy 
z Gazusiem

Piękne samoloty, paralotnie, akro-
bacje lotnicze, koncerty i firmowe 
stoisko Oddziału w Zielonej Górze 
– to wszystko można było zobaczyć 
podczas XXV Pikniku Lotniczego 
w Trzebiczu Nowym. PGNiG było 
partnerem imprezy, która odbyła się 
21-23 sierpnia na lądowisku w pobli-
żu jednej z naszych największych ko-
palń – KRNiGZ Lubiatów.

Nasze stoisko pełne było atrakcji dla dzieci, 
eksperymentów i przede wszystkim wiedzy o gór-
nictwie naftowym i gazownictwie. Odwiedziły nas 
setki osób – mieszkańcy okolicznych miejscowo-
ści, a także Gorzowa Wlkp., którzy z dużym zain-
teresowaniem obserwowali rdzenie i próbki ropy 
naftowej eksploatowanej w tym rejonie. 

Gazuś chciał wziąć udział w zawodach lotniczych. Fot. Marta Konczalska 

W asyście odwiedzających stoisko PGNiG przeprowadzaliśmy eksperymenty pokazujące właściwości ropy naftowej i gazu ziem-
nego. Fot. Marta Konczalska 

Piknik lotniczy w Trzebiczu Nowym to duża impreza masowa, wielu z uczestników odwiedziło stoisko Oddziału. Fot. Marta 
Konczalska 

Na pikniku powstały piękne wyklejanki, które podarowaliśmy or-
ganizatorowi z okazji XXV edycji imprezy. Fot. Marta Konczalska 

O pracy pobliskiej KRNiGZ Lubiatów i dzia-
łalności Ośrodka Kopalń Drezdenko opowiadał 
Paweł Dziuban, mistrz zmiany w ośrodku. Trady-
cyjnie atrakcjami stoiska była obecność Gazusia, 
kolekcja minerałów, sprzęt ratowniczy, balony 
napełnione helem, gry i zabawy dla dzieci.

Michał Burkowski 
Dział Komunikacji i PR 

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
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NSZZ „Solidarność" obchodzi 
w tym roku XXXV-lecie powstania 
Związku Zawodowego. Z tej okazji 
członkowie Związku Zawodowe-
go NSZZ „Solidarność” PGNiG SA 
Oddział w Zielonej Górze uczcili ten 
jubileusz 4 września w Ochli koło 
Zielonej Góry.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Ko-
misji Zakładowej Zygmunt Sroczyński, a jego 
zastępca Ryszard Kozłowski przedstawił histo-
rię „Solidarności" sięgającą 1980 r., kiedy to 
na fali protestów robotniczych zrodził się ruch 

W branży górnictwa naftowego Związek działa od początku, tj. od 1980 r. realizując postu-
laty protestu robotniczego na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 1980 r. 
w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową

35 lat „Solidarności” 

społeczny, który doprowadził do obalenia 
ustroju komunistycznego. Dziś, jako  najwięk-
szy związek zawodowy, w zmienionej rzeczy-

wistości „Solidarność” kontynuuje swoją misję 
– działa w interesie pracowników, dążąc do 
zabezpieczenia ich praw pracowniczych i so-
cjalnych.

Na uroczystości gościli m.in.: Bolesław 
Potyrała, przewodniczący Sekcji Krajowej 
GNiG „Solidarność", Zenon Gontarz i Ma-
rek Perdek, zastępcy przewodniczącego ZOK 
NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący Zarzą-
du Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej 
Górze Maciej Jankowski oraz reprezentanci 
pracodawcy – Waldemar Wójcik, wiceprezes 
Zarządu PGNiG SA i dyrektor Oddziału w Zie-
lonej Górze Krzysztof Potera. Oficjalnym prze-
mówieniom towarzyszyły także wspomnienia 
z okresu narodzin Związku i przebiegu współ-
pracy z pracodawcami. 

Zygmunt Sroczyński 
Przewodniczący Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” w PGNiG SA 
Oddział w Zielonej Górze

NSZZ „Solidarność” działa na rzecz ochrony praw pracowniczych od 35 lat. Fot. Magdalena Wajda

Z okazji jubileuszu 35-lecia NSZZ „Solidarność” pracownikom Oddziału w Zielonej Górze przyznano wyróżnienia za działalność 
związkową, od lewej: Ryszardowi Kozłowskiemu, Annie Kądzieli, Wiesławowi Pinkowskiemu, Urszuli Furtak, Władysławowi Le-
śniewskiemu, Renacie Kłócie, Alinie Maćkowiak, Zdzisławowi Kaczmarkowi, Zygmuntowi Sroczyńskiemu i nieobecnemu na 
zdjęciu Zbigniewowi Miszkiewiczowi. Fot. Magdalena Wajda 

Bolesław Potyrała, przewodniczący Sekcji Krajowej GNiG „Solidarność" podkreślał, że dzięki 
działaniom związkowym udało się osiągnąć wiele korzystnych dla pracowników rozwiązań, np. 
otrzymanie przez nich akcji pracowniczych. Fot. Magdalena Wajda

Pracodawcę reprezentował Waldemar Wójcik, wiceprezes Zarządu PGNiG SA, który odpowie-
dział na pytania załogi. Fot. Magdalena Wajda
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Jerzy 
Zagórski

Cięcia oszczędnościowe 
w przemyśle naftowym

Niskie ceny ropy naftowej, a co za tym idzie 
niższe ceny paliw, korzystnie wpływają na go-
spodarkę, jednak dla przemysłu naftowego jest 
to radykalna zmiana warunków działania. Ogra-
niczanie zakresu inwestycji i rezygnacja z wielu 
projektów skutkuje zmniejszaniem stanu zatrud-
nienia. Dotyczy to zarówno operatorów, jak i firm 
serwisowych i producentów statków, platform, 
sprzętu i wyposażenia. Przykładem może być 
komunikat Shella o zmniejszeniu inwestycji o 7 
mld dolarów jako odpowiedź na „przedłużające 
się załamanie koniunktury” i zapowiedź 
zwolnienia 6500 pracowników. Podobne, 
niekiedy drastyczne cięcia, wprowadzają inne 
firmy. Statoil ogłosił w czerwcu br. o planach 
zwolnienia 1500 stałych pracowników i ponad 
500 konsultantów. W ciągu ostatnich dwóch 
lat stan zatrudnienia norweskiego koncernu już 
zmniejszył się o 1340 osób i blisko 1000 konsul-
tantów. Jeszcze większa jest skala oszczędności 
w firmie serwisowej Weatherford, która zapo-
wiedziała zamknięcie 60 ośrodków usługowych 
w Ameryce Północnej i zmniejszenie zatrudnie-
nia początkowo o 10000 pracowników, a osta-
tecznie o 11000 zatrudnionych. ConocoPhillips 
zdecydował o zwolnieniu 1000 osób w związku 
ze zmniejszeniem kosztów operacyjnych o 1 mld 
dolarów. W Kanadzie Encana zamierza zwolnić 
1400 pracowników, co stanowi 1/3 stanu za-
trudnienia. Francuski Technip zmniejsza swoją 
flotę o 2 statki w tym roku i 2 w następnym oraz 
redukuje personel o 6000 osób. Brytyjska Cen-
trica planuje zwolnienie 6000 osób z ogólnej 
liczby 37500 zatrudnionych. Również mająca 
swoją siedzibę w W. Brytanii firma Subsea 7 
chce zmniejszyć stan zatrudnienia z 13000 pod 
koniec 2014 r. do 2500 osób redukując jedno-
cześnie wielkość floty z 39 jednostek do 11. 
Transocean przesuwa odbiór dwóch ultragłębo-
kowodnych statków wiertniczych zamówionych 
w południowokoreańskiej stoczni w Jurong o 2 
lata i teraz ma to być II kwartał 2019 r. i I kwar-
tał 2020 r. Największa w Australii firma serwiso-
wa WorleyParsons Ltd. podała, że zmniejszenie 
sprzedaży usług w Ameryce Północnej, gdzie 
było ulokowane 50% zamówień, spowodowało 
konieczność zwolnienia 2000 pracowników. Po 
utracie kontraktu najpierw na układanie gazo-
ciągu South Stream, a później Turkish Stream 
włoski Saipem zapowiada redukcję zatrudnienia 
o 8800 osób. Ograniczenia nie dotyczą tylko 
firm naftowych, bo w maju br. Siemens poinfor-

mował, że po zmniejszeniu zamówień na sprzęt 
i spadku przychodów o 4,9% w II kwartale br. 
zwolni 4500 pracowników. Są to tylko cząstko-
we informacje, spadek koniunktury występuje 
we wszystkich regionach świata, jedynie na Bli-
skim Wschodzie ma ograniczony zasięg. Agen-
cja Wood Mackenzie ocenia skalę inwestycji 
planowanych przez największych producentów 
ropy i gazu i przesuniętych na następne lata na 
kwotę 200 mld dolarów i skutki w postaci utraty 
pracy dla 200 tys. pracowników.

 

Hakerzy atakują
Według oceny Symantec Corp., specja-

lizującej się w ochronie informatycznej, 43% 
firm z sektorów górnictwa i ropy i gazu było 
w 2014 r. obiektem ataków hakerów przy-
najmniej raz w roku. Szkody powstają m. in. 
przy blokowaniu lub zakłócaniu przetargów 
i kontraktów, uszkodzeniach sprzętu, z powo-
du przerw w dostawach energii czy wycieków 
ropy. Poza fizyczną ochroną obiektów, cen-
trów obliczeniowych, dyspozytorni i instalacji 
energetycznych konieczne jest zapewnienie 
bezpieczeństwa cybernetycznego. Nakłady na 
ten cel sięgają 500 mln dolarów rocznie, jednak 
powtarzające się wiadomości o włamaniach do 
sieci firmowych i rządowych świadczą o nie-
możności pełnego zabezpieczenia przed ataka-
mi. Symantec uważa, że zorganizowane grupy 
hakerskie działają w Rosji, Chinach, Korei Pół-
nocnej i Iranie. Najbardziej znane to akcja gru-
py Anonymous pod nazwą „Operation Petrol” 
i próba infiltracji zakładów sektora naftowego 
w Ameryce Północnej przez hakerów z Rosji 
pod nazwą „Sandworm” (piaskówka-gryzoń 
pustynny). 

 

Chevron wycofuje się z Ukrainy
Od 2012 r. koncern Chevron prowadził na 

Ukrainie, w obwodach lwowskim i iwano-fran-
kowskim, poszukiwania gazu z łupków. Na po-
czątku lipca br. ogłoszono decyzję o przerwaniu 
prac i wycofaniu się z Ukrainy. Po rezygnacji 
Chevronu, a wcześniej Shella, na Ukrainie po-
szukiwania kontynuuje ENI posiadające pakiet 
kontrolny firmy Zapadgazinwest zakupiony 
w 2014 r. ENI zapowiada rozpoczęcie eksplo-
atacji w br. Nie rezygnuje także spółka Nadra 
Ukrainy SA, która prowadzi wiercenia wspólnie 
z Exalo Drilling, spółką z Grupy PGNiG SA. Wy-

Kolejna obniżka cen gazu 
dla klientów PGNiG

Spółka zależna Polskiego Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa SA, PGNiG Obrót Deta-
liczny Sp. z o.o., wprowadza od 1 września br. 
obniżkę ceny gazu ziemnego wysokometano-
wego o 6,5% dla odbiorców detalicznych oraz 
małych i średnich firm. To już druga obniżka 
cen dla klientów PGNiG OD w tym roku. Z kolei 
dla klientów hurtowych cena paliwa gazowego 
spadła trzykrotnie: w styczniu, maju i sierpniu.

Skumulowana obniżka cen gazu wysoko-
metanowego wyniosła w 2015 r. ponad 8% dla 
klientów detalicznych oraz 15,2% dla klientów 
hurtowych, nie licząc programów rabatowych. 
Natomiast skumulowana obniżka cen gazu za-
azotowanego wyniosła 1,9-3,3% dla klientów 
detalicznych i 9,2% dla klientów hurtowych.

„PGNiG musi zdecydowanie reagować na 
rynkowe wyzwania – głównie z powodu libe-
ralizacji rynku gazu. Oprócz obniżek cen taryf 
gazowych spółka aktywnie walczy o klientów 
wdrażając programy rabatowe zarówno dla 
klientów indywidulanych, jak i dla firm. Takie 
działania wzmacniają wizerunek PGNiG jako 
spółki aktywnie reagującej na potrzeby rynku. 
To kluczowe zmiany w dotychczasowych rela-
cjach z klientami” – powiedział Mariusz Zawi-
sza, prezes PGNiG SA.

Ponadto dla klientów detalicznych i hurto-
wych PGNiG Obrót Detaliczny oraz PGNiG SA 
przygotowały programy rabatowe, które rów-
nież wpłynęły na dodatkową obniżkę cen gazu.

Dorota Gajewska
Rzecznik Prasowy PGNiG SA
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datki na wiercenia są wysokie – jeden odwiert 
kosztuje od 5 do 8 mln USD. Według szacun-
ków amerykańskich zasoby gazu w łupkach 
sięgają 11 bln m3.

 

Projekt Sztokmanowskoje 
bez zagranicznych udziałowców

Francuski Total posiadał 25% udziałów 
w projekcie zagospodarowania gazowego 
złoża-giganta Sztokmanowskoje na Morzu Ba-
rentsa. Po wprowadzeniu sankcji możliwość 
współpracy technicznej została ograniczona i 24 
czerwca br. Total zakomunikował o rezygnacji 
z uczestnictwa w inwestycji i sprzedaży udzia-
łów. Francuski koncern uzyskał od rządu zgodę 
na zaangażowanie tylko w trzech projektach 
w Rosji: Jamał, Chariaga i Termokarstowoje. 
Szef Gazpromu, Aleksiej Miller na spotkaniu 
z prezesem Totalu Patrickiem Pouyanne deklaro-
wał, że po wznowieniu inwestycji na Morzu Ba-
rentsa Total będzie pierwszą firmą zaproszoną 
do współpracy. Termin rozpoczęcia eksploatacji 
złoża Sztokmanowskoje był już kilkakrotnie 
przesuwany, a przyczyny opóźnień to przede 
wszystkim bardzo wysoki koszt udostępnienia 
i konieczność wdrożenia nowych technologii 
dostosowanych do trudnych warunków 
arktycznych.

 

Sankcje objęły złoże 
Jużno-Kirinskoje

Jeden z największych projektów inwesty-
cyjnych w Rosji tj. uruchomienie eksploatacji 
złoża Jużno-Kirinskoje jest również zagrożony 
z powodu sankcji. Sankcje objęły dostawy spe-
cjalistycznego sprzętu do wydobycia ropy i gazu 
na morzu przez koncern Shell. Zasoby złoża Już-
no-Kirinskiego położonego na Morzu Ochockim 
w pobliżu Sachalinu wynoszą 637 mld m3 gazu 
i 97 mln t ropy i kondensatu. Rozpoczęcie eks-
ploatacji miało nastąpić w roku 2018. Po roz-
poczęciu wydobycia gazu Gazprom planował 
zwiększenie produkcji w zakładach skraplania 
gazu ziemnego Sachalin-2, w których Shell ma 
27,5% udziałów. Poprzednio ze względu na 
ograniczenia w eksporcie do Rosji technologii 
udostępnienia złóż w warunkach arktycznych 
z udziału w dużej inwestycji wspólnie z Gazpro-
mem zrezygnował ExxonMobil.

 

Niemcy zainteresowane 
rozbudową Nord Stream

Ogłoszony przez Gazprom projekt zwięk-
szenia zdolności przesyłowej gazociągu Nord 
Stream poprzez budowę trzeciej i czwartej nitki 
stał się niedawno przedmiotem zainteresowa-
nia koncernu E.ON. Teraz zamiar uczestnictwa 
zgłosił koncern BASF. Wyrazem tego było pod-
pisanie 31 lipca br. przez członka zarządu BASF, 
Hansa-Ulricha Engela i wiceprezesa Gazpromu, 
Aleksandra Miedwiediewa listu intencyjnego 
o udziale w inwestycji Wintershall, spółki z hol-
dingu BASF. 

 

Badania sejsmiczne 
w Zatoce Meksykańskiej

Rozpoznanie sejsmiczne meksykańskiego 
sektora zatoki było dotychczas mniej zaawanso-
wane niż sektora amerykańskiego, teraz reforma 
sektora naftowego wymaga uzupełnień. Nor-
weska firma TGS uzyskała zezwolenie Comision 
Nacional de Hidrocarburos na rozpoczęcie prac 
w ramach projektu „Gigante” obejmującego 
181500 km profili sejsmicznych 2-D oraz badań 
grawimetrycznych i magnetycznych. Pomiary 
będą wykonywane przez cztery statki sejsmicz-
ne. Regionalna siatka profili pokrywa znaczną 
część zatoki, od zatoki Campeche aż do granicy 
sektorów i będzie dowiązana do wcześniejszych 
profili amerykańskich. Wstępna interpretacja 
strukturalna ma być dostępna pod koniec III 
kwartału br. Drugi duży projekt sejsmiczny do-
tyczy rejonu Jukatan-Campeche i będzie realizo-
wany wspólnie przez firmy Spectrum i Schlum-
berger. Będzie to 44000 km regionalnych profili 
sejsmicznych 2-D. Obydwa zdjęcia są wykony-
wane w formule multi-client tj. dokumentacja 
może być zakupiona przez różnych odbiorców.

 

Cameron łączy się 
z Schlumbergerem

Koncern Schlumberger, główny rywal Hal-
liburtona, będzie jeszcze większy po połączeniu 
z potentatem w dziedzinie produkcji sprzętu 

i wyposażenia do wierceń i eksploatacji, firmą 
Cameron. Rosnące znaczenie prac na morzu było 
motywem do tworzenia przez Schlumberger i Ca-
meron idei nazwanej „OneSubsea” stanowiącej 
wspólną platformę dla rozwiązań niezbędnych 
dla poszukiwań i eksploatacji na morzu przy 
coraz większych głębokościach wody i coraz bar-
dziej skomplikowanych warunkach złożowych. 
Finałem współpracy była transakcja przejęcia 
o wartości 14,8 mld dolarów. Ważniejszy jest jed-
nak fakt połączenia dwóch podmiotów, których 
profile działania uzupełniają się. W założeniu ma 
to być kompletny ciąg technologiczny, począwszy 
od badania własności skały zbiornikowej aż do 
rurociągu transportującego wydobyte węglowo-
dory („pore-to-pipeline”). Schlumberger oferuje 
bardzo szeroką gamę usług serwisowych na 
lądzie i na morzu i jest inicjatorem wielu nowa-
torskich rozwiązań technologicznych. W profilu 
Camerona dominuje produkcja urządzeń dla 
sektora naftowego i w tej dziedzinie dysponuje 
ogromnym dorobkiem. Początki firmy wiążą się 
ze skonstruowaniem w 1922 r. przez H. Came-
rona pierwszej głowicy przeciwwybuchowej 
i to innowacyjne podejście jest kontynuowane. 
Integracja ma sprawić, że nowy koncern techno-
logiczno-produkcyjny będzie mógł przedstawić 
operatorom kompletną ofertę odpowiadającą na 
bieżące potrzeby, szczególnie w zakresie oszczęd-
ności w kosztach operacyjnych. Spodziewane 
efekty synergii ocenia się na 300 mln dolarów 
w pierwszym roku po połączeniu i na 600 mln 
dolarów w następnym. W wyniku tej fuzji po-
wstaje przedsiębiorstwo, którego łączne obroty 
wynosiły w 2014 r. 59 mld dolarów. 

Jerzy Zagórski
Źródła: Bloomberg, Gazprom, 

Hart’s E&P, Offshore, Oil&Gas Financial Journal, 
Oil&Gas Journal, Rigzone, Statoil, UNIAN, 

vedomosti.ru, World Oil.

Nowy etap Programu EFRA
Program Efektywnej Rafinacji (EFRA), po 

podpisaniu umowy kredytowej i kontraktu 
z głównym wykonawcą – włoską firmą KT, 
wszedł w fazę szczegółowego projektowa-
nia. Podstawą Programu EFRA jest budowa 
kompleksu kilku instalacji skupionych wokół 
najważniejszej: instalacji opóźnionego kok-
sowania. Realizacja programu ma przenieść 
rafinerię LOTOSU w Gdańsku na najwyższy 
poziom efektywnej rafinacji.
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Podstawy dla działań włoskich projektan-
tów zostały wypracowane w końcu lipca br. na 
tygodniowym spotkaniu otwierającym (kick-off 
meeting) z firmą KT (Kinetics Technology SpA). 
W spotkaniach wzięli udział głównie pracowni-
cy pionów inwestycji Grupy LOTOS S.A. i LOTOS 
Asfalt oraz pionu techniki. 

– Podstawowym celem spotkań było prze-
kazanie kolegom z KT założeń projektowych 
i doprecyzowanie wymagań technicznych LO-
TOSU, w oparciu o nasze specyfikacje, aby 
umożliwić naszemu kontraktorowi płynny start 
realizacji umowy. Istotną sprawą jest takie pro-
wadzenie prac inwestycyjnych, które potrwają 
ponad dwa lata, aby nie kolidowało to w naj-
mniejszym stopniu z normalną pracą rafinerii.  
– komentuje Wojciech Sieniawski, szef Biura 
Realizacji Inwestycji w Grupie LOTOS S.A.

Głównym celem Programu EFRA jest lepsze 
zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli 
tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie po-
wstaje ciężki olej opałowy lub asfalt.

– Po jego realizacji rafineria LOTOSU nie bę-
dzie już produkować ciężkiego oleju opałowe-
go, a z tony pozostałości powstanie ok. 700 kg 
paliw oraz 300 kg koksu. Istotnym czynnikiem 
decydującym o wyborze technologii wykorzysty-
wanej w projekcie EFRA była najniższa wielkość 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a w kon-
sekwencji niższe koszty emisji – wyjaśnia Marek  
Sokołowski, wiceprezes oraz dyrektor ds. strate-
gii i rozwoju Grupy LOTOS S.A.

 EFRA zapewni wysoki wzrost marży rafine-
ryjnej – o około 2 dolary na baryłce przerobionej 
ropy. Wyeliminowane będą z oferty te produkty, 
na których spółka miała ujemną marżę i na które 
popyt systematycznie spada. 

Instalacja DCU
Instalacja opóźnionego koksowania, z ang. 

delayed coking unit (DCU), to główna instalacja 
Programu EFRA, która przerabiać będzie w cią-
gu godziny 160 ton pozostałości próżniowej 
i asfaltu SDA (z instalacji ROSE, wybudowanej 
w ramach Programu 10+). Produkty to po-
nad 80 ton ciężkich i średnich węglowodorów  
z których na instalacjach hydrokrakingu MHC 
oraz HDS powstanie głównie olej napędowy 
i tzw. hydrowaks (półprodukt instalacji hydro-
krakingu MHC), 30 ton  benzyny i LPG oraz ok. 
50 ton koksu.

Ciężka pozostałość będzie przerabiana na-
przemiennie w dwóch wielkich reaktorach (coke 
drum), o wysokości kilkudziesięciu metrów i po-
jemności ponad 1000 m3.Wewnątrz reaktorów, 
w temperaturze ok. 500°C, odbywać się będą 
procesy koksowania oraz krakowania, czyli 
rozrywania długich łańcuchów węglowodorów 
na krótsze, charakterystyczne dla struktury che-
micznej paliw.

Ciekłe węglowodory zostaną rozdzielone 
na gazy suche, LPG, benzynę, lekki olej na-
pędowy (Light Coker Gas Oil – LCGO) i ciężki 
olej napędowy (Heavy CokerGas Oil – HCGO). 
HCGO trafi do hydrokrakingu MHC, gdzie zosta-
nie przerobiony głównie na wysokiej jakości olej 
napędowy oraz półprodukt – hydrowaks. LCGO 
popłynie do instalacji HDS, produkującej olej 
napędowy.

Inne instalacje
Obok DCU powstaną instalacje logistyczne 

związane z wywozem koksu, węzeł oczysz-
czania LPG, instalacja odsiarczania benzyny 
– z ang. Coker Naphtha Hydrotreating (CNHT) 
– produkująca benzynę surową oraz  instalacja 
produkcji wodoru, z ang. Hydrogen Genera-
tor Unit (HGU). Uzupełnieniem projektu EFRA 
będzie instalacja destylacji próżniowej hydro-
waksu. Powstanie również wytwórnia tlenu, 
budynek – Główny Punkt Zasilania, zbiorniki 
oraz rurociągi.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.

ORLEN największą spółką Europy 
Środkowej uznali eksperci

PKN ORLEN kolejny rok z rzędu pozostaje 
niekwestionowanym liderem pod względem 
przychodów wśród największych firm w Eu-
ropie Środkowej wynika z IX edycji rankingu 
„CE TOP 500” podsumowującego ubiegły 
rok. ORLEN wyprzedza o prawie 10 mld euro 
drugą spółkę w zestawieniu, jaką jest wę-
gierską MOL. 

Dziewiąta edycja raportu „CE TOP 500” 
zawiera listę 500 największych firm w oparciu 
o ich przychody w podziale na 7 sektorów go-
spodarki - TMT/ Technologie-Media-Telekomuni-
kacja, Sektor publiczny, Farmaceutyki i ochrona 
zdrowia, Dobra konsumpcyjne i transport, Ener-
getyka i zasoby naturalne, Wyroby przemysło-
we, Sektor budowlany. Eksperci przy analizie 
uwzględnili przychody spółek za 2014 r. oraz 
I kwartał 2015 r. wyrażone w euro po kursie 
średnim z danego okresu, dla banków – sumę 
aktywów, a dla firm ubezpieczeniowych – skład-
kę przypisaną brutto. 

Firma Deloitte wraz z dziennikiem „Rzecz-
pospolita” przeprowadziła analizę największych 
firm w 18 krajach Europy Środkowej i na Ukra-

inie (Raport „CE TOP 500” - 500 firm, oraz do-
datkowo 50 banków i 50 ubezpieczycieli). Jak 
wynika z rankingu w 2014 r. Polska zwiększy-
ła swoją reprezentację w zestawieniu o osiem 
firm i niezmiennie utrzymuje pozycję lidera 
pod względem liczby spółek (170 polskich firm 
wśród 500). Biorąc pod uwagę, że następne 
w kolejności Czechy mają w zestawieniu 79 
spółek – o jedną mniej niż rok wcześniej – to 
Polska jest wciąż niekwestionowanym liderem 
zestawienia w regionie. Aż 64 proc. polskich 
firm zanotowało w omawianym okresie wzrost 
przychodów, a 33 proc. ich spadki. Polskie firmy 
wygenerowały 36 proc. z 682 mld euro przy-
chodów firm z całej listy CE Top 500.

 

Największa inwestycja 
petrochemiczna Grupy ORLEN 
w Czechach

Unipetrol, spółka zależna PKN ORLEN 
oraz włoska firma Technip zawarły 10 wrze-
śnia umowę w sprawie budowy nowej insta-
lacji polietylenu (PE3) w zakładzie w Litvíno-
vie. Ta największa inwestycja Grupy ORLEN 
na rynku czeskim będzie również największą 
w historii czeskiej branży petrochemicznej 
i jedną z najnowocześniejszych instalacji 
produkcyjnych tego typu w Europie. Wartość 
kontaktu wynosi 5.76 miliardów CZK (213 
mln EUR), natomiast całkowity koszt inwesty-
cji szacowany jest na 8.5 miliardów CZK (314 
mln EUR). Uruchomienie instalacji planowane 
jest w połowie 2018 r.

– Podpisaniem kontraktu z wykonawcą 
rozpoczynamy fazę realizacyjną naszego naj-
większego projektu inwestycyjnego na czeskim 
rynku, który będzie wzmacniał pozycję jednej 
z naszych najważniejszych spółek w Europie. To 
bardzo wyraźne potwierdzenie znaczenia tego 
rynku dla naszej grupy i długoterminowego 
zaangażowania w rozwój nie tylko aktywów 
Unipetrol, ale także branży petrochemicznej 
w Czechach – powiedział Jacek Krawiec, pre-
zes Zarządu PKN ORLEN I przewodniczący Rady 
Nadzorczej Unipetrol.

PKN ORLEN, od momentu wejścia na rynek 
czeski zainwestował ponad 1 mld euro na roz-
wój tej kluczowej dla struktur GK ORLEN, spółki. 
W tym roku pula nakładów inwestycyjnych po-
większyła się o kwotę 24 mln EUR.  związaną 
z przejęciem 32,4 proc. akcji spółki Ceska Ra-
finerska od włoskiego Eni. Tym samym koncern 
stał się jedynym właścicielem rafinerii. Celem 
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transakcji było zagwarantowanie dostępności 
i bezpieczeństwa dostaw surowców dla seg-
mentu petrochemicznego Unipetrol, co korzyst-
nie wpłynie na możliwości dalszego rozwoju 
tego sektora.

Moce produkcyjne nowej instalacji, która 
zastąpi funkcjonującą obecnie jednostkę PE1, 
wyniosą 270 tys. ton rocznie. Eksploatacja 
instalacji polietylenu PE2 (o rocznej mocy pro-
dukcyjnej na poziomie 200 tys. ton) będzie 
kontynuowana. Inwestycja pomoże zwiększyć 
wykorzystanie instalacji etylenu i umożliwi 
głębszą integrację produkcji petrochemicznej 
i rafineryjnej w Grupie Unipetrol. Dzięki zastoso-
waniu nowych technologii spółka będzie mogła 
poszerzyć swoją działalność o nowe segmenty 
rynku, w tym segmenty kosmetyków i opako-
wań. Do budowy nowej instalacji polietylenu 
zastosowana zostanie technologia objęta licen-
cją uzyskaną przez Unipetrol od spółki INEOS 
pod koniec 2013 r.

Centrum PrasowePKN ORLEN

Ukończenie gazociągu Szczecin-
-Lwówek finalizuje program 
inwestycyjny GAZ-SYSTEM S.A.

Wojewoda Zachodniopomorski wydał de-
cyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla ostat-
niego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia 
relacji Szczecin-Lwówek. Tym samym zakoń-
czył się proces realizacji planu inwestycyjnego 
GAZ-SYSTEM S.A. na lata 2009-2015, w ra-
mach którego wybudowano ponad 1200 km 
nowych gazociągów przesyłowych w Polsce. 

Ukończony gazociąg o średnicy 700 mm 
i łącznej długości ok. 188 km  zlokalizowany jest 
na obszarze województw: zachodniopomor-
skiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Projekt 
realizowany był w dwóch etapach: Szczecin – 
Gorzów Wielkopolski o długości ok. 118 km 
oraz Gorzów Wielkopolski – Lwówek o długości 
ok. 70 km. 

Inwestycja została zrealizowana w oparciu 
o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwe-
stycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 
Dzięki jej ukończeniu możliwy będzie przesył 
gazu z nowego punktu dostaw na północy (ter-
minal LNG w Świnoujściu) do centralnej Polski. 

Wartość wydatków związanych z budo-
wą gazociągu relacji Szczecin-Lwówek wynosi 

586,71 mln złotych, z czego 164,78 mln złotych 
stanowi dofinansowanie unijne z Programu In-
frastruktura i Środowisko (POIiŚ).

– Rok 2015 jest dla nas wyjątkowy z uwagi 
na zakończenie dużych projektów, które w hi-
storii polskiego gazownictwa na taką skalę nie 
były jeszcze realizowane. W latach 2009-2015 
udało się nam wybudować 1283 km nowych 
gazociągów przesyłowych, 41 stacji gazowych 
i 2 tłocznie. Inwestycje te pozwoliły na moder-
nizację i rozbudowę krajowej sieci przesyłowej, 
co znacznie poprawiło elastyczność przesyłu 
gazu w Polsce, przyczyniło się do liberalizacji 
polskiego rynku gazu, a dla naszej spółki otwo-
rzyło nowe obszary biznesowe i poszerzyło 
grono klientów. Zrealizowana rozbudowa kra-
jowego systemu przesyłowego wraz z połą-
czeniami transgranicznymi i usługą rewersów 
na gazociągu jamalskim, znacząco poprawiły 
techniczne zdolności Polski w zakresie importu 
gazu do Polski z krajów Unii Europejskiej. Z tych 
nowych możliwości technicznych korzystają już 
nasi klienci – mówi Sławomir Śliwiński, członek 
Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Najważniejsze z wybudowanych przez 
GAZ-SYSTEM S.A. gazociągów to połączenia 
Świnoujście-Szczecin, Gustorzyn-Odolanów, 
Szczecin-Gdańsk, Szczecin-Lwówek, Rembelsz-
czyzna-Gustorzyn, a także modernizacja syste-
mu przesyłowego na Dolnym Śląsku.

Powodzenie tych projektów zależało w du-
żej mierze od odpowiedniego zorganizowania 
przez inwestora procesu inwestycyjnego. Autor-
skim pomysłem GAZ–SYSTEM S.A. są dostawy 
inwestorskie rur i armatury dla projektów stra-
tegicznych, za które odpowiedzialność przejął 
sam inwestor. Takie podejście przyczyniło się do 
zminimalizowania ryzyka, przy jednoczesnym 
obniżeniu kosztów zakupu. Skuteczna realiza-
cja największych inwestycji gazowych w Polsce 
wymagała również wdrożenia odpowiednich 
narzędzi biznesowych w zakresie zarządzania 
projektami i właściwego przygotowania pra-
cowników do realizacji nowych zadań. Zbudo-
waliśmy w spółce kompetencje, które pozwalają 
skutecznie realizować inwestycje z zachowa-
niem wszelkich norm i obowiązujących stan-
dardów. Doświadczenia te są bardzo przydatne 
przy budowie kolejnych naszych inwestycji  – 
mówi Jakub Stypuła, dyrektor Pionu Inwestycji 
GAZ-SYSTEM S.A. 

Obecnie GAZ–SYSTEM S.A. jest najwięk-
szym w Polsce inwestorem w branży i prowadzi 
regularne konsultacje z dostawcami, dzięki cze-
mu definiuje standardy na rynku producentów 
rur i armatury oraz wykonawców robót budow-
lano-montażowych. 

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. realizowane 
są z zastosowaniem nowoczesnych technologii 
i z wykorzystaniem wysokiej jakości stali z trój-

warstwową polietylenową powłoką zewnętrzną 
oraz najnowocześniejszych systemów  zabez-
pieczeń (system ochrony katodowej). Daje to 
gwarancję bezawaryjnej eksploatacji, zabezpie-
czając przed emisją gazu do środowiska, wód 
powierzchniowych czy podziemnych.

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. realizowane 
są z poszanowaniem środowiska naturalnego 
oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego 
i unijnego. Dla wszystkich wybudowanych 
gazociągów opracowywano decyzje środowi-
skowe oraz realizowano zawarte w nich wy-
tyczne. Przez cały okres realizacji inwestycji 
zapewniany był również profesjonalny nadzór 
przyrodniczy i archeologiczny. Podczas budo-
wy gazociągów w latach 2009-2015 ponad 
60 razy zastosowano technologię przewiertów 
bezwykopowych HDD, dzięki czemu udało się 
zminimalizować wpływ inwestycji na środowi-
sko naturalne.

Skuteczna realizacja programu inwestycyj-
nego wymagała optymalnego zorganizowania 
finansowania. Spółce udało się osiągnąć pozy-
cję jednego z największych beneficjentów środ-
ków unijnych w Polsce w zakresie inwestycji 
infrastrukturalnych. Projekty GAZ-SYSTEM S.A. 
współfinansowane były z trzech programów 
unijnych, a największa kwota dofinansowania 
– łącznie ok. 1 mld złotych – pochodziła z Pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
Stanowi to 30% wartości całego planu inwesty-
cyjnego zrealizowanego w latach 2009-2015. 

W finansowaniu inwestycji istotne znacze-
nie miały również kredyty pozyskane z banków 
komercyjnych i europejskich instytucji finanso-
wych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny 
czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Program inwestycyjny 2015-2023
Kolejnym etapem rozwoju polskiego sys-

temu przesyłowego jest budowa nowych 
gazociągów w ramach wspieranego przez 
Unię Europejską gazowego Korytarza Północ-
-Południe, który pozwoli na pełną integrację 
infrastruktury przesyłowej w tej części Europy. 
W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. zamierza w la-
tach 2015-2023 wybudować w sumie około 
2000 km nowych gazociągów w zachodniej, 
południowej i wschodniej części Polski. W tej 
perspektywie planowane jest także urucho-
mienie nowych połączeń gazowych z Czecha-
mi, Słowacją oraz Litwą. 

Małgorzata Polkowska 
Rzecznik prasowy 

GAZ-SYSTEM S.A.
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Zakres tematyczny studiów podyplomowych:
• Gaz ziemny – surowiec i paliwo
• Podstawy poszukiwań i wydobycia gazu
• Projektowanie gazociągów
• Budowa i eksploatacja gazociągów
• Projektowanie, budowa i eksploatacja 
 stacji redukcyjno-pomiarowej
• Projektowanie, budowa i eksploatacja 
 stacji pomiarowych i tłoczni gazu
• Budowa i eksploatacja systemów 
 dystrybucji gazu

Kadra naukowa z:
• Politechniki Wrocławskiej

• Politechniki Śląskiej
• Uniwersytetu Wrocławskiego

• Instytutu Nafty i Gazu z Krakowa

Wykładowcy z firm:
• Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa 

„GAZOPROJEKT” S.A., Wrocław
• System Gazociągów Tranzytowych 

EuRoPol GAZ S.A., Warszawa
• GAZ-SYSTEM S.A.

• Control Process S.A.

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

Więcej informacji: 
WWW.CKU.PWR.EDU.PL  tel. 71 340 75 19  e-mail: cku@pwr.edu.pl 

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

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

np.:  Kopalnia Gazu Kościan-Brońsko, Podziemny 
Magazyn Gazu w Bonikowie, Dyspozytornia w Pol-
skiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we 
Wrocławiu, stacja redukcyjno-pomiarowa Ołtaszyn 
GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, Pod-
ziemnych Magazynów Gazu Nowe Wierzchowice, 
obiekty krio Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo S.A. w Warszawie Oddział w Odolanowie.  

Cel studiów: Uzupełnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej dla kadry 
inżynieryjno-technicznej i ekonomicznej sektora gazowniczego

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe, dwusemestralne, roczne
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Stanisław Szafran Dominika Bernaś Jolanta Likus

Kalendarium Jubileusze urodzinowe 
Koleżanek i Kolegów

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny 
obchodzą Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG 
Szanownym Koleżankom i Kolegom życzymy 

zdrowia, pomyślności i radości w życiu 
osobistym i stowarzyszeniowym.

1.09.2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji 
Finansowo-Budżetowej SITPNiG. Tematem posiedzenia było zaopiniowanie założeń do budżetu SITPNiG na 
rok 2016 oraz omówienie wykonania planu finansowego SITPNiG za dwa kwartały roku 2015. 
3.09.2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się VI posiedzenie Prezydium 
Zarządu Głównego SITPNiG. 
11.09.2015 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce.
17.09.2015 r. w Krakowie odbyło się XIII posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Przedmiotem obrad 
było: 
1) zatwierdzenie protokołu z XII posiedzenia Zarządu Głównego SITPNiG w dniu 27.V. 2015 r.;
2) informacja sekretarza generalnego na temat:

• realizacji uchwał i postanowień XII posiedzenia Zarządu Głównego SITPNiG z dnia 27.V. 2015 r., 
• działalności SITPNiG od 27 maja do 17 września 2015 r.; 

3) zatwierdzenie założeń do opracowania prowizorium budżetowego SITPNiG na rok 2016; 
4) podjęcie uchwały w sprawie wysokości zapomogi przyznawanej przez Główną Komisję ds. Pomocy 

Koleżeńskiej ZG SITPNiG w roku 2015;
5) podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członków wspierających SITPNiG na rok 2016;
6) podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członków zwyczajnych SITPNiG na rok 2016;
7) omówienie programu obchodów 70-lecia SITPNiG;
8) podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania XI Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników 

w 2016 roku;
9) podjęcie uchwały w sprawie zwołania XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG 

w 2016 roku;
10) podjęcie uchwały w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Oddziałach, Kolach i Klubach 

SITPNiG oraz zwołania LX Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG w 2016 roku;
11) nadanie Odznak Honorowych SITPNiG;  
12) zaopiniowanie wniosków na odznaki i tytuły honorowe FSNT NOT oraz inne wyróżnienia; 
13) sprawy wniesione. 
23-25.09.2015 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce 
odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja Techniczno-Szkoleniowa pn. „Bezpieczeństwo i technologia 
– prace geologiczne przy poszukiwaniu, serwisowaniu i eksploatacji złóż węglowodorów w Polsce”. Or-
ganizatorem konferencji było SITPNiG Oddział w Kośnie. Honorowy patronat nad konferencją objął prezes 
Wyższego Urzędu Górniczego.
25-26.09.2015 r. w Gorlicach odbyła się XII Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, zorganizowana 
przez Zarząd Główny SITPNIG oraz Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach. W sesji wzięli udział uczniowie z 29 szkół 
noszących imię Ignacego Łukasiewicza z całej Polski. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: Małopolski 
Kurator Oświaty, Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, Starosta Gorlicki oraz Burmistrz Gorlic. Wsparcia 
finansowego udzieliła Fundacja PGNiG im. I. Łukasiewicza. 
30.09.2015 r. w Warszawie odbędzie się czwarta edycja konferencji branży poszukiwawczo-wydobyw-
czej „Polski Gaz Ziemny 2020. Wnioski-Kierunki-Rekomendacje” pod patronatem honorowym Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Środowiska. Organizato-
rem konferencji jest Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego.

70 urodziny Władysław Machnicki 
z Oddziału w Łodzi w dniu 2.09.2015

70 urodziny Marian Dutkiewicz 
z Oddziału w Sanoku w dniu 7.09.2015

70 urodziny Jerzy Słodkowski 
z Oddziału w Łodzi w dniu 8.09.2015

70 urodziny Herman Stalica 
z Oddziału w Gdańsku w dniu 9.09.2015

70 urodziny Ludwik Cynarski 
z Oddziału w Pile w dniu 19.09.2015 

70 urodziny Halina Korpanty 
z Oddziału w Krośnie w dniu 21.09.2015

70 urodziny Jan Marciński 
z Oddziału w Zielonej Górze w dniu 22.09.2015

70 urodziny Zygmunt Barysiewicz 
z Oddziału we Wrocławiu w dniu 23.09.2015

70 urodziny Adam Górka 
z Oddziału w Sanoku w dniu 29.09.2015

70 urodziny Stanisław Rejman 
z Oddziału we Wrocławiu w dniu 30.09.2015

75 urodziny Zbigniew Sajdak 
z Oddziału w Warszawie II w dniu 9.09.2015

75 urodziny Tadeusz Wilczek 
z Oddziału w Warszawie II w dniu 16.09.2015

75 urodziny Jerzy Świtek 
z Oddziału w Warszawie II w dniu 20.09.2015

80 urodziny Stanisław Krupa 
z Oddziału w Warszawie II w dniu 18.09.2015

80 urodziny Jamrozik Janusz 
z Oddziału w Warszawie II w dniu 29.09.2015

85 urodziny Józef Raczkowski 
z Oddziału w Krakowie w dniu 10.09.2015
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3 września 2015 r. w sali prezydialnej ZG 
SITPNiG odbyło się V posiedzenie Prezydium 
Zarządu Głównego SITPNiG. Posiedzeniu prze-
wodniczyli prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki 
– prezes SITPNiG. Głównymi tematami posie-
dzenia było:

1. Przyjecie protokołu z IV posiedzenia Pre-
zydium ZG;

2. Informacja sekretarza generalnego 
o działalności SITPNiG od 14 maja do 3 
września 2015 r.;

3. Ocena przebiegu i stanu inspekcji prowa-
dzonej przez organy kontrolne;

4. Dyskusja nad formułą rekompensaty dla 
Oddziałów SITPNiG za przekazanie wy-
znaczonych środków do budżetu cen-
tralnego na pokrycie zaległości podatko-
wych;

5. Informacja o wykonaniu planu finanso-
wego za dwa kwartały 2015 roku;

6. Projekt założeń do budżetu SITPNiG na 
rok 2016;

7. Projekt zwołania XXXIX Nadzwyczajne-
go Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG 
w sprawie nowelizacji Statutu SITPNiG;

8. Projekt zwołania XL Walnego Zjazdu De-
legatów SITPNiG oraz program kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej w oddzia-
łach, kołach i klubach SITPNiG;

9. Formuła obchodów Jubileuszu 70-lecia 
SITPNiG;

10. Wnioski w sprawie nadania Odznak i Ty-
tułów Honorowych;

11. Zatwierdzenie projektu porządku XIII 
posiedzenia Zarządu Głównego SITPNiG 
17.09.2015 r.

Prezydium Zarządu Głównego SITPNiG 
przyjęło do akceptacji informacje sekretarza 
generalnego SITPNiG o działalności stowarzy-
szenia od ostatniego posiedzenia. Działalność 
ta była przedstawiana na portalu internetowym 
SITPNiG i w Biuletynie Informacyjnym Zarządu 
Głównego.

Przebieg i stan inspekcji stowarzyszenia 
prowadzonej przez organa kontrolne zreferowa-
li pełnomocnicy prawni. W swoim wystąpieniu 
omówili wszystkie aspekty kontroli eksponując 
prawidłowość decyzji władz stowarzyszenia 
w odniesieniu do zastrzeżeń ujętych w protoko-
łach pokontrolnych, co dało możliwość zakoń-
czenia sprawy w perspektywie miesiąca.

Zgodnie z zaleceniem Zarządu Głównego 
Prezydium przedyskutowało kilka projektów re-
kompensaty dla Oddziałów SITPNiG za przeka-
zanie wyznaczonych środków do budżetu cen-
tralnego na pokrycie zaległości podatkowych. 

Członkowie Prezydium jednogłośnie uznali za 
najwłaściwszy wariant przedstawiony przez 
Główną Komisję Finansowo-Budżetową, który 
został zastosowany w projekcie uchwały formu-
łującej założenia do budżetu na rok 2016.

Prezydium przeanalizowało wyniki finan-
sowe stowarzyszenia za dwa kwartały bieżą-
cego roku. Przedstawione przez Biuro Zarządu 
Głównego wyniki wskazują, że plan finansowy 
Stowarzyszenia w minionym półroczu był reali-
zowany prawidłowo, a gdyby nie straty nad-
zwyczajne wynik byłby dodatni.

Sekretarz generalny SITPNiG dr inż. Stani-
sław Szafran przedstawił projekt założeń do 
budżetu stowarzyszenia na rok 2016, które 
w swych podstawowych wielkościach są ana-
logiczne do przyjętych w budżecie roku 2015. 
Po dyskusji członkowie Prezydium postanowili 
zarekomendować Zarządowi Głównemu przed-
stawiony projekt założeń budżetowych.

Doświadczenia działalności stowarzyszenia 
w zmieniających się w kraju warunkach praw-
nych, gospodarczych, politycznych, struktural-
nych i innych wskazują, że przyjęty w 2005 r. 
Statut SITPNiG odbiega od aktualnych potrzeb 
środowiska. Mając na uwadze konieczność 
podjęcia w następnej kadencji działalności Sto-
warzyszenia z  nowymi regulacjami statutowymi 
i regulaminowymi Prezydium ZG podjęło decy-
zję o zarekomendowaniu Zarządowi Głównemu 
SITPNiG zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zjazdu Delegatów w celu uchwalenia noweliza-
cji Statutu SITPNiG, a proponowanym terminem 
NWZD jest  17 marca 2016 r.

Nadchodzący rok 2016 będzie czwartym 
rokiem bieżącej kadencji władz stowarzysze-
nia. W związku z tym Prezydium ZG omówiło 
przedstawiony przez sekretarza generalnego 
SITPNiG projekt zwołania XL Walnego Zjazdu 
Delegatów SITPNiG oraz program kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej w oddziałach, ko-
łach i klubach SITPNiG. Po dyskusji Prezydium 
ZG przyjęło jednogłośnie uchwałę o przedsta-
wieniu Zarządowi Głównemu w/w projektu 
z proponowanym terminem zwołania XL WZD 
SITPNiG – 20 – 21 października 2016 r. w Kra-
kowie.

W związku przypadającym w 2016 r. 
jubileuszem 70-lecia SITPNiG i jubileuszem 
55-lecia Muzeum Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bó-
brce, Prezydium ZG omówiło możliwe warianty 
formuły obchodów rocznicowych, a następnie 
uznało za potrzebne przedstawienie Zarządowi 
Głównemu projektu uchwały o obchodach Ju-
bileuszu 70-lecia stowarzyszenia oraz współ-
organizacji obchodów jubileuszu muzeum.

Prezydium omówiło wnioski na Odznaki 
Honorowe SITPNiG i inne wyróżnienia honoro-
we, a następnie przyjęło uchwałę o przedsta-
wieniu ich Zarządowi Głównemu.

W podsumowaniu obrad Prezydium ZG za-
twierdziło projekt porządku XIII posiedzenia Za-
rządu Głównego SITPNiG w dniu 17.09.2015 r.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Prezydium Zarządu Głównego SITPNiG podczas obrad. Fot. S. Szafran

V posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SITPNiG
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IX posiedzenie Głównej Komisji Finansowo-
-Budżetowej Zarządu Głównego SITPNiG

1 września 2015 r. odbyło się w sali prezy-
dialnej Zarządu Głównego w Krakowie IX posie-
dzenie Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej 
Zarządu Głównego SITPNiG. Zebraniu przewod-
niczył Marek Dobryniewski – przewodniczący 
komisji. W posiedzeniu komisji uczestniczyli: 
Ryszard Ryba – skarbnik Zarządu Głównego, 
Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG 
oraz Małgorzata Kozdrój – główna księgowa 
Biura Zarządu Głównego SITPNiG. Przedmiotem 
posiedzenia było:

• Informacja o wykonania planu finanso-
wego SITPNiG za dwa kwartały  2015 r.;

• Analiza i zaopiniowanie projektu założeń 
do budżetu SITPNiG na rok 2016;

• Dyskusja i sprawy wniesione.
Komisja przeanalizowała wyniki finanso-

we stowarzyszenia za dwa kwartały 2015 r. Po 
wnikliwej dyskusji komisja stwierdziła, że mimo 
dotkliwych strat nadzwyczajnych zanotowanych 
w analizowanym okresie, istnieją pozytywne  
tendencje w działalności finansowej stowarzy-
szenia, wskazujące na uzyskanie planowanego 
wyniku na koniec bieżącego roku. Przedstawio-
na informacja dobrze opisuje sytuację finanso-

wą stowarzyszenia, a dokumenty wskazują, że 
gospodarka finansowa na wszystkich szczeblach 
dyspozycyjnych prowadzona była prawidłowo, 
zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym. 
Komisja przeanalizowała przedłożony przez se-
kretarza generalnego i Biuro Zarządu Głównego 
SITPNiG projekt założeń do budżetu SITPNiG 

na rok 2016. W dyskusji członkowie komisji 
stwierdzili, że przedłożony projekt założeń do 
budżetu SITPNiG na rok 2016 uwzględnia ist-
niejące warunki działalności stowarzyszenia, 
możliwości pozyskania środków finansowych 
oraz konieczne koszty prowadzenia poszcze-
gólnych segmentów i jednostek strukturalnych 
stowarzyszenia. Komisja jednogłośnie pozytyw-
nie zaopiniowała przedstawiony projekt założeń 
budżetowych na następny rok. 

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Członkowie Komisji podczas obrad. Fot. S. Szafran

Ze smutkiem i głębokim żalem żegnamy zmarłego 28 sierp-
nia 2015 r. mgra inż. Kazimierza Wawrzyniaka.

Odszedł od nas wybitny działacz środowiska stowarzyszeń 
naukowo-technicznych, były wieloletni sekretarz generalny 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, członek 
Rady Głównej NOT, a następnie Rady Krajowej FSNT NOT, 
członek Rady WFEO, członek Rady Generalnej FEANI, były 
członek Prezydium, sekretarz generalny i wiceprezes Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, przyja-
ciel i współpracownik środowiska naftowców i gazowników. 

Pogrążeni w smutku pożegnaliśmy naszego przyjaciela na 
nabożeństwie żałobnym 7 września w Kościele pw. Świętego 
Wincentego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. 

Zarząd Główny SITPNiG 

Zmarł kol. mgr inż. Kazimierz Wawrzyniak – były sekretarz generalny FSNT NOT

WSPOMNIENIE
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Według staronordyckich wierzeń 
na początku czasu ogień z Muspelhe-
im spotkał lód z Niflheim, a owocem 
tego spotkania było życie na Ziemi. 
Idealnym miejscem na zaaranżowa-
nie takiego spotkania jest Islandia – 
prawdziwa kraina ognia i lodu.

Późnym wieczorem 5 czerwca łakomi 
przygód ruszyliśmy na podbój wyspy owianej 
tajemniczą sławą. Nasz opóźniony samolot 
wylądował ok. 2 w nocy. Pierwsze wrażenie? 
– postapokaliptyczny krajobraz, czarno-brązo-
we skały, równie czarna sucha ziemia, a jedyne 
co mijaliśmy po drodze do Grindaviku to opary 
z wyziewów geotermalnych. Przez podróż to-

warzyszyła nam malownicza różowo-fioletowa 
łuna dnia polarnego.

Rano wyruszyliśmy w objazd dookoła wy-
spy asfaltową drogą nr 1, darmo szukać drogi 
nr 2, jest tylko jedna, i będzie prowadzić nas do 
końca wycieczki. W drodze do parku narodowe-
go Þingvellir mijamy Reykjavík, ale do „dymiącej 
zatoki” jeszcze powrócimy pod koniec objazdu. 
Pierwsza atrakcja to marzenie geologa – dolina 
ryftowa, miejsce gdzie tworzy się skorupa ziem-
ska. Widok rozciąga się dość szeroko, ale sam 
ryft wygląda jak wąska rozpadlina w skałach. 
Szczelina ryftowa częściowo jest wypełniona 
wodą. Dolina ma także znaczenie historycz-
ne, od 930 roku obradował tutaj pierwszy na 
świecie parlament – Alþing. Obradom sprzyjało 
ukształtowanie terenu wzmacniając siłę głosu 
mówcy. W niedaleko położonym Geysir znaj-
duje się pierwszy opisany w literaturze gejzer. 
Jest on już nieaktywny, za co należy podzię-
kować wszystkim niecierpliwym, którzy chcąc 
przyśpieszyć erupcję wrzucali doń kamienie. Na 
szczęście znajdujący się zaraz obok gejzer Strok-
kur nie zawodzi, co kilka minut racząc turystów 

wybuchowym spektaklem. Atrakcji zachodniej 
części wyspy dopełnił „złoty” wodospad. Dzięki 
pięknej słonecznej pogodzie, Gullfoss ukazał się 
nam w pełnej majestatycznej krasie, a towarzy-
szyła mu pełna tęcza. Nie sposób było nacie-
szyć oczu na zapas tym widokiem, a miał to być 
dopiero pierwszy z wielu cudownych wodospa-
dów na naszej drodze. 

Objazd Islandii południowej zaczęliśmy od 
wodospadu Seljalandsfoss, który pozwolimy 
sobie zaliczyć do listy Foss Top Three – subiek-
tywnej listy rankingowej wodospadów Islan-
dii. Co prawda, nie jest tak spektakularny jak 
„złoty” Gullfoss, nie tak wysoki jak „leśny” (62 
metrowy) Skogafoss, ale za to zdecydowanie 
najbardziej tajemniczy i romantyczny. Cały jego 

Anna 
Nowakowska

rafał 
kudrewicz

Kraina ognia i lodu – wycieczka geologiczna 
Oddziału Warszawa II na Islandię

ODDZIAŁ 
WARSZAWA II

Wodospad Gullfoss w pełnej okazałości. Fot. Anna Nowakowska

urok tkwi w ścieżce, która śliskimi drewniany-
mi schodami prowadzi do jego wnętrza, gdzie 
z kawerny skalnej można spojrzeć na świat 
przez mgłę tworzoną przez spadającą wodę. 
W miejscowości Hvolsvöllur spotkaliśmy się 
niemalże oko w oko z masywem, który w swo-
ich lodowych trzewiach skrywa wulkan, który 
wiosną 2010 roku porządnie nabroił w skali 
światowej. W ramach gimnastyki buzi i języka 
polecamy wymówić nazwę Eyjafjallajökull. Cen-
trum turystyczne prowadzone jest przez rodzinę, 
która od pokoleń prowadzi gospodarstwo rolne 
u podnóża wulkanu. Można tam obejrzeć film, 
który prezentuje zaawansowany organizacyjnie 
i technicznie system ratownictwa na Islandii, 
sąsiedzką pomoc, ogromne poszanowanie Is-
landczyków do natury, godny naśladowania 
optymizm i determinację mieszkańców wyspy, 
którzy pomimo strat nadal mówią o Eyjafjalla-
jökull pieszczotliwie „nasz wulkan”.

Pierwszy na Islandii spacer po lodowcu 
urządziliśmy jęzorem Sólheimajökull, który jest 
fragmentem większego lodowca o nazwie Mýr-
dalsjökull. Czoło lodowca Sólheimajökull jest 

Park Narodowy Þingvellir – dolina ryftowa. Fot. Anna Stolarczyk
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pokryte ogromną ilością pyłu wulkanicznego 
pochodzącego z erupcji Eyjafjallajökull, dopiero 
w głębi spod brudnego lodu wyłaniały się błę-
kitne bryły. Co roku spacer w stronę lodowca 
znacznie będzie się wydłużał, gdyż Sólheima-
jökull chcąc za wszelką cenę uciec turystom, 
co roku cofa się o ok. 50 m. Niestety pokrycie 
lodowca czarnym pyłem bazaltowym tylko ten 
proces przyspiesza.

Wizytówką południowego wybrzeża jest 
uznana za jedną z najpiękniejszych plaż świata 
Reynisfjara, całkowicie pokryta czarnym pia-
skiem. Wraz z okolicznymi atrakcjami tj. łukiem 
skalnym Toin malowniczo wystającym z oceanu, 
płaskowyżem Dyrhólaey gdzie, na półkach skal-
nych spotkać można liczne ptaki m.in. mewy, 
ostrygojady, edredony i maskonury oraz słupami 
bazaltowymi Hálsanefshellir stanowią niezapo-
mnianą i jedyną w swoim rodzaju atrakcję.

Islandczycy mówią, że jeśli nie odpowiada 
Ci pogoda poczekaj 15 minut, na pewno się 
zmieni. Lato tego roku podobno było wyjątkowo 
kapryśne i najzimniejsze od lat, co zaskutkowa-
ło zamknięciem drogi w interior, którą mieliśmy 
ruszyć na podbój szczelinowego krateru Laki. 
Ośmiomiesięczna erupcja wulkanu Laki w latach 
1783-4 zmniejszyła populację Islandczyków 
o 25%. Skutki erupcji Laki obserwowano także 
na znacznych obszarach Europy, zanotowano 
wpływ erupcji na zjawiska pogodowe i rolnic-
two na obszarach Egiptu, Półwyspu Arabskiego 
a nawet w strefie monsunowej. Nie marnując 
czasu wyruszyliśmy na półwysep Ingolfshöfði, 
gdzie wyposażonym w przyczepę traktorem 
ruszyliśmy na spotkanie z niekwestionowa-
nym ptasim symbolem Islandii – maskonurem. 
Pogoda, która dotychczas była łaskawa, tego 
dnia poważnie zaczęła dawać w kość. Podczas 
półgodzinnej podróży przez czarną jak smoła 
plażę, która zlewała się na horyzoncie z równie 
czarnym niebem, nie było jak schować się przed 
drobinkami piasku uderzającymi w twarz. Spa-
cer w stronę ptasiego rezerwatu na klifie przy-

pominał przechadzkę po obcej planecie. Tam 
właśnie w 874 roku wylądowali Ingólfur Ar-
narson i jego szwagier Hjörleifur Hróðmarsson 
– odkrywcy i pierwsi osadnicy na Islandii. Miej-
sce rodem z horroru Alfred Hitchcock’a, gdzie 
wysiadujące zielonoszare jaja, wydrzyki wyraź-
nie dawały nam do zrozumienia, że nie jeste-
śmy tu mile widzianymi gośćmi. Maskonury są 
przepiękne, aż boli myśl, że stanowią tutejszy 
przysmak. Zdecydowanie bardziej ciekawie, niż 
podane z wykwintnym sosem z borówek, pre-
zentują się w wersji na żywo, gdy pokracznym 
krokiem przechadzają się pozując do zdjęć.

Pogoda wróciła, gdy odwiedzaliśmy park 
narodowy Skaftafell, u podnóża największego 
lodowca Europy – Vatnajökull, a spacerując 
w stronę „czarnego” wodospadu można było 
opalić nosy. Svartifoss dopełnia Foss Top Three. 
Spektakularny i na pewno jedyny w swoim ro-
dzaju wodospad, spływa po czarnych bazalto-
wych słupach, przywodzących na myśl ogromne 
organy.

Słońce towarzyszyło nam podczas rejsu am-
fibią po lagunie lodowcowej, u podnóża czoła 
lodowca Breiðamerkurjökull (jęzor Vatnajökull). 
Bryły skompresowanego, 1000 letniego lodu 
odrywają się od cielącego się lodowca i wpa-
dają do laguny, zachwycając niesamowitym od-
cieniem błękitu. Podczas rejsu nie odstępowały 
nas foki, może pilnowały żebyśmy nie podja-
dali ich ryb (licznych śledzi, kapelinów, łososi 
i pstrągów), z których laguna słynie. Mieliśmy 
przyjemność poznać rybitwy popielate, które 
tak bardzo nie lubią ciemności, że dwukrotnie 
w roku przelatują z jednego bieguna na drugi 
goniąc dzień polarny, za życia pokonując odle-
głość jak z Ziemi na Księżyc.

Wschodnia Islandia znacząco różni się od 
południowej, wraz z kilometrami ubywało za 
oknem autokaru pastwisk, znikały owce i stada 
koni, kwitnące łubiny i bazie na wierzbie kar-
łowatej, które zastępowane były przez skaliste 
surowe fiordy. W tej części wyspy doskonale 

radzą sobie za to stada reniferów, które niewie-
le robiąc sobie z obecności człowieka, defilują 
środkiem drogi chwaląc się swym porożem.

Islandczycy żyjąc w tak surowym klimacie, 
są ogromnie związani z naturą, żyjąc w zgodzie 
z nią oraz darząc ją szacunkiem. Odcinają się 
od hałaśliwego i pełngo konsumpcjonizmu „Za-
chodu”, celebrując to swoją kulturę. Tylko tutaj 
w ramach atrakcji turystycznych można spotkać 
m.in. muzeum solonej ryby, wystawę patyków 
czy minerałów, taką jak ta, którą mogliśmy na-
cieszyć oczy w miejscowości Stöðvarfjörður.

Nie było szansy na chwilę zadumy nad ze-
społem największych pod względem przepływu 
wody wodospadów Dettifoss oraz Selfoss, po-
goda istnie „marcowa” przepędziła nas stamtąd 
szybko. Zgodnie z przysłowiem, odczekaliśmy 
kilka minut, deszcz przestał siąpić, co pozwo-
liło nam na odwiedziny namiastki piekła, czyli 
obszaru geotermalnego Námafjall Hverir. Na 
głębokości zaledwie 1000 m skały osiągają tu-
taj temperaturę ponad 200°C. System szczelin 
i uskoków pomaga w cyrkulacji wód podziem-
nych i gazów. W rezultacie na powierzchnię 
wydobywają się gorące mieszaniny i roztwory 
pary wodnej z gazami. Całość tworzy liczne 

Maskonur (Fratercula arctica). Fot. Rafał Kudrewicz

Widok na lodowiec Vatnajökull. Fot. Anna Nowakowska Obszar geotermalny Námafjall Hverir. Fot. Anna Nowakowska
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fumarole, solfatary i wulkany błotne. Roztwory 
cyrkulujące w skałach zawierają sporo siarko-
wodoru, co powoduje charakterystyczny zapach 
wyziewów, a w wielu miejscach wokół szczelin, 
z których wydobywa się para odkłada się siar-
ka rodzima. Do piekielnego zapachu trzeba się 
tutaj przyzwyczaić, ciężko się uwolnić od niego 
nawet pod prysznicem, woda w tej części wyspy 
ma bowiem nieprzyjemny siarkowy aromat.

Wizytówką północno-wschodniej Islandii są 
okolice jeziora Mývatn, malowniczo położonego 
w obszarze geotermalnym, otoczonego licznymi 
czarnymi kraterami wulkanów eksplozywnych 
oraz polami lawowymi. Islandia jest nieprze-
widywalna i żeby nie było nudno, to w trakcie 
spaceru krawędzią krateru pyłowego Hverfjall, 
zaskoczył nas padający śnieg. Po drodze w re-
jon wulkanu Kraftla udało nam się nie zbłądzić 
w labiryncie zastygłej lawy Dimmuborgir, po-
wstałym w wyniku wylania się potoku lawo-
wego na podmokłe torfowisko. Pole lawowe 
Leirhnjúkur powstało w wyniku erupcji wulkanu 
Krafla w 1984. Góra Krafla jest klasycznym wul-
kanem centralnym, którego kaldera wypełniona 
jest osadami. Komora magmowa znajdująca się 
pod okolicami Leirhnjúkur, Mývatn i Krafla znaj-
duje się dość płytko, bo raptem na głębokości 

około 3 km. Bazaltowa magma przedostaje się 
ku górze szczelinami. Obejrzeliśmy wykształ-
cenie świeżych, raptem 30-letnich, potoków 
lawowych, ekshalacje gorącej pary wodnej 
z siarkowodorem. Chodząc po polu lawowym 
znaleźliśmy miejsce gdzie w odsłonięciu widać 
potok lawowy zastygły na gliniastej zwietrzeli-
nie. Dobrze jest ogrzać zmarznięte na sople ręce 
w cieple stygnącego wulkanu.

Z Husaviku wyruszyliśmy łodzią na obserwa-
cję wielorybów. Długo kazały na siebie czekać, 
zanim ujrzeliśmy błyszczące czarne grzbiety leni-
wie przepływających obok humbaków. Przemar-
znięci do szpiku, rozgrzaliśmy się tajsko-islandzką 
zupą rybną z curry, która znajduje się tutaj w pod-
stawowym menu wyspiarzy. Następnym dużym 
przystankiem na naszej drodze, była stolica pół-
nocy i drugie pod względem wielkości miasto Is-
landii – Akureyri. Po spędzeniu cudownego tygo-
dnia w otoczeniu wodospadów, dzikich ptaków, 
owiec i wszechobecnej ciszy, w dużym mieście 
czuliśmy się odrobinę nieswojo, dotychczasowe 
miasteczka na naszej drodze to raczej trzy domy 
i sklep. Tego dnia nocowaliśmy na półwyspie 
Vatnasness w miejscowości Osar, gdzie w blasku 
dnia polarnego, o porze, gdy już dawno powin-
no być ciemno, mogliśmy podglądać kolonie le-

niwych, wylegujących się na brzegu zatoki fok. 
Najlepszy program z serii National Geographic na 
żywo przed snem.

Największą atrakcją zachodniej części Islandii 
jest półwysep Snæfellsnes. Spacer w stronę kra-
teru Eldborg odbyliśmy, o dziwo, przez islandz-
ki las. Dziś lasy należą na wyspie do rzadkości, 
z flory znajdziemy tu przede wszystkim karłowate 
brzozy, jarzębiny oraz wierzby, dziwacznie 
powyginane od nieustającej walki z wiatrem. 
Islandzkie przysłowie mówi, jeśli zgubiłeś się 
w lesie, po prostu wstań. Ze szczytu krateru 
rozpościerał się doskonały widok na lodowiec 
Snæfellsjökull, który skrywa jaskinię, poprzez któ-
rą bohaterowie książki Juliusza Verne’a rozpoczęli 
swą podróż do wnętrza Ziemi. W trakcie spaceru 
klifami Londrangar mieliśmy czas by po woli przy-
gotować się na pożegnanie z zapierającymi dech 
w piersiach i niepowtarzalnymi widokami „wyspy 
ognia i lodu”.

Stolica wyspy – Reykjavik, dosłownie „dy-
miąca zatoka” została założona w 874 roku 
przez norweskiego wikinga Ingólfur’a Arnar-
sona. Obecnie w stolicy mieszka ¼ populacji 
Islandczyków. Miasto nie posiada wielu zabyt-
ków, natomiast ze względu na ogromne zami-
łowanie Islandczyków do sztuki znajdziemy tu 
liczne galerie, wystawy i muzea.

Uwieńczeniem naszej wielkiej islandzkiej 
przygody była kąpiel w geotermalnych źró-
dłach Blue Lagoon. Kłęby pary z laguny oraz 
mieszczącej się obok elektrowni geotermalnej, 
były jednym z pierwszych widoków na Islandii. 
Tym sposobem nasza podroż zatoczyła, liczący 
2 700 km, krąg wokół wyspy, 4 pory roku w 10 
dni, geologiczne cuda północnego świata, ma-
jestatyczne lodowce, gorące źródła, ciepło wul-
kanicznych wyziewów, przejrzysta woda wo-
dospadów, wszystko to tylko rozbudziło nasz 
apetyt na podbój północy. Na Islandię trzeba 
wrócić, latem, w lipcu, by zjeżdżając z dro-
gi nr 1, wysoko zawieszonym autem wjechać 
w interior i zajrzeć w samo serce wyspy, które 
niewątpliwie skrywa jeszcze wiele tajemnic.
Więcej zdjęć na www.sitpnig.waw.pl.

Anna Nowakowska
Rafał Kudrewicz

Jokulsarlon - ogólny widok na zatokę. Fot. Maciej Nowakowski

Uczestnicy wycieczki



35
9(209)/2015

wrzesień

Predeal – to w Rumunii jak pol-
skie Zakopane. Miejscowość pięknie 
położona dokładnie na przełęczy 
Karpat oddzielających Transylwa-
nię od Wołoszczyzny. Predeal to ru-
muńska stolica sportów zimowych, 
śnieg zalega tu długo, ilość wyciągów 
narciarskich niemała, a infrastruktu-
ra turystyczna dobrze rozwinięta. 

Pomimo chińszczyzny, która opanowała 
świat, tam jeszcze w górach jest folklor. A Predeal 
ma wszystko; góry na wspinanie i na spacery, tra-
sy na narty i sanki a także życie kulturalne.

Właśnie w Predealu, gdzie okoliczne szczyty 
sięgają 2500 m w turystyczno-wypoczynkowym 
ośrodku „Select” w dniach 17-19 czerwca br 
miało miejsce spotkanie 18-tu spośród 62 absol-
wentów Wydziału Technologii bukareszteńskiego 

50-lecie ukończenia Instytutu Nafty, Gazu 
i Geologii – rocznik 1965

Institutul de Petrol, Gaze si Geologie, rocznika 
1965 (w tym 6-ciu Polaków). A wiec dokładnie 
50 lat temu ukończyliśmy tę uczelnie ! 

Dla niektórych – niewiarygodne ! A jednak. 
Jak zmienił się w tym czasie świat? To nie tylko 
ustrój, polityka, otwarcie granic, ale tez technika, 
technologia, środki i sposoby komunikacji. Nas, 
absolwentów była spora garstka a spotkanie 
jakże urocze. Wspomnieniom nie było końca. Jak 
najprzeróżniejsze ścieżki życiowe i zawodowe 
żeśmy odbyli, bo w spotkaniu uczestniczyli za-
równo dyrektorzy zjednoczeń, kombinatów, pro-
fesorowie uczelni, jak i specjaliści. Wszystkich nas 
łączy zarówno dziedzina przerobu ropy naftowej, 
jak też i to mocno, przyjaźnie z lat studenckich.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyły 
dwie osoby. Autor niniejszej notatki oraz Anna 
Dębska, która przyleciała tam bezpośrednio z No-
wego Jorku, gdzie nadal jest aktywna zawodowo 
na renomowanych Fairleigh Dickinson University 
I w Ramapo College w stanie New Jersey.

Spotkanie też zaszczycił swoją obecnością 
nasz były profesor Alecsandru Pawel. Dziś mocno 
po 80-ce, ale nadal niezwykle żywotny, aktywny, 
pełen wspomnień o uczelni, środowisku. Bardzo 
zadeklarowany do uczestnictwa w spotkaniach 
również klubu absolwentów zagranicznych 
uczelni naftowych przy krakowskim oddziale 
SITPNiG. Specjalność zawodowa profesora to 
aparatura przemysłu naftowego i chemicznego, 
rzeczoznawstwo zdarzeń awaryjnych i katastrof. 
Jest niekwestionowanym krajowym autorytetem 

W Rumunii jest to w górach widok wciąż codzienny, nawet w tak licznie uczęszczanych (dzięki 
wsparciu wyciągów krzesełkowych) jak góry Bucegi , krok od Predealu. Takich widoków się nie 
zapomina. Fot. Anna Dębska

Ta góra to Caraiman, licząca prawie 2400 m.n.p.m, czyli 400 m wyższa od naszego Giewontu. 
No i na niej 30-metrowy krzyż, zbudowany po I wojnie światowej, ku czci bohaterom narodo-
wym  Ale szczególnie duże wrażenie robi przepaścista ściana od szczytu Caraimanu  do podsta-
wy doliny, licząca ponad 1600m. Miasteczko u podnóża Caraimanu to Buşteni, czyli najbliższa 
okolica Predealu. Fot. Anna Dębska

U wejścia do bardzo rozległej jaskini Ialomita (Pesterea Ialo-
mitei) w centrum gór Bucegi nieoczekiwanie wyrasta prawo-
sławna cerkiewka bardzo starannie odrestaurowana po wielo-
letnich zaniedbaniach. Fot. Anna Dębska

J. Dąbrowski, autor notatki. Wypiętrzone do wysokości po-
nad 2500 m n.p.m. góry Bucegi to po prostu... dno morskie 
z dawnych geologicznych epok. Świadczą o tym struktury 
osadowe i wciąż zdarzające się w skale muszle. Łatwo się 
domyśleć, że formacja skalna na zdjęciu  została nazwana 
Sfinksem, bo rzeczywiście  łudząco przypomina tego egip-
skiego sfinksa od faraonów znad Nilu. Reszta to już zasługa 
erozji wiatrowej. Fot. Anna Dębska

w tych zagadnieniach. Niejeden – szczególnie 
w epoce Ceausescu politycznego hurra-optymi-
zmu – zawdzięcza mu uniknięcie surowych wer-
dyktów sądowych...

Wspomnień z lat studenckich nie było końca, 
a  przecież nas wszystkich nafta połączyła. 

To był bardzo udany zjazd, wiele wspo-
mnień, wiele radosnych spotkań, atmosfera  
przyjaźni wręcz braterstwa.

Czas się zmienia, ale pamiętamy, że Rumunia 
jeszcze do końca II wojny światowej była w Euro-
pie przodującym krajem w wydobyciu i przerobie 
ropy naftowej.

Po spotkaniu absolwentów, uczestniczą-
cy w nim koledzy z Polski nie mogli się oprzeć 
możliwości „wypuszczenia” się w rumuńskie góry 
uwieczniając niektóre widoki na załączonych 
zdjęciach.

Jacek Dąbrowski
Klub Absolwentów Naftowych 

Uczelni Zagranicznych przy Oddziale 
SITPNiG w Krakowie

ODDZIAŁ W KRAKOWIE
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W ciągu niecałych trzech dni gru-
pa członków Oddziału Zielona Góra 
przejechała rowerami 160 km i prze-
płynęła kajakami 15 km.

Amatorzy aktywnego wypoczynku wzięli 
udział w rajdzie rowerowym i spływie kajako-
wym organizowanym w dniach 21-23 sierpnia. 
Szczególną atrakcją było zwiedzanie bunkrów 
Pętli Boryszyńskiej na rowerach. Trasa spływu 
kajakowego prowadziła z kolei rzeką Paklicą od 
Lubrzy, następnie przez jezioro Paklicko Wielkie 
aż do Gościkowa, co wymagało wiosłowania 
ponad cztery godziny. 

Katarzyna Boczkowska-Pidek
Oddział Zielona Góra 

W bunkrach rowerami

ODDZIAŁ 
ZIELONA GÓRA

Zwiedzanie bunkrów Pętli Boryszyńskiej na rowerach przy temperaturze 8°C i panujących wokół ciemnościach było nie lada 
wyzwaniem, trzeba było uważać na nietoperze w powietrzu i studzienki w podłodze. Fot. archiwum SITPNiG Oddział Zielona Góra

Członkowie SITPNiG Oddział Zielona Góra z rowerów przesiedli się do kajaków, by pokonać trasę z Lubrzy do Gościkowa. Fot. archiwum SITPNiG Oddział Zielona Góra
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Od 1 do 5 czerwca 2015 odbył 
się w Paryżu 26 Światowy Kongres 
Gazowniczy pod hasłem „Growing 
together towards a friendly planet” 
(Rozwój razem na rzecz przyjaznej 
planety). Zgromadził on 4000 dele-
gatów, 350 wystawców na 45000 m2 
i 6000 gości branżowych z 100 krajów. 
Duża część programu Kongresu była 
zwieńczeniem trzech latach studiów 
i badań prowadzonych przez ponad 
1000 profesjonalistów branżowych 
z całego świata. Program 26 Świato-
wego Kongresu Gazowniczego został 
podzielony na ponad 70 sesji tema-
tycznych, w których ponad 500 świa-
towej klasy ekspertów zaprezentowało 
swoje najnowsze badania i osiągnię-
cia w branży gazowniczej.

Specjalny program przygotowano dla 
młodych profesjonalistów i studentów. Wzięło 
w nim udział około 200 osób z całego świata. 
Stworzyło to im możliwość nawiązania wza-
jemnych kontaktów oraz dyskusji dotyczących 
zarówno spraw zawodowych jak i ścieżki ka-
riery w branży gazowniczej. W jego ramach 
zaprezentowano laureatów konkursu tzw. „Blue 
team” pod nazwą „Odpowiedź młodzieży na 
transformacje energii”. Jednym ze zwycięzców 
tego konkursu był dr inż. Rafał Mrzygłód repre-

zentujący Grupę Kapitałową PGNiG S.A. Zwycię-
ska praca dr inż. Rafała Mrzygłoda jest oparta 
na pracy doktorskiej pt: „Model optymalizacyjny 
napełniania kawernowego magazynu gazu Mo-
gilno”, którą obronił w 2014 roku na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Wiert-
nictwa, Nafty i Gazu). Promotorem pracy był 
prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa. 

Dr inż. Rafał Mrzygłód, jako laureat kon-
kursu wygłosił referat na kongresie w ramach 
sesji tematycznej pt: „WOC2-Increasing attrac-
tiveness of gas storage: what shall be done?” 

(WOC2 – Zwiększenie atrakcyjności podziem-
nych magazynów gazu, co należy zrobić?).

Światowe Kongresy Gazownicze są organi-
zowane co 3 lata przez Międzynarodową Unię 
Gazowniczą (International Gas Union – IGU), 
która została założona w 1931 roku w celu pro-
mocji postępu technicznego i ekonomicznego 
światowego przemysłu gazowniczego. Dzisiaj 
zrzesza ona przedstawicieli 91 państw człon-
kowskich (w tym Polskę) oraz 51 stowarzyszeń 
i koncernów gazowniczych (członków stowarzy-
szonych) reprezentujących w sumie ponad 95% 
globalnego gazownictwa.

Reprezentanci państw członkowskich dzia-
łają w komitetach tematycznych, których zada-
niem jest m. in. opracowanie raportów, pro-
gnoz i analiz dotyczących wszystkich aspektów 
gazownictwa światowego. Komitety działają 

26 Światowy Kongres Gazowniczy w Paryżu

w okresach 3-letnich, w bieżącym triennium: 
2012 – 2015 działały następujące komitety 
i grupy robocze: Coordination Committee (któ-
ry zajmował się koordynacją przygotowań do 
kongresu światowego), Working Committees 
(WOC) — Specjalistyczne techniczne grupy 
robocze, Programme Committees (PGC) – od-
powiedzialny za merytoryczne przygotowanie 
programu 26-go Kongresu, Task Forces (TF) - 
oddzielne zespoły zadaniowe utworzone w celu 
rozwiązania kwestii o szczególnym znaczeniu. 

Komitet PGC zdefiniował główne zagadnie-
nia, którymi zajmowały się podkomitety: PGC 
A (zrównoważony rozwój), PGC B (analizy do-
staw i zużycia gazu, handel międzynarodowy, 
regulacja (m.in.cen) w gazownictwie), PGC C 
(rola gazu ziemnego do produkcji energii elek-
trycznej, następstwa rozwoju gazu niekonwen-
cjonalnego), PGC D (LNG), PGC E (marketing 
i komunikacja w gazownictwie), PGC F (prace 
badawczo-rozwojowe i innowacje) oraz zagad-

Wystąpienie Jerome Ferier – Prezydenta IGU. Fot. arch. IGU

Prof. prof. S. Rychlicki i J. Stopa oraz Dyr. Erwin Szwast na tle stoiska PGNiG S.A. Fot. arch. Stanisław Rychlicki
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nienia szczegółowe dla Task Forces (TF): TF 1 
(rozwój kapitału ludzkiego), TF 2 (public rela-
tions w gazownictwie), TF 3 (wpływ geopolityki 
na gazownictwo). 

Zagadnienia techniczne były opracowy-
wane w następujących komitetach roboczych: 
WOC 1 (Poszukiwanie i wydobycie gazu ziem-
nego), WOC 2(Podziemne magazynowanie 
gazu), WOC 3 (Przesył gazu), WOC 4 (Dystrybu-
cja), WOC5 (Wykorzystanie gazu).

Efekty pracy komitetów w postaci raportów 
jak również wyselekcjonowane referaty, które 
były prezentowane podczas kongresu kończące-
go triennium pokazują aktualne kierunki rozwo-
ju światowego gazownictwa w całym obszarze 
jego działalności.

Raporty te są dostępne na stronie interneto-
wej Międzynarodowej Unii Gazowniczej (www.
igu.org). W kolejnych dniach obrad poruszano 
zagadnienia skupione wokół tematów prze-
wodnich:

• Dzień 1: „Natural gas as a core pillar for 
a sustainable future of the planet” (Gaz 
ziemny, jako rdzeń filaru dla zrównowa-
żonej przyszłości naszej planety)

• Dzień 2: „Gas, renewables and electrici-
ty: together a perfect combination” (Gaz, 
odnawialne źródła energii i energii elek-
trycznej: razem idealne połączenie)

• Dzień 3: „Natural gas as a growth fac-
tor for new economies” (Gaz ziemny, 
jako czynnik wzrostu dla młodych go-
spodarek)

• Dzień 4: „Human capital for the future of 
the gas industry” (Kapitał ludzki dla przy-
szłości przemysłu gazowego)

W czasie kongresu dało się zauważyć pew-
ne osłabienie entuzjazmu odnośnie wizji roz-

woju gazownictwa, który był charakterystyczny 
dla poprzednich kongresów. W Europie zużycie 
gazu spadło o 23% w stosunku do roku 2010, 
obserwuje się rozwój odnawialnych źródeł 
energii i pewien renesans technologii węglo-
wych, mimo restrykcyjnej polityki klimatycznej 
UE. Nie bez znaczenia jest również sytuacja 
geopolityczna przy równoczesnym braku no-
wych odkryć złóż gazu w Europie i znacznym 
zmniejszeniu szans na szybki rozwój wydoby-
cia gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Mimo 
wyraźnego ochłodzenia nastrojów w zakresie 
możliwości uruchomienia wydobycia gazu 
z łupków poza Ameryką Pn., cały czas trwają 

badania w tym zakresie. Obecnie najbardziej 
zaawansowane pod tym względem są Chiny, 
gdzie prowadzone są intensywne prace nad 
własnymi technologiami wydobywczymi, dzięki 
którym wg informacji otrzymanych na kongre-
sie uzyskano wydobycie komercyjne z około 
50% wykonanych otworów. Podobnie jak 
w Polsce, problemem są różne od amerykań-
skich warunki geologiczne i znacznie (nawet 10 
krotnie) wyższe koszty otworów, co przy obec-
nym kryzysie gospodarczym w Chinach nie jest 
dobrym prognostykiem.  W tej sytuacji coraz 
większego znaczenia nabierają technologie wy-
korzystujące gaz w połączeniu z technologiami 
węglowymi i odnawialnymi źródłami energii. 
Zagadnieniom tym był poświęcony 2. dzień ob-
rad kongresu. 

Ważną imprezą towarzysząca Światowemu 
Kongresowi Gazowniczemu był Rajd Błękit-
ny Korytarz/ Blue Corridor/ promujący rozwój 
transportu samochodowego /NGV/ wykorzy-
stującego do napędu gaz ziemny. Została ona 
zorganizowana wspólnie przez spółkę zależ-
na Gazpromu – Gazprom Export a dokładniej 
przez jego spółkę córkę Gazprom Germania oraz 
E.ON. Podkreślono, że gaz, jako paliwo napędo-
we, to czyste, niedrogie i bezpieczne rozwiąza-
nie w europejskim transporcie samochodowym, 
w szczególności w miejskiej komunikacji auto-
busowej.

Jerzy Stopa
Stanisław Rychlicki

Wydział Wiertnictwa Nafty 
i Gazu AGH

Widok stoisk na wystawie firm związanych z gazownictwem. Fot. Stanisław Rychlicki

Widok stoisk na wystawie firm związanych z gazownictwem. Fot. Stanisław Rychlicki
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Wystawy, które 
inspirują

Organizacja wystaw w Salonie 
Wystaw PGNiG SA Oddział w Zie-
lonej Górze jest ważnym elementem 
wizerunkowym firmy w zielonogór-
skim środowisku oraz w Polsce. Jest 
promocją ciekawego, inspirującego 
spędzania czasu wolnego. W przy-
padku spotkania z aktywnymi 
w działaniach, także społecznych, 
osobami z pasją jest ważnym elemen-
tem budowania wzorców i autoryte-
tów do naśladowania. 

Hodowcy Związku Kanarków i Ptaków 
Egzotycznych Oddział w Zielonej Górze zapre-

zentowali w naszym salonie swoje hodowle 
oraz udzielali zainteresowanym cennych porad 
dotyczących pielęgnacji ptaków. To już piąta 
wystawa zorganizowana na terenie naszego 
obiektu, która tym razem odbyła się w dniach 
29-30 sierpnia. 

W tym roku wystawę zdominowały papugi. 
Wielkie wrażenie na widzach robiły „rozmow-
ne” papuga aleksandretta, konura oraz afrykan-
ka senegalska. Choć kanarki były w mniejszości, 
to świetnie się prezentowały…też głosowo oraz 

w kolorach jaskrawej czerwieni, pomarańczy 
czy seledynu. Egzotykę reprezentowały również 
malutkie i bardzo barwne amadyny, mewki czy 
zeberki. Prezentacji towarzyszyła wystawa foto-
graficzna oraz tablice, na których umieszczone 
były informacje dotyczące miejsca występowa-
nia gatunków ptaków oraz sposobu ich obrącz-
kowania. Hodowcy co roku organizują szkolny 
konkurs dla najmłodszych hodowców ptaków, 
w tym roku w Szkole Podstawowej nr 11 w Zie-
lonej Górze.

Hodowcy KANARIA Oddział w Zielonej Górze po raz piąty spotkali się w Salonie Wystaw PGNiG z ciekawskimi świata kanarków i papug. Fot. arch. Jolanta Pietras

Starsi i młodsi podziwiali piękne papugi i kanarki. Fot. archi-
wum Oddziału
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„Łagowskie Wspomnienia” to nazwa wy-
stawy, której wernisaż odbył się 9 września. 
Jej autorką jest zielonogórska malarka Halina 
Maszkiewicz. Na wystawę tłumnie przybyli 
mieszkańcy miasta oraz goście, którzy odwie-
dzili Zieloną Górę z okazji Winobrania. 

Pani Halina opowiadała o malarstwie, o lu-
dziach którzy tworzyli klimat plenerów łagow-
skich, o wyzwaniach, które niesie ze sobą praca 
rzemieślnika-malarza. Nagrodzona wielokrotnie 
za swój dorobek i działalność społeczną malarka 
jest inspiracją i wzorem dla młodego pokolenia. 
Warto wspomnieć, że w przeddzień wernisażu 

pani Halina została kolejny raz uhonorowana 
Nagrodą Kulturalną Prezydenta Zielonej Góry. 
Artystka uprawia malarstwo w rożnych techni-
kach od malarstwa ściennego, mozaiki po ma-
larstwo sztalugowe. Specjalizuje się w akwareli, 
temperze i oleju. Jej niebywale bogaty dorobek 
artystyczny obejmuje portrety, pejzaże, martwe 
natury, kwiaty, ilustracje i miniatury.

Jolanta Pietras
Specjalista ds. Public Relations

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Halina Maszkiewicz to uznana zielonogórska malarka, jej wystawa przyciągnęła wielu zielonogórzan. Fot. Magdalena Wajda

O malarstwie Haliny Maszkiewicz: „…Jest to malarstwo w pre-
cyzyjnie wyrzeźbionym nastroju światła i cienia. Kolory czyste 
i śmiałe budują klimat w każdym formacie. Tu nie ma spekulacji, 
jest myśl wyrażona obrazem.” – Małgorzata Bukowicz

Na wernisaż wystawy, który przypadł na okres winobrania, przybył sam Bachus. Fot. Magdalena Wajda



Centrum Tenisowe w Sobocie 
koło Poznania gościło w dniach 4-6 
września tenisistów z całej Polski bio-
rących udział w turnieju tenisowym. 

Górnicy i gazownicy na kortach
Kontynuując prawie trzydziestoletnią tra-

dycję w branży, pracownicy Grupy Kapitałowej 
PGNiG SA wzięli udział w XXVII Mistrzostwach 
Polski Firm Gazowniczych i Naftowych w Teni-
sie o Puchar Prezesa PGNiG SA, który odbył się 
w pierwszy weekend września. 

Długa historia mistrzostw rozpoczęła się 
lata temu w Zielonej Górze, gdzie grupa entu-
zjastów tenisa z tamtejszego Oddziału organi-
zowała przez wiele lat zmagania pracowników 
tej firmy z całej Polski. Jak to niektórzy mawiają, 
„w dobrych czasach” rywalizowało ze sobą po-
nad stu tenisistów amatorów.

Przez dekady w grupie tenisistów zawią-
zywały się przyjaźnie, bywały zwyżki i zniżki 
formy, pojawiali się też „nowi”, którym bacznie 
się przyglądano, bowiem nieraz wprowadzali 
spore zamieszanie w rankingach. Równocześnie 
branża ewoluowała z jednej dużej spółki z 48 
oddziałami w kierunku grupy kapitałowej, co 
ostatecznie wymusiło potrzebę zmiany formy 
integracji pracowniczej opartej o sport. Tenisiści 
jako pierwsi zrzeszyli się w Towarzystwie Spor-
towo-Turystycznym Nafty i Gazu Sportgas i od 
minionego roku kontynuują tradycje tenisowe, 
którym patronuje prezes PGNiG SA. 

Wiele meczy w wielu kategoriach
Tegoroczne zmagania odbywały się w ka-

tegoriach singiel i debel mężczyzn oraz singiel 
kobiet. Wśród mężczyzn wprowadzono podział 
wiekowy uczestników, w rezultacie utworzono 
3 grupy w obu kategoriach: open, 41+ i 50+. 
I tak wśród zwycięzców znaleźli się:
Singiel Kobiet:
1. Ewelina Skaza (PKP Energetyka)
2. Jolanta Siergiej (PGNiG)
3. Aleksandra Czech (PGNiG)
Singiel Mężczyzn 50+:
1. Mirosław Kiełb (PGNiG)
2. Bogdan Matysik (Sportgas)
3. Marek Koczela (PSG)
Singiel Mężczyzn 41+:
1. Paweł Fic (PGNiG)
2. Wierzbicki Jarosław (PSG)
3. Grzegorz Padło (PSG)
Singiel Mężczyzn OPEN:
1. Marcin Jabłoński (PGNiG)
2. Marcin Jaworski (PSG)
3. Sławomir Mundry (PGNiG)
Debel Mężczyzn 45+:
1. Mirosław Kiełb (PGNiG), Marek Koczela 

(PSG)
2. Tomasz Siegert, Witold Gałązkiewicz (PSG)
3. Jarosław Sopoćko, Jarosław Wierzbicki 

(PSG)
Debel Mężczyzn OPEN:
1. Marcin Jabłoński, Piotr Rechnio (PGNiG)
2. Marcin Jaworski, Grzegorz Padło (PSG)

XXVII Branżowe Mistrzostwa Polski Firm 
Gazowniczych i Naftowych w tenisie 
o Puchar Prezesa PGNiG

3. Michał Oberg, Adam Rymaszewski (PSG) 
Klasyfikacja generalna firm - punkty:
1. PGNiG  – 63 
2. PSG – 42 
3. PKP Energetyka – 14,5 

Po zmaganiach na kortach 
Podczas ceremonii wręczenia turniejowych 

trofeów humory dopisywały, w entuzjastycznej 
atmosferze oklaskiwaliśmy kolejnych nagrodzo-
nych. Uczestnicy zmęczeni ilością meczy, ale 
i zadowoleni z tego samego powodu, rozjechali 
się do domów, odległych często o kilka godzin 
drogi. Życzyliśmy sobie nawzajem, aby w zdro-
wiu i pełnym składzie spotkać się znów za rok.

Dorota Mundry
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Puchar za I miejsce w rywalizacji drużynowej odebrali wspól-
nie przedstawiciele PGNiG z Oddziałów w Sanoku i Zielonej 
Górze. Fot. Dorota Mundry

Tenisowe zmagania to już długoletnia tradycja w PGNiG SA. Fot. archiwum Doroty Mundry




