


Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy 
jako KRAJOWA JEDNOSTKA OCENY TECHNICZNEJ 
(KJOT) upoważniona do wydawania Krajowych Ocen 
Technicznych (KOT) w zakresie następujących wyrobów 
budowlanych:

RURY, ZBIORNIKI I WYROBY POMOCNICZE 
NIESTYKAJĄCE SIĘ Z WODĄ PRZEZNACZONĄ
Wyroby do transportu, dystrybucji, magazynowania 
gazu i paliwa płynnego przeznaczonego do zasilania 
systemów ogrzewania/chłodzenia w budynkach, z ze-
wnętrznego zbiornika magazynowego lub od końco-
wej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń 
do ogrzewania/chłodzenia w budynku: zestawy rurowe, 
rury, kształtki, zbiorniki, systemy alarmowania o wycie-
kach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu, elemen-
ty złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki, 
kanały i przewody zabezpieczające, podparcia rur/prze-
wodów, armatura regulacyjna i odcinająca, wyposażenie 
pomocnicze zabezpieczające.

URZĄDZENIA DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ
Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń na paliwa sta-
łe i ciekłe.

KOMINY, PRZEWODY KOMINOWE I WYROBY 
SPECJALNE
Kominy prefabrykowane (elementy o wysokości kondy-
gnacji), przewody kominowe (elementy lub bloki), komi-
ny wielopowłokowe (elementy lub bloki), bloki komino-
we jednopowłokowe, zestawy elementów kominów wol-
nostojących i kominów dostawialnych.

KRAJOWA OCENA TEChNICZNA to udokumento-
wana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych za-
sadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które 
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na 
spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty bu-
dowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

PRODUCENT
Sporządza krajową deklarację właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego i znakuje go znakiem budowla-
nym, deklarując właściwości użytkowe wyrobu budow-
lanego, zgodnie z krajową oceną techniczną, w odnie-
sieniu do tych zasadniczych charakterystyk, które mają 
wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez 
obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowa-
niem tego wyrobu.

REKOMENDACJA TEChNICZNA 
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy wy-
daje Rekomendacje Techniczne dla wyrobów lub zesta-
wów wyrobów wyprodukowanych w celu trwałego wbu-
dowania w sieciach gazowych, których obszar zamie-
rzonego zastosowania wychodzi poza obszar krajowych 
ocen technicznych, nie podlega procesom certyfikacji 
oraz nie jest objęty Polską Normą wyrobu niemającej 
statusu normy wycofanej.

• Rekomendacja Techniczną INiG – PIB jest doku-
mentem dobrowolnym, wydawanym dla konkretne-
go wyrobu lub zestawu wyrobów określającym po-
zytywną ocenę właściwości użytkowych zasadniczych 
charakterystyk danego wyrobu, które zgodnie z za-
mierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnie-
nie podstawowych wymagań przez gazociągi będą-
ce obiektami budowlanymi.

• Rekomendację Techniczną INiG – PIB wydaje się na 
okres 5 lat. Okres ten może być przedłużany na ko-
lejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat.

• Rekomendacja Techniczna INiG – PIB nie jest doku-
mentem upoważniającym do wprowadzenia wyrobu 
do obrotu.

• Producent wyrobów, dla których została wydana Re-
komendacja Techniczna INiG – PIB może znakować 
je znakiem RT.

INSTYTUT NAFTY I GAZU – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Dział Ocen Technicznych
Adres: ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków
Telefon: 12 617 74 04, 12 653 25 12 wew.: 2455   Faks: 12 653 16 65
E-mail: krzysztof.szewczyk@inig.pl
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Szanowni Czytelnicy
Kiedy latem 1956 roku, w trakcie warsz-

tatów naukowych w Dartmouth College (USA) 
grupa matematyków – statystyków, kryptoana-
lityków i informatyków dyskutowała nad okre-
ślaniem i badaniem reguł rządzących inteligent-
nymi zachowaniami człowieka i wykorzystania 
ich w algorytmach, a w przyszłości w progra-
mach komputerowych, jeden z uczonych – John 
McCarthy zaproponował, aby ten obszar wie-
dzy nazwać Artificial Intelligence. Ale musiało 
minąć jeszcze kilkadziesiąt lat aby sztuczna 
inteligencja (SI) zaczęła zmieniać nasz świat 
i społeczeństwo, w tym także przemysł. Wzrost 
mocy obliczeniowej komputerów, powszechna 
dostępność danych a także postęp w tworzeniu 
algorytmów i modeli statystycznych czynią ze 
sztucznej inteligencji jedną z najbardziej strate-
gicznych technologii XXI wieku. 

Zwłaszcza w przypadku Polski, dla jej 
zrównoważonego rozwoju, sposób w jaki po-
dejdziemy do SI może zdeterminować przyszły 
obraz naszej gospodarki. Ilustruje to, otwiera-
jący sierpniowy numer WNiG, artykuł zespołu 
naukowców Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu 
AGH, opracowany pod kierunkiem prof. dr. hab. 
inż. Stanisława Nagy. Autorzy opisują w nim 
zastosowanie sztucznej inteligencji w inżynierii 
złożowej oraz eksploatacji złóż węglowodo-
rów w oparciu o własne badania zrealizowane 
w Akademii Górniczo-Hutniczej na macierzy-
stym wydziale. 

Redakcja Wiadomości Naftowych i Gazow-
niczych z dużą satysfakcją prezentuje powyższy 
artykuł, będąc przekonaną, że wzbudzi on duże 
zainteresowanie wśród czytelników – inżynie-
rów i menadżerów branży wiertniczo-naftowej 
i gazowniczej.

Nie mniejsze zainteresowanie powinien 
wzbudzić wywiad z panem Remigiuszem No-
wakowskim – prezesem zarządu Dolnośląskie-
go Instytutu Studiów Energetycznych, przedsta-
wiający skalę wyzwań stojących przed polską 
energetyką w świetle założeń polityki klima-
tyczno-energetycznej UE na lata 2020-2050. 
Rozmowa ta ukazuje się w przeddzień V Kon-
gresu Energetycznego (25-26 września 2019, 
Wrocław), do którego, rzecz jasna, wrócimy 
w najbliższych numerach WNiG.

W sekcji „Nasze Stowarzyszenie” polecam 
bardzo interesujący, żywo i sugestywnie napi-
sany oraz bogato zilustrowany reportaż o wy-
prawie Oddziału SITPNiG w Gorlicach na Zakau-
kazie. Tylko pogratulować wyboru tak bogatej 
w pomniki historii, architektury i przyrody – tra-
sy. Osobiście brakuje mi trochę opisów wrażeń 
kulinarnych wspaniałej gruzińskiej kuchni, bo 
zapewne i ona stanowiła istotną część progra-
mu (tak jak stanowi istotną część kultury Gruzji 
czy Armenii).

I na koniec – z prawdziwą przyjemnością 
redakcja Wiadomości Naftowych i Gazowni-
czych prezentuje Państwu sylwetkę nowego 
Głównego Geologa Kraju – sekretarza stanu 
w Ministerstwie Środowiska. Dr Piotr Dziadzio 
to długoletni redaktor naczelny naszego cza-
sopisma, które w latach 2004-2019 kształto-
wała jego wizja i silna osobowość. W redakcji 
zapamiętamy go jako otwartego i pełnego 
pomysłów człowieka, niebojącego się wyzwań 
i umiejącego znaleźć rozwiązanie w każdej, na-
wet najtrudniejszej, sytuacji.
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Application of artificial intelligence 
in reservoir engineering 
and modeling of hydrocarbon 
exploitation processes

Summary
The development of computer techniques 

in the last fifty years is accompanied by the 
rapid growth of artificial intelligence in tech-
nology. Reservoir engineering has been using 
artificial intelligence (AI) techniques since the 
1970s. The article describes the application of 
artificial intelligence in geology, geophysics, 
reservoir engineering, and hydrocarbon rese-
rvoir exploitation processes. The possibilities 
of using artificial intelligence to create the so-
-called "surrogate" reservoir models and the 
possibility of using them in estimating reco-
verable resources by probabilistic methods for 
unconventional natural gas shale reservoirs 
is presented. Using these techniques it is the 
possibility of estimates of technically reco-
verable resources in the stimulated reservoir 
volume and proper planning of drillings. The 
presented methods can be adapted to coal 
bed methane reservoirs and the tight gas re-
servoirs, taking into account the specificity of 
these rocks.

Streszczenie
Rozwojowi technik komputerowych 

w ostatnich pięćdziesięciu latach towarzyszy 
gwałtowny rozwój nowej dziedziny wiedzy 
jaką jest sztuczna inteligencja. Inżynieria zło-
żowa korzysta z technik sztucznej inteligencji 
(SI) od lat siedemdziesiątych ubiegłego wie-
ku. Artykuł opisuje zastosowania SI w geo-
logii, geofizyce, inżynierii złożowej i eksplo-
atacji złóż węglowodorowych. Omówiono 

możliwości stosowania SI do tworzenia tzw. 
„zastępczych” modeli złożowych i możliwości 
wykorzystywania ich w szacowaniu zasobów 
wydobywalnych metodami probabilistycz-
nymi, wykorzystującymi zarówno podsta-
wowe dane geologiczne (reservoir quality) 
ale również metody wydobycia i stymulacji 
(completion quality) dla złóż niekonwencjo-
nalnych gazu ziemnego w złożach mułowco-
wo-łupkowych. Istotą takiego modelowania 
jest możliwość stosowania oszacowań zaso-
bów technicznie wydobywalnych w strefie 
oddziaływania odwiertów i odpowiedniego 
planowania rozwiercania i udostępniania od-
wiertów. Przedstawione techniki mogą być 
adaptowane do złóż metanu w pokładach 
węgla i złóż piaskowcowych o niskich para-
metrach (tzw. złóż „tight”), po uwzględnieniu 
specyfiki tych złóż i specyfiki ich udostępnie-
nia otworami pionowymi, kierunkowymi, po-
ziomymi i otworami typu „u-shape”.

Wprowadzenie
Początek rozwoju technik sztucznej 

inteligencji (SI) przypadł na połowę XX w. 
i był związany z rozwojem komputerów, 
który nastąpił po II Wojnie Światowej. De-
finicja sztucznej inteligencji jest niejedno-
znaczna i przytoczyć można szereg różnych 
sformułowań w zależności od kontekstu. 
Jedną z najstarszych definicji przypisuje się 
Touringowi, który twierdził, że maszyna „in-
teligentna” to taka, która udzieli odpowiedzi 
w taki sposób, że nie potrafimy odróżnić czy 
odpowiedź pochodzi od człowieka czy ma-
szyny. Russel (2003) twierdzi, że systemy in-
teligentne, to te które myślą oraz zachowują 
się jak ludzie, to znaczy myślą i zachowują 
się w sposób racjonalny (Russel & Norvig, 
2003). Belman (1978) twierdzi z kolei, że 
sztuczną inteligencją można nazwać proces 
automatyzacji pewnych czynności takich 

jak podejmowanie decyzji, uczenie się. P. 
Thagard (1993) przyjmuje, że sztuczna inte-
ligencja to „nauka obejmująca zagadnienia 
algorytmiki, logiki rozmytej, obliczeń ewo-
lucyjnych, sieci neuronowych, sztucznego 
życia i robotyki. Sztuczna inteligencja to 
dział informatyki, którego przedmiotem jest 
badanie reguł rządzących inteligentnymi 
zachowaniami człowieka, tworzenie modeli 
formalnych tych zachowań i – w rezultacie – 
programów komputerowych symulujących te 
zachowania”. Można przyjąć, że w sztucznej 
inteligencji chodzi bardziej o proces i możli-
wości wspomaganego myślenia (lub „pseu-
do-myślenia”) i analizy danych. Za pierw-
szą pracę dotyczącą sztucznej inteligencji 
(SI) uznaje się artykuł McCullouch i  Pittsa 
(McCollouch & Pitts, 1943) opisujący projekt 
sztucznych neuronów. Pojęcie „sztucznej 
inteligencji” wymyślił J. McCarthy wspólnie 
z A. Newell, H. Simonem, M. Minsky’m i A.
Samuelem w roku 1956, których uważamy 
za pionierów badań nad sztuczną inteligen-
cją Narzędzia sztucznej inteligencji przeszły 
drogę szybkiego rozwoju umożliwiając roz-
wiązywanie problemów dotąd bardzo trud-
nych bądź niemożliwych do rozwiązania. 

Uogólniając, pojęcie sztucznej czy wirtu-
alnej inteligencji obejmuje techniki wykazują-
ce możliwość uczenia się i wykorzystywania 
zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach, np. 
do prognozowania wybranych parametrów 
w analizowanych procesach (Mohaghegh, 
2000; Nikravesh & Aminzadeh, 2000; Bravo 
et al., 2012). Wykorzystanie metod sztucznej 
inteligencji w przemyśle naftowo-gazowni-
czym sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Na-
rzędzia sztucznej inteligencji wykorzystujące 
m.in. algorytmy genetyczne, sztuczne sieci 
neuronowe (ANN), są szczególnym przedmio-
tem badań w ciągu ostatnich dwudziestu lat 
(np. Nikravesh et al., 2003; Graupe, 2007) 

Zastosowanie sztucznej inteligencji w inżynierii złożowej 
i modelowaniu procesu eksploatacji złóż węglowodorowych
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i są z powodzeniem stosowane w szerokim 
zakresie problematycznych dziedzin, w dzie-
dzinach tak różnorodnych jak: medycyna, fi-
nanse, inżynieria złożowa, geologia naftowa 
i geofizyka etc. 

Przykładowe aplikacje 
wykorzystujące elementy 
sztucznej inteligencji

Nowe narzędzia do badania złóż węglo-
wodorowych są m.in. oceniane i testowane 
podczas procesów wiercenia, a także w pro-
cesach rejestrowania i analizy sygnałów 
sejsmicznych w pracach poszukiwawczych. 
Innym obszarem, w którym wykorzystuje się 
sztuczną inteligencję, jest również prognozo-
wanie parametrów petrofizycznych za pomocą 
nowoczesnych narzędzi geofizycznych i tech-
nologii opartych na procedurach obliczenio-
wych wspieranych przez sztuczną inteligen-
cję. Szczególne miejsce pośród stosowanych 
technik zajmują sztuczne sieci neuronowe (Ali, 
1994; Mohaghegh, 1995; Tadeusiewicz 2015), 
których konstrukcja, w dużym uproszczeniu, 
odpowiada budowie ludzkiego mózgu (rys. 
1 i 2). Szereg strategii uczenia się neuronów 
i kilka algorytmów tworzących strukturę sie-
ci zostało wprowadzonych do stosowania 
w ostatnich dwudziestu latach (np. Nikravesh 
et al., 2003; Sandham & Leggett, 2003; Amin-
zadeh & de Groot, 2006).

Sztuczne sieci neuronowe wykorzystywane są 
m.in. w:

1. interpretacji danych geofizyki otworowej 
(Baldwin, Otte, & Whealtley, 1989; Maso-
ud, 1998; Jong-Se & Jungwhan, 2004),

2. analizie wyników hydrodynamicznych 
testów odwiertowych (Al-Kaabi & Lee, 
1990; Ershaghi, Li, Hassibi, & Shikari, 
1993; Athichanagorn & Horne, 1995; & 
Al-Kaabi, 2002),

3. wyznaczaniu parametrów petrofizycz-
nych złoża (Mohaghegh, Arefi, Ameri, 
& Rose., 1995; Ahmed, Link, Porter, Wi-
deman, Himmer, & Braun, 1997; Singh, 
Painuly, Srivastava, Tiwary, & Chandra, 
2008),

4. kalibracji atrybutów sejsmicznych (Da-
vid, 1993), wyszukiwaniu i rozpozna-
waniu wzorców w danych sejsmicznych 
(Yang & Huang, 1991), inwersji sej-
smicznej (Roth & Tarantoia, 1992),

5. wyznaczaniu parametrów PVT (Brio-
nes, Rojas, Moreno, & Martinez, 1994; 
Gharbi & Elsharkawy, 1997; Osman, 
Abdel-Wahhab, & Al-Marhoun, 2001; 
Oloso, Khoukhi, Abdulraheem, & El-
shafei, 2009; Ebadi, 2012 Saeed, et al., 
2009),

6. identyfikacji szczelin i uskoków (Tho-
mas & Pointe, 1995; Key, Nielsen, Si-
gner, Sønneland, Waagbø, & H. Veire, 
1997; Sadiq & I.S. Nashawi, 2000; 
Aminzadeh & deGroot, 2005),

7. wykrywaniu węglowodorów (Cheng-
-Dang, Wu, Mo, Zhu, & Xu, 1994; 
Aminzadeh & deGroot, 2005), 

8. analizy stanu uszkodzenia stref przy-
otworowych (Nikravesh, Kovscek, John-
ston, & Patzek, 1996; Kalam, Al-Alawi, 
& Al-Mukheini, 1996),

9. kalibracji modelu numerycznego do 
symulacji dynamicznej ekploatacji 
węglowodorów w oparciu o dane hi-
storyczne (history matching) (Zangl, 
2006; Rodriguez 2007; Sampaio 2009; 
Mohaghegh S. D., Liu, Gaskari, Maysa-
mi, & Olukoko, 2012),

10. optymalizacji położenia odwiertów na 
złozu (Gibbs 2010, Goyagoler B., Horne 
R.N.:, 2001, Horne R., Guyaguler B.:, 
1999, Montes Iet al.,2001),

11. tworzenia modeli zastępczych (surroga-
te models) (Mohaghegh S et al.,2006, 
Rajput et al. 2014, Klimkowski 2016),

12. wykorzystania sieci do prognoz zużycia 
gazu (Al-Fattah & Startzman, 2001),

13. analizy i korekcje pomiarów składu 
gazu (np. w systemach wykorzystują-
cych zjawisko Ramana) (Dąbrowski et 
al. 2019).

Sztuczna inteligencja – dziedzina wiedzy obejmująca logikę rozmytą, ob-
liczenia ewolucyjne, sieci neuronowe, sztuczne życie i robotykę (zob. wikipe-
dia.pl). Jako główne elementy sztucznej inteligencji uważa się m.in.: techno-
logie oparte na logice rozmytej – powszechnie stosowane np. do sterowania 
przebiegiem procesów technologicznych w fabrykach w warunkach „braku 
wszystkich danych”; systemy eksperckie – systemy wykorzystujące bazę wie-
dzy (zapisaną w sposób deklaratywny) i mechanizmy wnioskowania do rozwią-
zywania problemów; maszynowe tłumaczenie tekstów – systemy tłumaczące 
nie dorównują człowiekowi, robią intensywne postępy, nadają się szczególnie 
do tłumaczenia tekstów technicznych; sieci neuronowe – stosowane z powo-
dzeniem w wielu zastosowaniach łącznie z programowaniem „inteligentnych 
przeciwników” w grach komputerowych; uczenie się maszyn – dział sztucznej 
inteligencji zajmujący się algorytmami potrafiącymi uczyć się podejmować de-
cyzje bądź nabywać wiedzę; rozpoznawanie obrazów – stosowane są już pro-
gramy rozpoznające osoby na podstawie zdjęcia twarzy lub rozpoznające au-
tomatycznie zadane obiekty na zdjęciach satelitarnych; rozpoznawanie mowy 
i rozpoznawanie mówców – stosowane już powszechnie na skalę komercyjną; 
rozpoznawanie pisma (OCR) – stosowane już masowo np. do automatycznego 
sortowania listów, oraz w elektronicznych notatnikach; sztuczna twórczość 
– istnieją programy automatycznie generujące krótkie formy poetyckie, kom-
ponujące, aranżujące i interpretujące utwory muzyczne, które są w stanie sku-
tecznie „zmylić” nawet profesjonalnych artystów, tak, że ci nie uznają utworów 
za sztucznie wygenerowane; Inteligentne interfejsy – stosowane do zauto-
matyzowanego zarządzania, monitorowania, raportowania oraz podjęcia prób 
rozwiązywania potencjalnych problemów w procesach technologicznych.

Rys. 1. Schemat budowy sztucznego neuronu
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Zasadniczą przewagą sieci neuronowych 
nad konwencjonalnymi metodami numerycz-
nymi jest ich szybkość „przeszukiwania” od-
powiedzi dla dużej przestrzeni potencjalnych 
rozwiązań problemu. Niemniej sam proces 
odnajdywania struktury sztucznej sieci neuro-
nowej (SSN) – tj. optymalnej liczby neuronów, 
warstw oraz połączeń między nimi – jest działa-
niem czasochłonnym, wykonywanym zwykle na 
drodze eksperymentalnej (Tadeusiewicz, 1993; 
Kwaśnicka 2007). 

W zależności od przeznaczenia, SSN może 
się składać z kilku do kilkudziesięciu tysięcy ele-
mentów przetwarzających informacje – sztucz-
nych neuronów. Neurony powiązane są w sieć za 
pomocą połączeń o parametrach (tzw. wagach) 
modyfikowanych w trakcie procesu uczenia sieci. 
Topologia połączeń oraz ich parametry stanowią 
niejako program działania sieci, zaś sygnały po-
jawiające się na jej wyjściach w odpowiedzi na 
określone sygnały wejściowe są rozwiązaniami 
stawianych jej zadań (Tadeusiewicz 1993).

Sztuczne sieci neuronowe
Sztuczna sieć neuronowa jest uproszczo-

nym modelem struktury ludzkiego mózgu, opar-
tym na modelu sztucznego neuronu, będącym 
analogią do biologicznego neuronu. Schemat 
budowy oraz sposób działania sztucznego neu-
ronu przedstawiony jest na rys. 1. 

Sztuczny neuron przyjmuje przychodzące do 
niego sygnały (będące odpowiednikiem impul-
sów nerwowych), reprezentowane jako wektor 
wejściowy X = (X0, X1, … , Xn). Następnie sy-
gnały przemnażane są przez wagi synaptyczne, 
reprezentowane jako wektor wag W = (W0, 
W1, … , Wn), określające moc każdego z po-
łączeń i pełniące tę samą funkcję regulacyjną, 
co synapsy neuronu biologicznego. Mnożenie 
sygnałów przez wagi skutkuje wzmocnieniem 
bądź osłabieniem sygnałów docierających do 
neuronu. Tak przetworzone sygnały poddawane 
są operacji sumowania, dając w efekcie jeden 
sygnał całkowitego pobudzenia. 

W ostatnim kroku całkowite pobudzenie 
wprowadzane jest jako wejście do funkcji akty-
wacji, weryfikującej czy sygnał osiągnął wartość 
progową, niezbędną do aktywacji sztucznego 
neuronu. Funkcja aktywacji generuje sygnał 
wyjściowy, będący odpowiedzią neuronu, który 
przekazywany jest dalej – do innego neuronu 
lub jako sygnał wyjściowy z sieci.

Sztuczne neurony mogą być łączone ze 
sobą, tworząc sztuczne sieci neuronowe (SNN). 
Wyróżnia się różne architektury sztucznych sieci, 
jednak najpowszechniej używane są wielowar-
stwowe sieci jednokierunkowe (rys. 2). Cechą 
charakterystyczną wielowarstwowych sieci 
jednokierunkowych, jest organizacja neuronów 
w warstwy, z czego pierwsza jest zawsze war-
stwą wejściową, a ostatnia – warstwą wyjścio-

wą, oraz fakt ustalonego kierunku przepływu 
sygnałów (od wejścia do wyjścia). Zarówno 
pojedynczy neuron, jak i cała sieć neurono-
wa mogą być poddawane procesowi uczenia 
(rys. 3). W ogólnym ujęciu proces uczenia pole-
ga na takiej modyfikacji wag układu, ażeby błąd 
uzyskiwanej dla wzorcowych sygnałów (ciągów 
uczących) odpowiedzi mieścił się w akceptowal-
nym zakresie.

Modele wykorzystujące sztuczną 
inteligencję opisujące proces 
eksploatacji złóż gazu
Generacja modeli statycznych 
(geologicznych)

Właściwe wyznaczenie parametrów pe-
trofizycznych jest jednym z warunków budowy 
modelu geologicznego i jego transformacji 
na numeryczny model będący podstawą do 
konstrukcji modelu dynamicznego, tj. modelu 
opisującego przebieg eksploatacji złóż węglo-
wodorowych. Sztuczna  inteligencja wykorzy-
stywana może być w interpretacji danych geo-
fizyki otworowej (Baldwin, Otte, & Whealtley, 
1989; Masoud, 1998; Jong-Se & Jungwhan, 
2004), Szereg algorytmów wnioskowania 
rozmytego (Fuzzy Logic) oraz sztucznych sieci 
neuronowych (SSN) jest wykorzystywanych do  
wyznaczania parametrów petrofizycznych złoża 
(Mohaghegh, Arefi, Ameri, & Rose., 1995; Ah-
med, Link, Porter, Wideman, Himmer, & Braun, 
1997; Singh, Painuly, Srivastava, Tiwary, & 

Rys. 2. Schemat budowy sztucznej sieci neuronowej

Rys. 3. Klasyczny schemat uczenia SSN
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Chandra, 2008) w oparciu o pomiary pobra-
nych rdzeni i pomiary geofizyczne. Ciekawym 
rozwiązaniem jest też wykorzystywanie równo-
ległe kilku algorytmów genetycznych („multi-
-GP”) (Kaydani  et al., 2014).

Do interpretacji zdjęć sejsmicznych 3D (któ-
re wykorzystywane są w modelach geologicz-
nych 3D) używa się metod SI. Jednym z przy-
kładów wykorzystania jest metoda kalibracji 
atrybutów sejsmicznych (David, 1993), wyszu-
kiwaniu i rozpoznawaniu wzorców w danych 
sejsmicznych (Yang & Huang, 1991), inwersji 
sejsmicznej (Roth & Tarantoia, 1992), wykorzy-
stująca SSN.

Dopasowanie modeli numerycznych 
do wyników procesu eksploatacji 

Bezpośrednio narzędzi SI – najczęściej jako 
SSN – używa się w procesach kalibracji modelu 
numerycznego do symulacji dynamicznej eksplo-
atacji węglowodorów w oparciu o dane histo-
ryczne (history matching) (Zangl, 2006; Rodri-
guez 2007; Sampaio 2009; Mohaghegh., et al., 
2012; Ramgulam,et al. 2007; Shahkarami, et al. 
2014). Jeszcze innym ciekawym zastosowaniem 
metod SI jest optymalizacja położenia odwiertów 
na złożu (Gibbs, 2010, Goyagoler& Horne, 2001, 
Horne & Guyaguler, 1999, Montes et al.,2001)

Eksploatacja złóż konwencjonalnych 
gazu i ropy

Przykładem wykorzystania sztucznej inteli-
gencji jest optymalizacja wydobycia i sterowa-
nie wydajnościami odwiertów – w szczególno-
ści dla dużych złóż ropy naftowej (Stoisits, et. 
al. 1999, Wei,et al. 2017; Wang et. al. 2002). 
Grupa skupiona wokół Mohaghegha (Vest 
Wirginia Univ.) rozwinęła z kolei technikę o na-
zwie Top-Down Intelligent Reservoir Modeling, 
TDIRM (nie mylić z techniką TDRM firmy BP), 
która integruje tradycyjną analizę inżynierii zło-
żowej z technologią sztucznej inteligencji i eks-
ploracji danych (data mining) (AI&DM) w celu 
tworzenia modeli eksploatacyjnych złóż i two-
rzenia prognoz wydobycia (Mohaghegh,2009; 
Gomez et al., 2009; Dahaghi, et. al., 2010; 
Denney, 2010; Haghighat, et al., 2014; Da-
haghi & Mohaghegh, 2016). Wiele rozwiązań 
wykorzystujących sieci neuronowe zostało za-
implementowanych do wspomagania procesu 
eksploatacyjnego – w szczególności w inter-
pretacji testów hydrodynamicznych, położenia 
uskoków i wpływy zmian przewodności hydrau-
licznej przez te uskoki. Jeszcze inne zastosowa-
nia SSN związane są bezpośrednio z własno-
ściami płynów złożowych PVT czy też prognozą 
zmian minimalnego ciśnienia mieszania (MMP) 
dla procesów wtórnych w eksploatacji złóż ropy 
naftowej z zatłaczaniem CO2. 

Eksploatacja złóż 
niekonwencjonalnych gazu

W zakresie eksploatacji złóż niekonwen-
cjonalnych główne zastosowania związane 
z procesem szczelinowania (np. Kulga, 2010) 
oraz  modelowanie procesów wynoszenia wody 
w eksploatacji złóż „tight” i „shale”). W mo-
delach dotyczących złóż niekonwencjonalnych 
dodatkowe znaczenie ma opis matematyczny 
i konieczność reprezentacji w modelu systemu 
szczelin jak również uwzględnienia dodatko-
wych mechanizmów transportu masy jak dy-
fuzja i desorpcja – szczególnie w odniesieniu 
do dwóch kategorii złóż: metanu z pokładów 
węgla (CBM) i eksploatacji złóż gazu ziemnego 
w warstwach mułowcowo-łupkowych. Złoża te 
charakteryzują się zwykle słabym rozpoznaniem 
charakterystyki produkcyjnej, co wynika bezpo-
średnio albo z komplikacji procesu (desorpcja 
i przepływ dyfuzyjny w złożu CBM lub złożu 
„shale”), albo trudności w badaniach in situ 
(testy hydrodynamiczne) czy długim okresem 
eksploatacji w stanie niestacjonarnym (przypo-
mnieć tu należy, że są to złoża o przepuszczal-
ności od 0,1 mD do 10-6 mD (czyli do 1 nD lub 
inaczej: do 10-21 m2) . 

Szereg nieznanych wcześniej mechanizmów 
termodynamicznych i kinematycznych zmienia 
charakterystykę własności tych złóż w tak skom-
plikowanym ośrodku porowatym o promieniu 
porowym mniejszym od 10 nm (10-8 m). Efekty 
zmniejszenia promienia porowego (confined  
effect) (Nagy & Siemek, 2014) wpływają na ciśnie-
nie i temperaturę krytyczną płynów złożowych, 
lepkość i napięcie powierzchniowe, zwilżalność, 
gęstość etc). W pierwszej kolejności sztuczna inte-
ligencja została wykorzystana do integracji danych 
geologicznych, geofizycznych, geochemicznych, 
wiertniczych i in (Maity & Aminzadeh, 2012) oraz 
optymalizacji rozmieszczenia sztucznych szczelin, 
ich zasięgu i wzajemnego oddziaływania (Maity, et 
al. 2012; Denney, 2012). Sieci neuronowe zosta-
ły wykorzystane do analizy niepewności (Bybee, 
2011; Kelkar, et. al., 2010). 

Zastępczy model złożowy 
– model „inteligentny”

Jednym z najbardziej interesujących za-
stosowań jest nowe spojrzenie na tworzenie 
tzw. „modeli zastępczych” (surrogate models) 
(Mohaghegh, et al.,2006; Rajput, et al. 2014, 
Klimkowski, 2016, Nagy et. al. 2019). Podejście 
zaproponowane przy tworzeniu takich modeli 
wspieranych przez SSN wykorzystuje wyniki 
otrzymane z klasycznych modeli numerycznych 
3D (wykorzystujących tzw. siatkę „tartanową”) 
zbudowanych do opisu przepływu z uwzględ-
nieniem procesów dyfuzyjnych, desorpcyjnych 
i modelujących szczeliny naturalne i szczeliny 

sztuczne wytworzone w procesie stymulacji  – 
rys. 4 (Klimkowski, 2016). 

Umożliwia to równocześnie na uwzględ-
nienie większości parametrów wpływających 
na przebieg zjawiska oraz pozwala na opis 
„niejawnych” relacji pomiędzy nimi, który jest 
zbyt złożona by ją modelować w sposób opi-
sany funkcją matematyczną. Modele zastępcze 
zamiast bezpośredniego użycia praw fizyki 
przepływu (w postaci równań), wykorzystują 
i budują relacje niezależnie wprost na podsta-
wie parametrów wejściowych i otrzymanych 
wyników obserwacji zachowania modelu (złoża 
węglowodorów). Do konstrukcji modelu „za-
stępczego”? wykorzystuje się unikalne możli-
wości wirtualnej inteligencji do pracy na dużych 
zbiorach danych i rozpoznawania niezauważal-
nych dla człowieka zależności i wzorców.

Podstawowym zadaniem stawianym w in-
żynierii złożowej dla modelu „zastępczego” 
opartego na sztucznej sieci neuronowej jest 
możliwie dokładna aproksymacja modelu nu-
merycznego przy jednoczesnym ograniczeniu 
czasochłonności symulacji. Jakość aproksyma-
cji rozwiązania związana jest z jednej strony 
z samą siecią neuronową (jej strukturą i zasto-
sowanymi funkcjami aktywacji) oraz jakością 
bazy danych (ciągów uczących) wykorzystanych 
w procesie uczenia i walidacji sieci z drugiej 
strony. Dodatkowym wymogiem jaki postawio-
no przed modelem zastępczym jest minimaliza-
cja zapotrzebowania na dane, w oparciu o które 
trenowana jest SSN.

Przez jakość bazy danych należy rozumieć 
stopień w jakim uogólnia ona przestrzeń za-
gadnienia w ramach określonej liczby realiza-
cji, tj. punktów reprezentujących tę przestrzeń. 
Przy czym, z punktu widzenia postawionego 
celu, należy dążyć do minimalizacji „kosztu” 
tworzonej bazy danych, tj. liczby realizacji nu-
merycznych. Na rozmiar pakietu danych uczą-
cych istotny wpływ ma oczywiście liczba pa-
rametrów wejściowych modelu. Modelowanie 
eksploatacji gazu ze złóż łupkowych wiąże się 
z działaniem na wielu zmiennych (znaczna wy-
miarowość przestrzeni zagadnienia), jak rów-
nież jest problemem silnie nieliniowym. I tak, 
w przypadku np. 9 zmiennych określonych 
pięcioma predefiniowanymi wartościami każda, 
otrzymamy niemal 2 miliony punktów. Przy tak 
dużej liczbie wariantów analizowanego zagad-
nienia kluczowym staje się: 1) ograniczenie wy-
miarowości; 2) optymalizacja próbki. Jeżeli baza 
danych uczących jest zbyt mała (lub nie repre-
zentuje w wystarczającym stopniu przestrzeni 
zagadnienia), nie da się prawidłowo wytreno-
wać sztucznej sieci neuronowej niezależnie od 
jej struktury. 

Zwykle dąży się do uproszczenia konstrukcji 
modeli numerycznych poprzez unifikację pa-
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rametrów (np. przyjmuje się stałą porowatość 
i przepuszczalność matrycy), ale też możliwe 
jest zbudowanie modeli „zastępczych”, które 
uwzględniają elementy niejednorodności i ani-
zotropii. Wadą tak stworzonych modeli, jest 
proces uczenia sztucznej sieci, który wprost 
zależy od ilości parametrów wejściowych – jak 
wskazano wyżej. 

W przypadku modelu jednoodwiertowego 
baza danych powinna zawierać charakterystykę 
skały złożowej, parametry strefy stymulowanej 
(szczelin hydraulicznych) oraz przebieg wydo-
bycia w czasie. Na tej podstawie SSN znajduje 
zależności między wydobyciem i parametrami 
udostępnionej strefy, „uczy się” ich, a następnie 
może działać w trybie prognostycznym. Do wy-
generowania bazy danych tak zdefiniowanego 
modelu zastępczego niezbędny jest symulator 
numeryczny (numeryczny model złożowy – 
NMZ), a zadaniem zastępczego modelu złożo-
wego (ZMZ) nie jest wyeliminowanie, ale roz-
szerzenie możliwości tego narzędzia. 

Redukcję wymiarowości zagadnienia moż-
na zrealizować poprzez określenie parametrów 
o decydującym wpływie na przebieg eksplo-
atacji i odrzucenie tych o znaczeniu najmniej-
szym (Klimkowski & Nagy, 2014). W tym celu 
przeprowadzono analizę wrażliwości modelu 
symulacyjnego na poszczególne parametry. 
Parametrami złoża uwzględnionymi w badaniu 
były porowatość i przepuszczalność matrycy 
skalnej, rozmieszczenie (gęstość) i przewod-
ność szczelin naturalnych, nasycenie wodą 
związaną, ściśliwość przestrzeni porowej, ilość 
gazu zaadsorbowanego (objętość Langmuira) 
i ciśnienie Langmuira oraz dyfuzja. Parametry 
strefy stymulowanej reprezentowane były przez 
ilość szczelin hydraulicznych (odległość między 
szczelinami), ich zasięg oraz przepuszczalność. 
W sumie w analizie wrażliwości uwzględniono 
12 zmiennych. Przy doborze zakresów wartości 
parametrów złożowych skupiono się na złożach 
łupkowych średniej jakości, w których maksy-
malna uwzględniona wartość przepuszczalności 
matrycy to 200 nD. Wśród kluczowych wskaź-
ników efektywności modelu złoża łupkowego 
znalazły się przede wszystkim parametry strefy 
szczelinowanej, takie jak rozmieszczenie i zasięg 
szczelin hydraulicznych, czyli zmienne, na któ-
re (w mniejszym lub większym stopniu) można 
wpływać poprzez odpowiednie prowadzenie 
zabiegów szczelinowania. Spośród właściwo-
ści skały złożowej (matrycy i systemu szczelin) 
największy wpływ na eksploatację miały po-
rowatość matrycy skalnej oraz parametry de-
terminujące zdolność skały do przewodzenia 
płynów, czyli gęstość sieci szczelin naturalnych, 
ich przewodność oraz przepuszczalność matrycy 
skalnej. 

Do ważnych parametrów modelu należa-
ło również zaliczyć nasycenie wodą związaną 
(bezpośredni wpływ na zasoby początkowe, jak 
i porowatość) oraz ilość gazu zaadsorbowane-
go, czyli objętość Langmuira. W badaniu wpły-
wu przewodności głównych szczelin hydraulicz-
nych na wydobycie gazu zastosowano modele 
25, 12.5 i 2.5 mD·m odpowiadające przepusz-
czalnościom sztucznych szczelin odpowiednio: 
10 Darcy, 5 Darcy i 1 Darcy.

Funkcją celu braną pod uwagę w tej ana-
lizie była wydajność eksploatacji i sumaryczne 
wydobycie gazu, którą wybrano głównie z uwa-
gi na jej właściwości (ciągłość i mononiczność).  
Projekt eksperymentu symulacyjnego (próbkę 
przestrzeni zagadnienia) wygenerowano z wy-
korzystaniem metody próbkowania Latin hy-
percube. Dla optymalizacji próbki zastosowano 
z kolei inne narzędzie wykorzystujące sztuczną 
inteligencję: algorytm genetyczny (GA) (Klim-
kowski 2016).

W ramach pracy nad modelem „inteligent-
nym” korzystano z dedykowanego sztucznym 
sieciom neuronowym modułu programu Matlab 
pod nazwą Neural Network Toolbox (NNT). Pra-
ce nad bazą danych i strukturą SSN prowadzone 
były eksperymentalnie. Przyjęcie imperatywu 
możliwie największego ograniczenia liczby sy-
mulacji numerycznych skutkowało konieczno-
ścią jednoczesnego poszukiwania optymalnej 
ilości danych w ciągu uczącym i odpowiedniej 
struktury sieci, które to parametry są wzajemnie 
zależne. 

Podsumowując przebieg prac nad inteli-
gentnym modelem zastępczym wyróżnić należy 
4 główne etapy: 1) budowa modelu numerycz-
nego wraz efektywnym systemem generowania 
wariantów modelu; 2) analiza wrażliwości – 
określenie kluczowych parametrów modelu (re-
dukcja wymiarowości); 3) generowanie bazy da-
nych; 4) trenowanie, walidacja i testowanie SSN.  
W procesie uczenia sieci przygotowane dane 
dzielone są na trzy części: 1) zestaw do tre-
nowania, 2) zestaw walidacyjny, oraz 3) ze-

staw testowy, który nie bierze bezpośredniego 
udziału w uczeniu – ta część danych służy do 
testowania sieci po zakończeniu treningu. W ra-
mach pracy nad konstrukcją SSN na potrzeby 
testowania sieci przeznaczono pięć realizacji, 
wybieranych losowo przez algorytm modułu 
NNT na początku każdego nowego treningu. 
Ograniczenie liczby realizacji testujących wyni-
kało z zapotrzebowania sieci na dane na etapie 
uczenia i walidacji. Wyniki testów na tym loso-
wym pakiecie potwierdzają wiarygodność mo-
delu zastępczego. Porównanie profili wydobycia 
dla dwóch wybranych wariantów przedstawio-
no na rys. 6. 

Dla pełnej weryfikacji wiarygodności SSN 
przygotowano dodatkowy „zewnętrzny” pakiet 
testujący, składający się z danych zupełnie sieci 
nieznanych. Na rys. 7A przedstawiono wartości 
średnich błędów całkowitych (błąd rozumiany 
jako różnica względem symulacji numerycz-
nej) – żadna z symulacji nie przekroczyła progu 
10%. Maksymalna wartość całościowego błędu 
średniego wynosi 7,2%, a zgodnie z histogra-
mem błędów – rys. 7B) znaczna większość sy-
mulacji charakteryzuje się błędem mniejszym niż 
3,0%.

Wykorzystanie modeli 
„zastępczych” do oceny zasobów 
wydobywalnych

Zasoby określone zgodnie z terminologią 
PRMS (PRMS 2018) jako pierwotne (initial-in-
-place) są zdefiniowane jako „pierwotne zasoby 
geologiczne węglowodorów” i podzielone na: 
„odkryte pierwotne zasoby węglowodorów” 
i „nieodkryte pierwotne zasoby węglowodo-
rów” (rys. 8). Natomiast zasoby możliwe do 
wydobycia (tzn. wydobywalne) zostały zróżnico-
wane na: zasoby (reserves), zasoby warunkowe 
(contingent resources) i zasoby perspektywiczne 
(prospective resources). Niepewność szacowa-
nia zasobów węglowodorowych odzwierciedla 
w tej klasyfikacji przedział szacunkowych ilości 

Rys. 4. Uproszczony model numeryczny z siatka „tartanową”, stosowany w tworzeniu „zastępczych” modeli jednootworowych – 
w modelu znajduje się 15 szczelin hydraulicznych o zasięgu 150 m każda (Klimkowski, 2016)
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Rys. 5. Wpływ ilości udanych szczelinowań na wydobycie (Klimkowski, Nagy 2014)

Rys. 6. Porównanie profili wydobycia wygenerowanych za pomocą sztucznej sieci neuronowej z wartościami z ciągu uczącego (Klimkowski  2016)

Rys. 7. A) Zestawienie średnich błędów 100 realizacji testowych (średnia ze wszystkich punktów profilu wydobycia; dodatkowo przedstawiono średnią nie uwzględniającą błędu w pierwszym 
punkcie profilu); B) Histogram błędów symulacji modelem zastępczym dla100 realizacji testowych (Klimkowski 2016)



8(250)/2019
sierpień

10

węglowodorów potencjalnie możliwych do 
wydobycia z akumulacji na obszarze poszcze-
gólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, podczas 
gdy wzdłuż osi pionowej zmienia się skala opła-
calności ekonomicznej.

Szacowanie zasobów geologicznych i wy-
dobywalnych jest podstawowym, poza kwestią 
prognozy wydajności, zagadnieniem przy okre-
śleniu zasobów ekonomicznie wydobywalnych. 
Dla złóż konwencjonalnych i – w szczególności 
– dla złóż niekonwencjonalnych jest to szcze-
gólnie ważne z uwagi na ogromne niepew-
ności wyznaczenia tych zasobów. Dotyczy to 
zarówno zasobów światowych (2-4, 6, 9, 11, 
12, 17, 18), jak i polskich (4, 10, 13, 20-22). 
Najstarszymi metodami wyznaczania zasobów 
są metody objętościowe; do nowszych należy 
zaliczyć metodę bilansu masowego (16, 23-25) 
oraz metodę krzywych spadku wydajności (25, 
26). Zwłaszcza ta ostatnia metoda doczekała się 
wielu odmian (27-32).

Dla złóż niekonwencjonalnych definiuje 
się także zasoby technicznie wydobywalne. 
Obejmują one nie tylko zasoby w znaczeniu 
zasobów komercyjnych (reserves) co do których 
przewiduje się, że w przyszłości od dnia oszaco-
wania wydobycie ich ze złoża będzie opłacalne 
ekonomicznie, poprzez zagospodarowanie zna-
nych akumulacji w określonych warunkach ryn-
kowych, ale też część zasobów warunkowych, 
których wydobycie jest zależne m.in. od zmiany 
technologii wydobycia (2, 16, 19). 

Zasoby komercyjne muszą spełniać cztery 
kryteria: muszą być odkryte, wydobywalne (tzn. 
możliwe do wydobycia), ekonomicznie opłacal-
ne i w trakcie zagospodarowania złoża. Zasoby 
podlegają dalszemu podziałowi na kategorie 
w zależności od poziomu niepewności związa-
nego z oszacowaniem, pewne (90%), pewne + 
prawdopodobne (50%) oraz pewne + prawdo-
podobne + możliwe (10%) (28). Inteligentny 
model zastępczy umożliwia wyznaczenie zaso-
bów technicznie wydobywalnych tj. zasobów 
wyznaczonych bez uwzględnienia ekonomiki 
wydobycia procesu. 

Część zasobów wydobywalnych (pewnych) 
po nałożeniu warunku opłacalności wydobycia 
należy uznać jako pierwotne komercyjne zasoby 
gazu (pewne). Zasoby pewne wydobywalne są 
ułamkiem zasobów geologicznych zdefiniowa-
nych zwykle w oparciu o metodę objętościową. 
Zasoby geologiczne gazu ziemnego (GIP) w for-
macjach łupkowych oblicza się z klasycznej for-
muły (1) (wg 16):

GIP= GIPF+GIPA               (1)
w której GIPF oznacza gaz wolny (w przestrze-
ni porowej), a GIPA gaz zaadsorbowany przez 
materię organiczną. Wartości te wyliczane są 
z zależności (2) i (3):

GIPF= (A∙h∙φ∙(1-Sw )) ⁄Bg      (2)

GIPA=S∙h∙d∙Gc                        (3)

w których A oznacza powierzchnię obszaru per-
spektywicznego, h średnią miąższość łupkowej 
serii gazonośnej, φ porowatość całkowitą, Sw 

nasycenie wodą, Bg współczynnik objętościowy, 
d gęstość skał zbiornikowych, VL i PL objętość 

i ciśnienie Langmuira, a   to zawar-
tość gazu zaadsorbowanego w jednostce masy 
łupków.

Nowy model wyznaczania 
zasobów wg AGH

Nowa zaproponowana metodyka AGH po-
zwala na wykorzystanie czterech różnych sposobów 
oszacowania zasobów wydobywalnych (rys. 9): 

(I) zasoby wydobywalne oszacowane wstęp-
nie (risky recoverable resources) oceniane 
są metodyką EIA US (IEA, 2011), 

(II) zasoby oszacowane na podstawie śred-

niej zawartości TOC i analogii do 25 ba-
senów amerykańskich (Old, 2008), 

(III) metodyka AIM (AGH) oparta jest na 
modelowaniu heurystycznym z wykorzy-
staniem modelowania komputerowego 
(zmodyfikowany schemat Donga) (Dong 
et al., 2013ab, 2014, 2015) i wreszcie 

(IV) model wykorzystujący krzywe spadku 
wydajności (DCA) (Boulis 2009, Arps 
1945; Chan, P. B. et al. 2009; Clark & 
Lake 2011; Clarkson 2009, Duong 2009, 
Placio & Blasingame 1993, Patzek et al. 
2013; Nagy et al. 2014; Siemek, et al. 
2015) na podstawie danych pilotażo-
wych, jak również w połączeniu z kla-
sycznym lub inteligentnym modelowa-
niem komputerowym (AIM) .

Metoda (I) opiera się wyłącznie na wyznacze-
niu zasobów objętościowych i poprzez zastosowa-
nie założonego współczynnika szczerpania. Metoda 
(II) opiera się na podstawie danych szacunkowych 
i statystycznych eksploatacyjnych z 25 basenów 

Rys. 8. Klasyfikacja zasobów złóż węglowodorów wg systemu PRMS (na podstawie PRMS, 2018; Szafran& Szafran 2014)
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złóż amerykańskich na podstawie oszacowania 
TOC (total organic carbon) (Old,2008;). Metoda (III) 
jest metodą proponowaną w postaci modelu inteli-
gentnego w miejsce schematu analitycznego Don-
ga (48-50). Metoda (IV) jest najbardziej popularną 
metodą wykorzystującą krzywe spadku wydajności 
DCA (Arps, 1945; Boulis, 2009; Chan, et al, 2009;  
Clark, et a. 2011, Clarkson, et al. 2009; Duong, 
2010; Palacio & Blasingame, 1993; Patzek et al. 
2013; Old,2008; Siemek et al., 2015;) ale uzależ-
nioną znacznie od przebiegu procesu eksploatacji.

Proponowany nowy model wyznaczania za-
sobów wydobywalnych wypracowany w AGH (pkt 
III) opiera się w części na koncepcji Donga (Dong et 
al., 2013; 2014; 2015a, 2015b), ale jądrem mo-

Rys. 9. Schemat wyznaczania zasobów wydobywalnych technicznie wg proponowanej metodyki AGH

delu jest zbudowany w AGH w latach 2013-2015 
jednootworowy model zastępczy eksploatacji gazu 
ze złóż niekonwencjonalnych w złożach łupkowych 
(39). Model SRM jest repliką modelu numerycz-
nego zbudowaną w oparciu o elementy sztucznej 
inteligencji, „wyuczoną” w oparciu o wyniki mo-
delu numerycznego i na tej podstawie potrafiącą 
prognozować zachowanie złoża. Wyniki obliczeń 
zawierają TRR (technically recoverable resources), 
a także prognozowany współczynnik szczerpania 
RF (recovery ractor) dla czasu eksploatacji. Zapro-
ponowany schemat wyznaczania zasobów wydo-
bywalnych (rys. 9) pozwala wyznaczyć zasoby na 
podstawie różnych metod w zależności od dostęp-
ności danych. 

Aplikacja AIM 
do wyznaczania zasobów 
wydobywalnych

Aplikacja AIM powstała poprzez wykorzy-
stanie przygotowanego inteligentnego modelu 
zastępczego (Klimkowski 2016) w programie 
dedykowanym na platformę uruchomieniową 
Microsoft .NET/Mono. Ułatwia ona przepro-
wadzenie szeregu symulacji sumarycznego 
wydobycia dla różnych wariantów parametrów 
wejściowych, wykorzystując zdefiniowane prze-
działy zmienności tych parametrów, wraz z przy-
pisanymi im rozkładami prawdopodobieństwa 
(rys. 10 i 11). Zakresy parametrów testowanych 
obejmuje tab.1. 
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Parametr Jednostka
Wartość

Min max

Szczeliny hydrauliczne

rozmieszczenie m 100 200

zasięg m 70 230

przepuszczalność D 1 20

Złoże

przepuszczalność matrycy nD 10 200

porowatość matrycy % 3 7

Rozm. szczelin naturalnych 
w kierunkach I i J

m 4 20

przepuszczalność szczelin 
naturalnych

mD 1 5

nasycenie wodą związaną % 20 40

adsorpcja nm3/t 1 3

Tab. 1. Zestawienie parametrów zmiennych wykorzystanych w two-
rzeniu modelu AIM wraz z zakresami wartości. W programie użyto 
następujących rozkładów prawdopodobieństwa wykorzystywanych 
parametrów: rozkład równomierny (U), rozkład trójkątny (T), rozkład 
normalny (N), rozkład logarytmiczno – normalny (L). Parametry po-
wyższych rozkładów wyznaczane są dla każdego z wprowadzonych 
zakresów w sposób automatyczny dla ogólnie przyjętych rozkładów 
statystycznych zmiennych (Siemek, Nagy, 2004).)

Rys. 10. Okno główne programu, umożliwiające m.in. zdefiniowanie przedziałów zmienności 
poszczególnych parametrów wejściowych

Rys. 11. Wykres funkcji prawdopodobieństwa, przygotowany na podstawie wyników sumarycznego wydobycia gazu ziemnego, uzyskanych dla 10000 symulacji przy pełnych zakresach parame-
trów wejściowych
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Rys. 12. Przykładowe wyniki operacji history matching, ukazujące najlepsze możliwe dopasowanie teoretycznej krzywej sumarycznego wydobycia do wczytanych danych dla wyznaczania  
pierwotnych zasobów geologicznych

Dodatkowym atutem programu jest moż-
liwość przeprowadzenia operacji kalibracji 
krzywej sumarycznego wydobycia w oparciu 
o dane historyczne (history matching). Procedu-
ra optymalizacyjna umożliwiająca automatyczne 
dopasowanie krzywej sumarycznego wydoby-
cia do wczytanych danych przeprowadzana jest 
w dwóch krokach. Metodą Monte Carlo wyzna-
czany jest najbardziej obiecujący zestaw para-
metrów wejściowych; wykonanych jest 10000 
symulacji, a metodą Neldera-Meada wyznacza-
ne jest minimum lokalne funkcji celu, będącej 
dystansem pomiędzy wartościami wczytanymi 
a teoretycznymi. Procedura optymalizacyjna po-
wtarzana jest trzykrotnie. 

Dane wejściowe, dla których sieć neurono-
wa wygenerowała najmniejszy błąd sumarycz-
ny, uznawane są za optymalne i wraz z prze-
szukiwanymi zakresami parametrów zostają 
wyświetlone na wyjściu (rys. 12).

Wnioski
1. Do głównych zalet zastępczych modeli 

złożowych należą: stosunkowo niewiel-
ka ilość danych (a tym samym realizacji 
modelu numerycznego opisującego złoże 
o zdefiniowanych parametrach) potrzebna 
do efektywnego wytrenowania, kalibracji 
i walidacji modelu oraz niezwykle mała cza-
sochłonność symulacji przy jednoczesnym 
braku wymagań ze strony mocy obliczenio-
wej komputera. 

2. Inteligentny model zastępczy umożliwia re-
alizację tysięcy symulacji w czasie liczonym 
w pojedynczych sekundach rozszerzając 
tym samym możliwości oferowane obecnie 
przez konwencjonalną symulację nume-
ryczną, pozwalając na realizację analiz nie-
pewności i wrażliwości czy probabilistyczne 

szacowanie zasobów w zakresie nieosią-
galnym dla modelu konwencjonalnego. 
Dzięki możliwości analizy danych w czasie 
rzeczywistym model zastępczy może być 
istotnym narzędziem w (inteligentnym) za-
rządzaniu złożem.

3. Zbudowany model AIM z wykorzystaniem 
inteligentnego modelowania eksploatacji 
niekonwencjonalnego złoża gazu ziemnego 
jest nowym narzędziem do oceny zasobów 
wydobywalnych. 

4. Dzięki możliwości analizy danych w czasie 
rzeczywistym model zastępczy może być 
istotnym narzędziem w (inteligentnym) 
zarządzaniu złożem oraz w szczególności 
przydatnym narzędziem do wyznaczenia 
zasobów technicznie wydobywalnych jako 
podzbioru pierwotnych komercyjnych (i wa-
runkowych) zasobów geologicznych gazu.

Podziękowanie
Niniejszą pracę wykonano m.in. w ramach 

badań realizowanych w Akademii Górniczo-
-Hutniczej na Wydziale Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu finansowanych ze wspólnego programu 
NCBIR i ARP „BLUE GAS” w ramach projektu 
„IRES” zgodnie z umową NCBIR BG1/IRES/13
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Michał Kruszewski 

Wykorzystanie energii 
geotermalnej w Rosji

Rosyjski sektor energetyczny od 
wielu lat opiera się głównie na pali-
wach kopalnych oraz wykorzystaniu 
energii wodnej i jądrowej. Udział 
energii geotermalnej w całkowitym 
koszyku energetycznym kraju pozosta-
je do dzisiaj niewielki, jednak poten-
cjał tego odnawialnego źródła energii 
w Rosji jest szczególnie wysoki. 

Biorąc pod uwagę rozległy obszar Rosji 
oraz skomplikowaną logistykę transportu paliw 
kopalnych, wykorzystanie energii geotermal-
nej w celu produkcji energii elektrycznej może 
mieć istotne znaczenie, szczególnie w północ-
nych i wschodnich regionach kraju. Głównym 
obszarem wykorzystania energii geotermalnej 
w Rosji było oraz nadal jest bezpośrednie jej 
użycie tzw. direct use.

Eksploatacja zasobów geotermalnych jest 
prowadzona w Rosji oraz w byłym Związku 
Radzieckim od ponad 60 lat. Energia geoter-
malna jest drugim najczęściej stosowanym 
rodzajem energii odnawialnej w kraju, która 
stanowi obecnie mniej niż 1% całkowitej pro-
dukcji energii. Na podstawie dotychczasowych 
badań nad potencjałem geotermalnym w Rosji 
stwierdzono, że wiele regionów posiada rezer-
wy gorącego płynu geotermalnego o tempe-
raturach od 50ºC do 200ºC na głębokościach 
od 200 do 3000 m. Obszary te znajdują się 
głównie w europejskiej części Rosji tj. północny 
Kaukaz (gdzie odwiercono najgłębsze otwory 
geotermalne w Rosji, przekraczające głębo-
kość 5500 m) oraz Syberia z obszarem Bajka-
łu, zachodnią Syberią z Krasnojarskiem, pasem 
wulkanicznym Okhotsko-Czukockiego, Krajem 
Primorskim i regionem Kuryl-Kamczatka. Na 
półwyspie kamczackim oraz na Wyspach Ku-
rylskich woda geotermalna osiąga temperatury 
przekraczające 300oC. Do dziś wykonano oko-
ło 385 odwiertów w aktywnych wulkanicznie 
regionach Kamczatki oraz wysp Kurylskich, do 
głębokości od 170 do 1800 m. Z całej puli od-

wiertów, około 44 produkują płyny dwufazowe 
o wysokich temperaturach.

Pierwszą elektrownię geotermalną, a także 
pierwszą na świecie elektrownię o cyklu binar-
nym, zbudowano w 1966 roku w Pauzhetce 
(obszar na południe od Kamczatki) o łącznej 
mocy 5 MWe. Obecnie całkowita moc geoter-
malna kraju wynosi 81.9 MWe, z czego znaczna 
część, tj. 50 MWe, pochodzi z zakładu geoter-
malnego Verkhne-Mutnovsky. Dwie dodatkowe 
elektrownie geotermalne powstały na Kam-
czatce w 1999 roku, a następnie w 2002 roku. 
W 2007 roku na wyspach Kunashir i Iturup zbu-
dowano dwa mniejsze zakłady geotermalne. 
Obecnie trwa budowa i wdrożenie nowej elek-
trowni geotermalnej o mocy 100 MWe w Mut-
novsky oraz elektrowni geotermalnej o mocy 50 
MWe w Kaliningradzie. Wykorzystanie ciepła 
geotermalnego do celów bezpośrednich (tzw. 
direct use) jest dość rozpowszechnione w Rosji 
i rozwija się znacząco w regio-
nach Kuryl-Kamczatka, Dagestan, 
jak również i w Kraju Krasnodar-
skim. W Rosji istnieje obecnie 
wiele systemów ciepłowniczych 
oraz ogrzewania szklarni bazu-
jących na energii geotermalnej. 
Częste jest także wykorzystanie 
ciepła geotermalnego do pro-
cesów przemysłowych, hodowli 
bydła oraz ryb, suszenia produk-
tów rolnych, kąpielisk i basenów 
geotermalnych. Istnieje również 
duże zainteresowanie instalacją 
gruntowych pomp ciepła, jednak 
ich obecne wykorzystanie jest na 
dość wczesnym etapie rozwoju. 
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Rys. 1. Potencjał energii geotermalnej w Rosji (1 - ogrzewanie pomieszczeń z wykorzystaniem pompy ciepła, 2 - bezpośrednie 
użycie (tzw. direct use), 3 - wytwarzanie energii elektrycznej)

Rys. 2. Aktywność wulkaniczna na Kamczatce 
oraz w północnej części Wysp Kurylskich
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mu Prezes Rady Ministrów Mateusz 
Morawiecki na wniosek Ministra Śro-
dowiska Henryka Kowalczyka.

Piotr Dziadzio jest absolwentem Wydziału 
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, gdzie uzyskał tytuł magistra geologii 
w zakresie stratygraficzno-poszukiwawczym. 
W 1999 r. w Państwowym Instytucie Geolo-
gicznym uzyskał tytuł doktora na podstawie 
rozprawy „Sedymentologia utworów miocenu 
wschodniej części zapadliska przedkarpackiego 
między Leżajskiem a Lubaczowem”. Promoto-
rem pracy był prof. dr hab. Tadeusz Peryt. 

Nowy Główny Geolog Kraju w 2001 r. 
ukończył studia podyplomowe z zakresu zarzą-
dzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National 
– Louis Univerisity w Nowym Sączu. Posiada 
uprawnienia geologiczne kat. I. Jest autorem 
wielu publikacji naukowych, opracowań, pro-
jektów i dokumentacji geologicznych.

Piotr Dziadzio rozpoczął karierę zawodową 
w 1992 r. w Instytucie Nauk Geologicznych PAN. 
W latach 1993 - 2006 pracował w PGNiG SA 
w Biurze Geologicznym Geonafta w Gorlicach 
oraz w Departamencie Poszukiwania Złóż Ośrodku 
– Regionalnym Południe w Jaśle. W latach 2006-

2011 był dyrektorem zarzą-
dzającym spółką Narzędzia 
i Urządzenia Wiertnicze Sp. 
z o.o. w Gorlicach. W latach 
2012-2013 pracował w fir-
mach prywatnych zwią-
zanych z wydobyciem su-
rowców. Od 2013 do chwili 
obecnej był pracownikiem 
Instytutu Nafty i Gazu – PIB.

W 2004 r. Piotr Dziadzio 
został redaktorem naczelnym 
czasopisma „Wiadomości 
Naftowe i Gazownicze” 
i pełnił tą funkcję do 31 lip-
ca 2019 r. W latach 2001 - 
2008 był członkiem Zarządu 
Głównego Polskiego Towa-
rzystwa Geologicznego i członkiem Internatio-
nal Association of Sedimentologists. W 2016 r. 
został wybrany sekretarzem generalnym Stowa-
rzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego, był również rzeczoznawcą tej organizacji 
w zakresie geologii naftowej. Od 2016 r. jest 
sekretarzem Polskiego Komitetu Narodowego 
Światowej Rady Naftowej (Word Petroleum Co-
uncil). Posiada stopień Dyrektora Górniczego III 
stopnia oraz Odznaczenie Honorowe Zasłużony 
dla Górnictwa RP, którą otrzymał za pracę na 
rzecz polskiego górnictwa w 2008 r.

Dr Piotr Dziadzio został Głównym Geologiem Kraju

Główny Geolog Kraju (drugi z prawej) w towarzystwie pozostałych osób z kierownictwa Ministerstwa Środowiska (od prawej: minister Henryk Kowalczyk, dr Piotr Dziadzio, Główny Konserwator 
Przyrody i Sekretarz Stanu Małgorzata Golińska, Podsekretarz Stanu Sławomir Mazurek, Dyrektor Generalny Grzegorz Mroczek). Fot. arch. Ministerstwo Środowiska

„Tak odpowiedzialne stanowisko wyma-
ga osoby z dużym doświadczeniem. Pan Piotr 
Dziadzio spełniał wszystkie wymagane kryte-
ria” – powiedział minister Kowalczyk, gratulu-
jąc powołania na stanowisko Głównego Geo-
loga Kraju.

Główny Geolog Kraju wykonuje kompeten-
cje ministra środowiska z zakresu administracji 
geologicznej oraz nadzoru nad wykonywaniem 
zadań państwowej służby geologicznej.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk (po prawej) wręcza nominację na Głównego 
Geologa Kraju dr Piotrowi Dziadzio (po lewej). Fot. arch. Ministerstwo Środowiska
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Jakie wyzwania stoją przed transformacją 
polskiej energetyki w obliczu wymogów unij-
nego pakietu klimatycznego?

W 2004 roku Polska przystępując do Unii 
Europejskiej zobowiązała się do dalszych reform 
sektora wynikających z obowiązujących regulacji 
unijnych. Ten moment miał kluczowe znaczenie 
dla zobowiązań, które dotyczą polskiej energetyki, 
a reguły gry zostały ustalone w traktatach akce-
syjnych. Z tego punktu widzenia trudno uznać za 
element zaskoczenia wszelkie dalsze konsekwen-
cje wynikające z faktu przystąpienia do UE cho-
ciażby polegające na znacznym wzroście kosztów 
uprawnień do emisji CO2. Od początku jako kraj 
zabiegaliśmy o tzw. derogacje czyli okresy przej-
ściowe na wdrożenie niektórych zobowiązań trak-
tatowych (w szczególności tych dot. spełnienia 
przez energetykę nowych norm emisyjnych), ale 
to również oznaczało, że ten czas który zyskaliśmy 
powinien być odpowiedzialnie wykorzystany aby 
przygotować się do nowej rzeczywistości. Można 
by retorycznie zapytać – czy tak się stało?

Polityka klimatyczno-energetyczna do 2020 
roku z celem redukcji emisji gazów cieplarnianych 
o 20% została wdrożona poprzez tzw. pakiet kli-
matyczno-energetyczny z 2009 roku, który obej-
mował reformę systemu handlu emisjami EU ETS, 
wprowadzenie celów redukcyjnych dla sektorów 
nieobjętych systemem EU ETS (tzw. non-ETS) oraz 
zobowiązania dotyczące OZE i efektywności ener-
getycznej. W celu wymuszenia działań zapewnia-
jących uzyskanie redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych przez państwa członkowskie, wprowadzono 
europejski system handlu uprawnieniami do emi-
sji (EU ETS). Już wtedy stało się jasne, że celem 
tego systemu jest przypisanie dodatkowego kosz-
tu energii pochodzącej ze źródeł emisyjnym.

Założenia polityki klimatyczno-energetycznej 
na lata 2021-2030, które zostały przyjęte w paź-
dzierniku 2014 roku są jeszcze bardziej rygory-
styczne i wpisują się w szerszy kontekst imple-
mentacji unii energetycznej (wdrażanej poprzez 
tzw. „Pakiet zimowy” opublikowany w listopadzie 
2016 roku), gdzie obniżenie emisyjności zostało 
uznane za jeden z jej kluczowych filarów. Pakiet 
zimowy jednoznacznie wskazał kierunek wzro-
stu ambicji celów klimatycznych i determinację 
Komisji Europejskiej wspieranej przez większość 
państw członkowskich do przyspieszenia wzrostu 
kosztów emisji CO2, a więc eliminowania źródeł 
wysokoemisyjnych poprzez dążenie do całkowitej 
dekarbonizacji energetyki.

Zmiany w energetyce wymagają zdecydowanego działania
Rozmowa z Remigiuszem Nowakowskim, prezesem zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych

Dekarbonizacja to już nieuchronna ko-
nieczność i globalny trend. Jak radzą sobie 
z tym problemem inne kraje i jak na tym tle 
wypada Polska?

Nie ma złudzeń co do tego, że większość 
państw członkowskich UE podjęła już decyzję 
o konsekwentnej realizacji ambitnej polityki kli-
matycznej. Niezależnie od tego, dekarbonizacja 
jest rzeczywiście trendem globalnym i w dłuższej 
perspektywie nie zmienią go jednostkowe decyzje 
np. administracji USA o wycofaniu się z porozu-
mienia paryskiego, a tym bardziej sceptycyzm kra-
jów, takich jak Polska, uzależnionych od generacji 
energii na węglu. Liderzy największych koncer-
nów energetycznych w Europie wzywają jednym 
głosem do eliminacji energetyki wysokoemisyjnej 
poprzez takie zmiany w EU ETS, które doprowa-
dzą do osiągnięcia kosztu emisji CO2 na poziomie 
co najmniej 30 EUR/t w najbliższej przyszłości, 
a w przyszłości wielokrotności tej kwoty.

Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 przekła-
da się bezpośrednio, negatywnie na wyniki pol-
skich spółek energetycznych i obniża ich zdolność 
do inwestowania. Możemy to wyraźnie zaobser-
wować w opublikowanych wynikach rocznych 
polskich grup, a w szczególności dla segmentu 
konwencjonalnego wytwarzania energii. W przy-
padku polskiego sektora energetycznego, gdzie 
udział energii wytworzonej z węgla, a więc wy-
sokoemisyjnego paliwa, jest wciąż na poziome 
ok. 80 proc. oznacza to dramatyczne pogorszenie 
rentowności zarówno na poziomie operacyjnym, 
jak i zwiększenie długoterminowego kosztu krań-
cowego uwzględniającego nakłady inwestycyjne 
na budowę nowych źródeł.

Komisja Europejska w ogłoszonym 28 listopa-
da 2018 r. dokumencie „Czysta Planeta dla wszyst-
kich. Europejska długoterminowa wizja strategicz-

na prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej 
i neutralnej dla klimatu gospodarki” przedstawiła 
propozycję nowej strategii rozwojowej, której ce-
lem jest transformacja europejskiej gospodarki, tak 
by w 2050 r. stała się neutralna dla klimatu, czyli 
nie emitowała do atmosfery gazów cieplarnianych. 
Wśród rozważanych scenariuszy zakłada się pełną 
dekarbonizację sektora energetycznego do roku 
2050. Niezależnie od tego na ile realny jest ten cel 
i czy uzyska finalnie poparcie polityczne dla uznania 
jego wiążącego statusu, oznacza to w szczególno-
ści dalsze działania mające na celu zaostrzenie reguł 
systemu handlu emisjami EU ETS. 

Jakie działania w związku z tym powinni-
śmy podjąć w najbliższym czasie?

Najkrócej na to pytanie można odpowiedzieć 
tak – zmieniać się, działać i to szybko! Z punktu 
widzenia strategicznego, już w 2004 czyli w mo-
mencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
konieczność zmiany polskiej energetyki była do 
przewidzenia. Niestety, czas ten został w znacznej 
mierze zmarnowany i dzisiaj stajemy w obliczu 
kumulacji efektów wielu zaniechań. To jednak nie 
usprawiedliwia nas przed koniecznością podej-
mowania trudnych decyzji bez dalszej zwłoki!

Niezależnie od tego czy zgadzamy się z zało-
żeniami polityki klimatyczno-energetycznej UE – już 
sam fakt uzależnienia generacji energii w Polsce 
w 80% od jednego paliwa nie jest komfortowy 
i powoduje zwiększenie ryzyka dla całej gospo-
darki. Dlatego już choćby z tego punktu widzenia 
powinniśmy dążyć do większej dywersyfikacji na-
szego miksu paliwowego. O tym między innymi 
będziemy debatować na tegorocznym V Kongresie 
Energetycznym we Wrocławiu, organizowanym 
przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych. 

Jedynym rozsądnym wyjściem, które pozwoli 
ochronić Polskę w dłuższej perspektywie przed 
rosnącymi cenami energii będzie możliwie jak naj-
szybsza zmiana miksu energetycznego na rzecz 
paliw niskoemisyjnych i technologii wytwarzania 
energii w źródłach odnawialnych. Oczywiście 
w krótkiej perspektywie najlepszym rozwiązaniem 
byłoby zastosowanie na dużą skalę w istniejących 
i budowanych blokach energetycznych tzw. „czy-
stych technologii węglowych”, jednak na razie 
nie ma przykładów potwierdzających opłacalność 
takich rozwiązań. W okresie przejściowym alter-
natywą jest również zwiększenie generacji energii 
w blokach gazowo-parowych wykorzystujących 
jako paliwo gaz ziemny.

Remigiusz Nowakowski. Fot. arch. DISE
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Jak naprawić gazociąg

Rurociągi, armatura i inne stalo-
we elementy w przemyśle wydobyw-
czym ropy i gazu mają ciągły kon-
takt z kwaśnymi składnikami płynu 
złożowego oraz różnego rodzaju che-
mikaliami. Dodatkowo parametry 
pracy tzn. wysokie temperatura i ci-
śnienie sprawiają, że wszystkie te ele-
menty są bardzo wrażliwe na różne 
zjawiska korozji, które mogą prowa-
dzić do poważnych wypadków. 

W związku z wystąpieniem awarii rurociągu 
ze strefy przyodwiertowej Buszewo-7 podlega-
jącej kopalni Dębno (PGNiG SA Oddział w Zie-
lonej Górze), zgodnie z zaleceniami OUG w Po-
znaniu, w 2016 roku przeprowadzono badania 
inteligentnymi tłokami wszystkich rurociągów 
od stref przyodwiertowych do Ośrodka Grupo-
wego Buszewo oraz rurociągu zbiorczego płynu 
złożowego do Ośrodka Centralnego Barnówko. 
Podczas inspekcji rurociągu relacji OG Busze-
wo - OC Barnówko w październiku 2016 roku 
stwierdzono liczne anomalie z ubytkami metalu 
spowodowane korozją wewnętrzną rurociągu. 

Jaki materiał?
Na podstawie przeprowadzonych badań 

w grudniu 2016 roku w pierwszej kolejności 
wytypowano i wykonano wzmocnienia ścianek 

Transport rur w bębnach – zdjęcie z portu w Bremerhaven po ich załadowaniu na transport kołowy. Fot. Archiwum Oddziału

Szpula zamontowana na ramie/karuzeli szpulowej. Fot. Archiwum Oddziału

Przygotowanie rury do przeciągnięcia. Fot. Archiwum Oddziału
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rurociągu taśmami kompozytowymi, które miały 
na celu zapobieżenie wystąpieniu awarii ruro-
ciągu w najbardziej newralgicznych miejscach. 
Jednocześnie podjęto decyzję o przebudowie 
ponad 5-kilometrowego odcinka rurociągu. 
W celu rozwiązania tego zadania przeprowa-
dzono analizę dostępnych na rynku rozwiązań 
technicznych z uwzględnieniem kosztów reali-
zacji całego przedsięwzięcia. 

Użycie takich samych jak poprzednio rur 
stalowych wiązałoby się z ryzykiem wystąpienia 
kolejnych awarii w następnych latach. Z kolei 
użycie rur kwasoodpornych byłoby najdroższym 
rozwiązaniem. Rozważano również zastosowa-
nie rur kompozytowych GRE (rury epoksydowe 
z włóknem szklanym) dostarczanych w sztan-
gach. Jednakże wszystkie te rozwiązania wiąza-

łyby się ze znacznie wydłużonymi czynnościami 
formalnoprawnymi. Decyzja o wykorzystaniu rur 
kompozytowych warstwowych (dostarczanych 
w bębnach) o mniejszej średnicy, montowanych 
metodą reliningu, czyli „rura w rurze”, została 
podjęta ze względu na ich odporność na warun-
ki agresywne, opłacalność oraz szybką i stwa-
rzającą najmniej problemów metodę montażu.

Jeden w drugim
Roboty budowlane rozpoczęto w maju 

2018 r. i zakończono po rejestracji rurociągu 
w UDT na początku lipca 2018 r. Prace pole-
gały na wprowadzeniu do istniejącego ruro-
ciągu nowego o mniejszej średnicy, wykona-
nego z wielowarstwowych rur epoksydowych, 
wzmocnionych włóknem szklanym, integralnie 

połączonych z polietylenem o wysokiej gęsto-
ści HDPE. W tym celu konieczne było wykona-
nie jedynie wykopów w miejscach łączenia rur 
(11 wykopów o długościach od 15 do 30 m). 
Rury ułożono w 12 odcinkach o długościach 
od 99 do 660 m, zależnych od załamań tra-
sy istniejącego rurociągu oraz infrastruktury 
podziemnej i naziemnej. Nowe rury po zain-
stalowaniu na ich końcach głowicy ciągnącej 
wprowadzane były w wykopie startowym do 
istniejącego rurociągu i przeciągane stalową 
linką przy użyciu wciągarki hydraulicznej do 
wykopu końcowego. Następnie łączono dwa 
odcinki rurociągu specjalnymi łącznikami ze 
stali kwasoodpornej. Na końcach rurociągu na 
OC Barnówko i OG Buszewo rurociąg włączono 
do istniejącej instalacji przy użyciu łączników 
kołnierzowych.

Badania pokazują, że problem silnie postę-
pującej korozji nie jest odosobniony i dotyczy 
wielu rurociągów. Obecnie trwają prace zwią-
zane z wymianą rurociągów doprowadzających 
płyn złożowy ze stref Bu-6, Bu-7 i Bu-17 do 
Ośrodka Grupowego Buszewo. Istniejące sta-
lowe rury zamieniamy na nowe z HDP, prace 
wykonywane są tradycyjną metodą wykopową.

Maciej Kosowicz
Specjalista ds. Inwestycji, 

Dział Remontów

Rafał Sedlaczek
Kierownik Zmiany, 

KRNiGZ Dębno

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Połączenie międzyrurowe – nałożenie złączy. Fot. Archiwum Oddziału

Połączenie międzyrurowe po zaizolowaniu. Fot. Archiwum Oddziału
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W 2019 roku mija 10 lat od uru-
chomienia instalacji Odazotow-
ni Grodzisk eksploatowanej przez 
PGNiG SA Oddział w Zielonej Gó-
rze. W dniu 23.02.2009 r. przeprowa-
dzono odbiór techniczny instalacji, 
a w maju tego samego roku urucho-
miono produkcję gazu wysokometa-
nowego. Dzięki tej instalacji możli-
we stało się nie tylko wykorzystanie 
gazu zaazotowanego pozyskiwanego 
w rejonie Grodziska Wlkp., przetwo-
rzenie go na gaz wysokometanowy, 
ale również odzyskanie towarzyszą-
cego kopalinie helu.

Zadaniem instalacji Odazotowni Gro-
dzisk jest przetwarzanie gazu zaazotowanego 
podgrupy Ls oraz Ln ze złóż znajdujących się 
w okolicach Grodziska Wlkp. na gaz wysokome-
tanowy E, który oddawany jest do krajowego 
systemu przesyłowego.

Skomponować gaz
Instalacja zaprojektowana została do pra-

cy z wydajnością od 35 000 do 80 000 Nm3/h 
gazu wsadowego o zawartości azotu wahającej 
się w przedziale od 26 do 52% oraz ciśnieniu 

od 4,5 do 6,3 MPa. Stopniem wejściowym do 
Odazotowni jest Mieszalnia Gazu Grodzisk, 
której zadaniem jest stworzenie odpowiedniej 
kompozycji składu gazu wsadowego oraz regu-
lacja wielkości przepływu i ciśnienia gazu w kie-
runku Odazotowni. Cały proces technologiczny 
jest w pełni zautomatyzowany, a sterowanie 
procesem odbywa się ze stacji operatorskich 
w dyspozytorni.

Podstawą procesu produkcji gazu wyso-
kometanowego na Odazotowni Grodzisk jest 
kriogeniczna metoda odazotowywania gazu 
ziemnego wykorzystująca różnice temperatur 
wrzenia poszczególnych składników mieszaniny 
gazowej. Cechą charakterystyczną procesu jest 
to, że aby doszło do rozdziału metanu i azotu 
należy ochłodzić gaz wsadowy do temperatur 
sięgających -190°C. Obniżenie temperatury uzy-

skuje się poprzez redukcję ciśnienia gazu pro-
cesowego na specjalnych zaworach dławiących 
(tzw. zawory Joule’a-Thomsona) oraz kaskado-
wą wymianę ciepła na kriogenicznych wymien-
nikach wsadowych.

Instalację odazotowania opuszczają trzy 
strumienie produktów handlowych. Podstawo-
wym z nich jest gaz wysokometanowy, pozosta-
łymi są skroplony gaz ziemny (LNG) oraz surowy 
koncentrat helu o zawartości helu ok. 80%.

Fouling
Z uwagi na stopień skomplikowania in-

stalacji oraz charakterystycznej dla procesu 
kriogenicznego czułości na skład gazu wsado-
wego w toku eksploatacji instalacji pojawił się 
problem z zapewnieniem ciągłości pracy przy 
zachowaniu wymaganych parametrów tech-

Mniej azotu w gazie

Kalendarium:
Połowa lat 90. – pierwsza kon-
cepcja budowy instalacji odazoto-
wania gazu

27.09.2006 – podpisanie umowy 
z wykonawcą

07.05.2007 – rozpoczęcie prac na 
budowie

05.11.2010 – odbiór końcowy  
inwestycji

24.10.2012 – pierwszy miliard 
metrów sześciennych gazu E od-
dany do systemu

styczeń 2019 – 8 mln metrów 
sześciennych wyprodukowanego 
koncentratu helu

11.02.2019 – 100 000 ton wy-
produkowanego LNG

Montaż instalacji coldbox był widowiskowym wydarzeniem. Fot. archiwum Oddziału
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nologicznych. W obrębie części kriogenicznej 
instalacji zidentyfikowano występowanie tzw. 
foulingu wymienników ciepła, powodującego 
spadek sprawności pracy wymienników. Pro-
blemy technologiczne sprawiały, iż ruch obiektu 
prowadzony był w sposób okresowy, tzn. po 
trwającym ok. 5-6 tygodni okresie ciągłej pracy, 
konieczne było zatrzymanie instalacji i przepro-
wadzenie zabiegów mających na celu przywró-
cenie sprawności termodynamicznej procesu 
technologicznego. 

W maju 2013 roku oddano do użytkowa-
nia gazociąg łączący kopalnię Lubiatów z wę-
złem Sątopy co pozwoliło na dostarczenie do 
Odazotowni zaazotowanego gazu ze złóż LMG. 
Pierwszy gaz z kierunku LMG popłynął do Oda-
zotowni 3 czerwca 2013 roku. Wprowadzenie 
tego strumienia wpłynęło na zmianę składu 
gazu poddawanego odazotowaniu oraz w istot-
ny sposób zmieniło dotychczasowy charakter 
pracy instalacji kriogenicznej. Uzyskano istotną 
poprawę parametrów pracy instalacji niskotem-
peraturowej oraz wydłużoną ciągłość pracy całej 
instalacji Odazotowni.

Maciej Rozwadowski 
z-ca kierownika 

Wiktoria Jany 
inżynier ds technicznych
Odazotownia Grodzisk

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Ciekawostki:
• Skrajne temperatury procesowe:
 Temperatura minimalna: ok. -190 °C (dolna część separatora helu w cold-

boxie).
 Temperatura maksymalna: ok. 300 °C (górna część złoża sit molekular-

nych podczas regeneracji).
• Odazotownia Grodzisk jest jednym z nielicznych w Europie źródeł pozy-

skiwania helu (obok odazotowni w Odolanowie oraz instalacji membrano-
wej przy kopalni Kościan-Brońsko) a Polska jest jednym z sześciu krajów-
-producentów helu na świecie.

• Do czerwca 2019 r. Odazotownia Grodzisk przetworzyła prawie 6 mld 
Nm3 gazu zaazotowanego produkując około 3,5 mld m3 gazu wysokome-
tanowego.

Instalacja sąsiaduje z Mieszalnią Grodzisk. Fot. archiwum Oddziału

Odazotownia pracuje w pięknym otoczeniu przyrody. Fot. archiwum Oddziału
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Jerzy 
Zagórski

PGNiG – Synthos: największa 
w Polsce umowa na sprzedaż LNG

PGNiG Obrót Detaliczny do końca 2021 
roku dostarczy blisko 8200 ton skroplonego 
gazu ziemnego (LNG) do zakładów chemicz-
nych Synthos w Oświęcimiu. To największy 
tego typu kontrakt Spółki w Polsce, który 
zakłada równocześnie możliwość zwiększe-
nia wolumenu dostaw o 30 proc. w trakcie 
współpracy.

– Nasi partnerzy potwierdzają, że dla pod-
miotów przemysłowych działających na terenie 
Polski, PGNiG jest dostawcą pierwszego wyboru 
jeśli chodzi o skroplony gaz ziemny. Możliwość 
efektywnego transportu skroplonego gazu ziem-
nego w miejsca, gdzie nie dociera jeszcze sieć 
gazowa, wraz z zapewnieniem obsługi całego 
łańcucha dostaw w ramach Grupy Kapitałowej, 
otworzyła przed nami bardzo obiecujące perspek-
tywy biznesowe, z których skutecznie i intensyw-
nie korzystamy – powiedział Maciej Woźniak, 
wiceprezes PGNiG SA ds. handlowych.

Umowa została podpisana przez PGNiG Ob-
rót Detaliczny i Synthos Dwory 7. W pierwszym 
etapie dostawy paliwa LNG będą realizowane 
z wykorzystaniem autocystern kriogenicznych.

– Pozyskanie do współpracy tak znaczące-
go odbiorcy jak spółka z grupy Synthos to efekt 
naszej skuteczności sprzedażowej. Parame-
try oferty z całą pewnością pozwolą naszemu 
partnerowi optymalizować koszty produkcji. 
Dzisiejsza umowa to największy kontrakt PGNiG 
Obrót Detaliczny pod względem dostarczanego 
wolumenu. Jestem przekonany, że w najbliż-
szych miesiącach kolejne duże przedsiębiorstwa 
działające w Polsce wybiorą ofertę PGNiG, by 
jeszcze efektywniej działać na rynku – podkreślił 
Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Skroplony gaz ziemny dla zakładów Syn-
thos w Oświęcimiu będzie transportowany 
zarówno z Terminalu im. Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego w Świnoujściu, jak i z instalacji skra-

plającej PGNiG w Odolanowie. W przyszłości 
PGNiG Obrót Detaliczny planuje uruchomienie 
transportu kolejowego z wykorzystaniem ISO-
-kontenerów. Kontrakt dopuszcza również moż-
liwość zwiększenia wolumenu dostaw o jedną 
trzecią, w zależności od zapotrzebowania jed-
nego z największych producentów surowców 
chemicznych w Polsce.

– To początek przygody naszej polskiej 
Spółki z gazem wykorzystywanym do produkcji 
energii. Planujemy dalsze inwestycje w ten ob-
szar – mówił Zbigniew Warmuz, prezes Zarządu 
Synthos SA.

Skroplony gaz ziemny to jedno z najczyst-
szych paliw dostępnych na rynku. Odbiorca po 
regazyfikacji otrzymuje paliwo, które w procesie 
spalania zapewnia najniższą emisję dwutlenku 
węgla spośród paliw przemysłowych, a także 
śladowe emisje pyłów, tlenków azotu i siarki.

– Skroplony gaz ziemny jest niskoemisyj-
nym i elastycznym paliwem, które może zasilać 
zarówno energochłonne procesy technolo-
giczne, jak i znaleźć zastosowanie na przykład 
w przemyśle spożywczym. Biznes coraz chętniej 
wybiera to uniwersalne rozwiązanie – stwierdził 
Marcin Szczudło, wiceprezes PGNiG Obrót De-
taliczny.

Departament Public Relations
PGNiG SA

Wśród nowoodkrytych 
złóż przeważa gaz

Rok 2017 był okresem największego spad-
ku liczby nowych odkryć złożowych w wyniku 
redukcji nakładów na poszukiwania i spadku 
ilości wierceń. Poprawa sytuacji, która nastąpiła 
w 2018 r. utrzymuje się i potwierdza to podsu-
mowanie wyników poszukiwań w I kwartale br. 
przygotowane przez agencję Westwood Global 
Energy. W zestawieniu uwzględniono odkry-
cia najbardziej istotne dla przyrostu zasobów 
i największe; było ich 51 w porównaniu z 36 
odkryciami w takim samym okresie roku ubie-
głego. Zasoby 16 z nich przekraczają 13,6 mln t 
równoważnika ropy naftowej.
1. Dinkow – (gaz) 391 mld m3 – Morze Karskie
2. Glaucus – (gaz) 127 mld m3 – Cypr
3. Niarmiejskoje  – (gaz) 121 mld m3 – Morze 

Karskie
4. GTA-1 Tortue – (gaz) – Senegal
5. Yellowtail – (ropa) 40.8 mln t – Gujana

6. Tilapia – (ropa) 40 mln t – Gujana
7. KBD – (gaz) – Indonezja
8. Lang Lebah – (gaz) – Sarawak 
9. Blacktip – (ropa) – Zat. Meksykańska
10. Brulpadda – (gaz+kondensat) – Afryka Płd.
11. Glengorn – (gaz+kondensat) – Morze Pół-

nocne
12. Agogo – (ropa) – Angola
13. Haimara – (gaz+kondensat) – Gujana
14. Karish North – (gaz) – Izrael
15. Agidigbo – (ropa) – Angola
16. Akoma – (gaz+kondensat) – Ghana

Podobnie jak w poprzednich latach, wyraź-
na jest przewaga złóż gazowych, tylko 5 spo-
śród 16 największych odkryć to złoża ropy. Jeśli 
chodzi o drugie półrocze br., to kluczowe mogą 
być wyniki wierceń w basenie Porcupine na po-
łudniowy zachód od Irlandii, które mają rozpo-
znać utwory górnej jury, w południowej części 
Morza Północnego ukierunkowanych na zbada-
nie utworów karbońskich i w basenie Gippsland 
w południowowschodniej Australii z zadaniem 
rozpoznania utworów górnej kredy i paleogenu.

Najdłuższe wiercenia 
poziome na Bałtyku

W 2004 r. w sektorze Morza Bałtyckiego 
przylegającym do okręgu kaliningradzkiego 
odkryto pierwsze złoże ropy Krawcowskoje. Po-
szukiwania prowadziła spółka zależna Łukoilu, 
Kalininmornieft, która w 2015 r. odkryła kolejne 
złoża D-29, D-33, D-6 S i D-41. W maju br. Łukoil 
poinformował, że na złożu D-41 dwa odwierty 
wiercone ze stanowisk na lądzie osiągnęły 
głębokości 7947 m z odcinkiem poziomym 
616 m i 7517 m z odcinkiem poziomym 
439 m. Jest to rekordowa długość odcinków 
poziomych uzyskana w wierceniach na Bałtyku. 
Łukoil powołuje się na doświadczenia z Morza 
Kaspijskiego, gdzie udostępniono złoże Jurij 
Korczagin.

Czy produkcja ropy i gazu 
na Morzu Północnym będzie 
się rozwijać czy kurczyć?

Wydobycie ropy naftowej na Morzu Północ-
nym trwa już 50 lat, ale od roku 1999 stale się 
zmniejsza, zarówno w sektorze brytyjskim jak 
i norweskim. Na poprawę sytuacji wpływają 
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nowe odkrycia, w tym znaczące jak Goliat czy Jo-
han Sverdrup, inwestycje infrastrukturalne, a tak-
że otwieranie nowych możliwości w poszukiwa-
niach jak akumulacje węglowodorów w podłożu 
krystalicznym (złoże Lancaster), jednak wielu 
operatorów podchodzi ostrożnie do perspek-
tyw regionu. Dowodem jest decyzja koncernu 
ExxonMobil z początku sierpnia br. o sprzedaży 
aktywów w 40 złożach ropy i gazu w sektorze 
brytyjskim Morza Północnego o wartości 2 mld 
dolarów. Jest to 5% produkcji całego regionu. 
Wcześniej, w lutym br. z Morza Północnego 
wycofał się Marathon Oil sprzedając udziały fir-
mie brytyjskiej RockRose Energy, w kwietniu za 
kwotę 2,67 mld dolarów aktywa ConocoPhillips 
przejęła brytyjska firma Chrysaor Holdings Ltd., 
zaś miesiąc później udziały Chevronu nabyła 
izraelska firma Ithaca Energy. Rzecznik Exxon-
Mobil nie wyjaśnił powodów tej decyzji, ale 
komentatorzy sądzą, że firmy amerykańskie za 
korzystniejsze uważają inwestycje w łupki.

Komunikat Norweskiego Dyrektoriatu Naf-
towego o przetargu na 83 koncesje – najwięk-
szej z dotychczasowych rund przetargowych 
– w którym oferty złożyły 33 firmy stanowi 
kontrast z przytoczonymi wyżej negatywnym 
sygnałami. Oznacza to, że region nadal przycią-
ga inwestorów. U podstaw osiągnięć takich jak 
udostępnienie złoża Asta Hansteen – najwięk-
sza platforma typu spar i najgłębsza instalacja 
produkcyjna na Norweskim Szelfie Kontynental-
nym (1409 m) leży wieloletnie doświadczenie 
i znajomość warunków i nowatorskie rozwiąza-
nia technologiczne. Inne wyróżniające się doko-
nania to przedłużanie okresu eksploatacji złóż, 
rewitalizacja i doskonalenie metod eksploatacji 
ze wspomaganiem. Szczególnie w tym zakresie 
norwescy specjaliści mogą się poszczycić duży-
mi osiągnięciami. Na złożu Oseberg uzyskano 
rekordowy stopień sczerpania złoża – 69%! przy 
średniej światowej 35%.

Rejonem, który dopiero wchodzi w etap in-
tensywnego rozpoznania i produkcji jest Morze 
Barentsa. Spośród wielu dotychczas odkrytych 
złóż eksploatowane są tylko Snohvit i Goliat. 
Przez dłuższy czas poszukiwania były hamowane 
przez spór między Norwegią i Rosją w sprawie 
rozgraniczenia wyłącznych stref ekonomicznych 
i dopiero w 2010 r. zawarto porozumienie. Po-
łożone za kołem podbiegunowym podwodne in-
stalacje na złożu Snohvit produkujące od 2007 r. 
LNG, LPG i kondensat są uznanym sukcesem 
technicznym. Obecnie na Morzu Barentsa reali-
zowany jest wielki projekt Johan Castberg umoż-
liwiający eksploatację zasobów złóż Skrugard, 
Havis i Drivis o zasobach w granicach 54,4-88,4 
mln t ropy. Zaplanowano 18 poziomych otwo-
rów produkcyjnych i 12 otworów zatłaczających. 
Ropa będzie odbierana przez statek FPSO, rozpo-
częcie wydobycia mama nastąpić w 2022 r. 

Wydaje się, że biorąc pod uwagę wszystkie 
czynniki oddziaływujące na stan obecny i przy-
szłość tego regionu, to bilans jest dodatni. Tak-
że fakt, że wszystkie pakiety udziałów, których 
pozbywali się operatorzy zza Atlantyku znalazły 
niezwłocznie nabywców. Norweski Dyrektoriat 
Naftowy w swojej prognozie nie pomija danych 
o wielkości produkcji ropy, gazu i kondensatu 
w maju br. -217,4 tys. t/d w porównaniu do 
225,3 tys. t/d w tym samym okresie roku ubie-
głego. Kupujący z pewnością nie przeoczyli tej 
informacji.

ENI rozpoczęło wydobycie ropy 
na wodach Meksyku

Po wprowadzeniu w 2015 r. przez prezy-
denta Enrique Pena Nieto reformy sektora ropy 
i gazu zakończył się trwający od nacjonalizacji 
przemysłu w 1938 r. monopol państwowego 
koncernu Pemex. Jednym z elementów reformy 
było dopuszczenie zagranicznych inwestorów 
do udziału w przetargach na koncesje naftowe. 
M. in. koncesję na rejon I w zatoce Campeche 
uzyskało ENI. W lipcu br. włoski koncern poin-
formował o rozpoczęciu wydobycia w otworze 
Mitzon-2 na złożu Mizton. W pierwszej fazie 
produkcja osiągnie 2040 t/d, przy czym ropa 
będzie przesyłana do instalacji odbiorczej na 
lądzie. W 2021 r. po zakotwiczeniu statku FPSO 
planuje się wydobycie na poziomie 13600 t/d. 
Głębokość morza wynosi 34 m. Rejon I oprócz 
złoża Mizton obejmuje złoża Amoca i Tecoal-
li, a jego łączne zasoby geologiczne wynoszą 
285 mln t równoważnika ropy naftowej. Plan 
zagospodarowania obejmuje też posadowienie 
2 platform na złożu Amoca i jednej platformy 
na złożu Tecoalli. ENI jest pierwszą firmą zagra-
niczną, która rozpoczęła produkcję ropy w Mek-
syku. Prezes ENI Claudio Descalzi podkreślił, że 
uruchomienie eksploatacji zajęło tylko 2,5 roku. 
ENI posiada także koncesje w basenie Sureste.

Teraz jednak przyszłość zagranicznych in-
westycji jest niepewna. W latach 80-tych wy-
dobycie prowadzono tylko na lądzie i w 1980 r. 
osiągnęło ono szczyt w postaci 176 tys. t/d ropy. 
Wydobycie na morzu rozpoczęło się w 1979 r. 
i obecnie stanowi 83% wydobycia krajowego. 
Przeważnie są to złoża płytkowodne do głębo-
kości 180 m. Od 2004 r. produkcja ropy w Mek-
syku zmniejsza się. Rząd prezydenta Nieto pró-
bował powstrzymać ten spadek wprowadzając 
reformę sektora energii i pozwalając zagranicz-
nym firmom na udział w przetargach na konce-
sje poszukiwawcze i eksploatacyjne. Celowość 
tych zmian kwestionuje prezydent Andreas 

Obrador, który objął urząd w grudniu 2018 r., 
i rządząca Partia Odrodzenia Narodowego. 
Naczelnym hasłem jest „odzyskanie suweren-
ności energetycznej”. Plan „ratowania krajo-
wego przemysłu energetycznego” przedłożony 
przez szefa Pemexu przewiduje, że inwestycje 
publiczne w produkcji ropy będą uzupełniane 
przez inwestycje prywatne w ramach długo-
terminowych kontraktów. Ministerstwo energii 
ogłosiło 4 lipca wstrzymanie otwarcia udziału 
prywatnych inwestorów z zagranicy w przetar-
gach na koncesje, dopuszcza się jedynie joint 
ventures z zagranicznymi podmiotami. Ten krok 
ma zapewnić Pemexowi dostęp do technologii 
i kapitału. Jednocześnie budżet Pemexu zwięk-
szył się z 11,1 mld dolarów w roku ubiegłym 
do 14,4 mld. Te przedsięwzięcia mają zapewnić 
wzrost produkcji ropy z obecnych 230 mln t/d 
do 283 mln t/d.

Sukcesy poszukiwawcze 
nie tylko w Gujanie

Sąsiadująca z Gujaną i Surinamem dawna 
kolonia brytyjska Trynidad i Tobago od 10 lat 
boryka się ze spadkiem produkcji ropy i gazu, 
dlatego też najnowsze odkrycia koncernu BHP 
mogą przyczynić się do poprawy sytuacji w tym 
zakresie. W sierpniu 2016 r. w obrębie bloku 5 
(koncesja Południowa) odkryto złoże gazu LeClerc 
o zasobach szacowanych na 113-142 mld m3, 

a rok później w wierceniu Victoria-1 o głębokości 
3282 m stwierdzono obecność horyzontów ga-
zonośnych w utworach pliocenu. Również w ob-
rębie koncesji Południowej w 2018 r. odkryto 
złoże Magellan. Zakup koncesji Północnej okazał 
się również dobrym wyborem, bo w odwiercie 
Bongos-2 wykonanym w 2018 r. stwierdzono 3 
piaszczyste poziomy gazonośne. Wiercenie osią-
gnęło głębokość 5151 m. BHP nie podało sza-
cunkowych zasobów tego złoża, ale o znaczeniu 
tego odkrycia świadczy przyspieszenie programu 
wierceń w obrębie bloku 14. Efektem jest odkry-
cie w tym roku trzech nowych złóż gazowych: 
Bele-1, Hi-Hat-1 i najgłębsze Tuk-1. W podsu-
mowaniu roku finansowego kończącego się 30 
czerwca australijska firma podkreśla, że spośród 
9 wierceń wykonanych w rejonie Trynidadu 7 
było pozytywnych.

Do operatorów, którzy uzyskali sukcesy po-
szukiwawcze w obrębie bloku Stabroek dołączyła 
irlandzka firma Tullow Oil. W pierwszym wier-
ceniu poszukiwawczym Jethro-1 wykonanym 
ze statku wiertniczego ”Stena Forth” na koncesji 
Orinduik stwierdzono występowanie piaskowco-
wego horyzontu roponośnego o miąższości 55 m.
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Przyszłość sektora upstream 
w Afryce Wschodniej

Na konferencji East Africa Oil and Gas w Lon-
dynie w 2013 r. określono rok 2012 jako wyjąt-
kowy pod względem liczby wierceń poszukiwaw-
czych wykonanych w regionie (ponad 50) i ilości 
odkryć. Już wówczas szacowano wielkość odkry-
tych zasobów na ponad 3,7 bln m3 gazu i 270 
mln t ropy. Analitycy z agencji Wood Mackenzie 
oceniali wtedy, że nakłady na poszukiwania i wy-
dobycie w latach 2013-2018 będą kształtowały się 
na poziomie 1 mld dolarów rocznie. Poszukiwa-
nia koncentrowały się przede wszystkim w Kenii, 
Mozambiku i Ugandzie. W kolejnych latach nowe 
zasoby gazu uzasadniały już budowę zakładów 
skraplania gazu ziemnego. Obecne oceny rynku 
offshore w tym obszarze są bardzo optymistyczne, 
może to być najszybciej rozwijający się region, ale 
ten potencjał jest w dalszym ciągu ograniczany 
przez niestabilność polityczną, brak infrastruktury 
i spory graniczne. Opóźnione jest również wstęp-
ne rozpoznanie rejonu i dlatego ministerstwo ropy 
naftowej i górnictwa w Kenii ogłosiło przetarg na 
wykonanie badań sejsmicznych 3-D w płytkowod-
nym basenie Lamu na północny wschód od Mom-
basy jako przygotowanie do rundy przetargowej 
w 2021 r. Dotychczas najmniej zaawansowane 
było rozpoczęcie poszukiwań w Etiopii i Somalii, 
teraz, po uchwaleniu w maju br. prawa naftowe-
go, Somalia zapowiada otwarcie przetargu na 15 
bloków jeszcze w tym roku. Są to bloki położone 
w zróżnicowanych warunkach geologicznych, m. 
in. w obrębie wschodnioafrykańskiej rynny ryftowej 
kończącej się w Etiopii.

Mozambik z zasobami gazu wynoszącymi 
2124 mld m3 intensywnie przygotowuje się do 
roli ważnego producenta i eksportera skroplonego 
gazu ziemnego. Pierwszą inwestycją w tej dziedzi-
nie jest statek FLNG, z którego będzie prowadzona 
eksploatacja złoża Coral. Inwestorem jest Anadarko 
Petroleum, które buduje na morzu również zakłady 
LNG Rovuma z 2 liniami produkcyjnymi wytwarza-
jącymi łącznie 15 mln t LNG rocznie. Ze względu 
na skalę projektu produkcja zostanie uruchomiona 
nie wcześniej niż w 2022 r. Zasoby gazu odkryte 
w Mozambiku przez Anadarko to 2124 mld m3. 
Szansę na przeobrażenie gospodarki ma też Tan-
zania, jeśli posiadane zasoby gazu w ilości 1642 
mld m3 zostaną właściwie wykorzystane. Wszyst-
kie te możliwości i plany mogą być opóźnione lub 
zablokowane z powodu zamieszek i niepokojów. 
Przykładem są niedawne ataki rebeliantów na in-
stalacje Anadarko w Mozambiku. W tym samym 
czasie w prowincji Cabo Delgado w rozruchach 
zginęło 120 osób. Osobnym zagadnieniem są 
częste zmiany przepisów, niejasne i nieprecyzyjne 

kontrakty, rotacja personelu w organach rządo-
wych zarządzających sektorem surowcowym, ko-
rupcja – to wszystko tworzy atmosferę niepewności 
i niestabilności zniechęcającą inwestorów. Tak było 
w przypadku przetargu na 44 bloki głębokowod-
ne i ultragłębokowodne wokół Madagaskaru – 
chwiejne stanowisko rządu spowodowało, że nie 
było żadnych ofert. Przeciwwagą dla wymienio-
nych licznych czynników negatywnych jest liczba 
odkrytych dotychczas złóż i wielkość zasobów ropy 
i gazu przyciągająca zagraniczne koncerny.

Najwięcej statków FPSO w Brazylii
Wzrost zamówień na budowę nowych jed-

nostek FPSO (Floating Production, Storage and 
Offloading) został spowodowany dużymi inwe-
stycjami w poszukiwania i udostępnianie złóż na 
morzu, szczególnie w basenach głębokowodnych. 
Regionem, w którym zaangażowanych jest najwię-
cej statków FPSO jest Brazylia. Według stanu z 1 
lipca 2018 r. na morzach całego świata pracowało 
215 jednostek, z czego 56 było zakotwiczonych na 
wodach Atlantyku u wybrzeży Brazylii. Potentatem 
w tej dziedzinie jest brazylijski Petrobras posiada-
jący 20 statków, drugie miejsce zajmuje chiński 
CNOOC dysponujący 16 statkami. Agencja Rystad 
Energy podaje, że oprócz już zakontraktowanych 
dla Brazylii 12 jednostek FPSO zamówionych jest 
7 następnych z dostawą w 2020 r. Zwiększą one 
zdolności produkcyjne o 95 tys. t/d ropy i 60 mln 
m3/d gazu. 

Obecnie największa głębokość wody, na któ-
rej operuje FPSO to 2900 m. Jest to należąca do 
Shella jednostka „Turritella” zakotwiczona w Za-
toce Meksykańskiej. Zalety statków FPSO w eks-
ploatacji złóż podmorskich sprawiły, że zaczynają 
one być stosowane również na płytszych wodach 
zastępując platformy wydobywcze.

Jerzy Zagórski
Źródła: Anadarko Petroleum, BP, ENI, Gazprom, Hart 
Energy, Łukoil, Offshore, Oil & Gas Financial Journal, 

Oil & Gas Journal, Rystad Energy, Shell, Tullow Oil, 
Westwood Global Energy, World Oil.

PKN ORLEN rozwija 
infrastrukturę badawczą

We Włocławku powstanie pierwsza 
w historii PKN ORLEN pilotażowa instalacja 
umożliwiająca prowadzenie badań w real-

nych warunkach przemysłowych. Będą w niej 
testowane katalizatory uwodornienia, czyli 
substancje przyspieszające reakcje chemicz-
ne z wykorzystaniem wodoru. Optymalny 
dobór katalizatorów zwiększy efektywność 
procesów produkcyjnych, ich bezpieczeństwo 
i wpłynie korzystnie na wyniki finansowe. 

Nowa konstrukcja będzie sprzężona z insta-
lacją produkcyjną kwasu tereftalowego (PTA), co 
umożliwi testy w skali przemysłowej. Właściwy 
dobór katalizatorów w produkcji rafineryjno-
-petrochemicznej pełni niezwykle ważną rolę. 
Zakład Produkcyjny PKN ORLEN w Płocku stosuje 
264 rodzaje katalizatorów i innych „pośredni-
ków” reakcji przerobu ropy w części rafineryjnej 
i 131 w części petrochemicznej. Mają one zróż-
nicowany okres użytkowania. Ich łączna wartość 
może sięgać w skali roku od kilku do kilkudzie-
sięciu milionów złotych. 

PKN ORLEN zdecydował o uruchomieniu 
pierwszej własnej instalacji pilotażowej do testo-
wania katalizatorów uwodornienia na potrzeby 
produkcji PTA, aby zapewnić sobie optymalizację 
kosztów i czasu dla doboru najlepszych warian-
tów procesowych. 

– Podpisaliśmy kontrakt na budowę 
w formule EPC instalacji pilotażowej, na której 
w drugiej połowie przyszłego roku rozpoczną 
się badania. Jest ona jednym z elementów na-
szej strategii w zakresie budowania własnego 
zaplecza badawczego, którego działalność po-
szerzy nasze możliwości w zakresie szybszego 
i bardziej elastycznego podejścia do nowych 
technologii. Poza pilotażem w zakresie uwodor-
nienia PTA, ośrodkiem tworzenia, adaptacji i te-
stowania technologii będzie również budowane 
w Płocku Centrum Badawczo-Rozwojowe – po-
wiedział Zbigniew Leszczyński, członek Zarządu 
PKN ORLEN ds. Rozwoju. 

– Nowy pilotaż pozwoli na testowanie 
katalizatorów w skali przemysłowej na zbudo-
wanym równolegle do rzeczywistego, bocznym 
węźle reaktorowym uwodornienia. Ten proces 
jest niezwykle istotnym elementem w produk-
cji kwasu tereftalowego, ponieważ decyduje 
o jego czystości, a więc i jakości. Instalacja pilo-
tażowa odwzorowująca realne warunki proce-
sowe posłuży również do prowadzenia badań 
nad optymalizacją pracy węzła reaktorowego 
i identyfikacji reakcji ubocznych, co w przyszło-
ści może wiązać się ze zwiększeniem efektyw-
ności instalacji przemysłowej – zapowiedział 
Damian Wieczorek, dyrektor wykonawczy ds. 
Rozwoju i Technologii.

Instalacja badawcza będzie miała wydaj-
ność około 1300 kg/h. Generalnym Wykonawcą 
inwestycji została spółka Mostostal Puławy.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN
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Mgr inż. Józef Mucha, dyr. techniczny 
i gł. technolog Śląskich Zakładów 
Rafineryjnych w Czechowicach

WSPOMNIENIE

W kwietniu br. załoga dawnych 
Śląskich Zakładów Rafineryjnych, 
społeczeństwo Czechowic oraz grono 
przyjaciół pożegnało na cmentarzu 
w Czechowicach jednego z nestorów 
przemysłu rafineryjnego, który miał 
znaczący wpływ na krajowy roz-
wój technologii i poprawę poziomu 
jakościowego wyrobów naftowych 
w XX w.

Mgr inż. Józef Mucha urodził się 5 paździer-
nika 1934 r. w Mikołowie. Jego ojcem był Fran-
ciszek, a matką Rozalia z domu Wiącek. Szkołę 
Podstawową ukończył w Mikołowie, a średnią 
w Śląskich Zakładach Technicznych w Katowi-
cach. W latach 1952 – 1957 studiował Inży-
nierię Chemiczną na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując dyplom 
nr 215 inżyniera magistra chemii.

Po studiach podjął pracę, 1 sierpnia 1957 r. 
na stanowisku inżyniera ds. dokumentacji 
w Dziale Inwestycyjnym w P. P. Rafinerii Nafty 
Czechowice. W kolejnych latach, aż do 1969 r. 
był zatrudniony na stanowiskach: z-cy kierowni-
ka działu inwestycji, kierownika działu technolo-
gicznego, starszego mistrza Wydziału Smarów, 
starszego inżyniera BHP, dyspozytora zakładu, 
głównego technologa i głównego spec. ds. Po-
stępu i Rozwoju.

15 lutego 1969 r., otrzymał nominację na 
stanowisko z-cy dyrektora ds. technicznych. Nie 
zdążył na tym stanowisku w pełni zrealizować 
swojej wizji, bo w wyniku uderzenia błyskawicy 

w dniu 26 czerwca 1971 r. o godz. 19:50 został 
wywołany największy pożar w historii polskiego 
przemysłu naftowego. Akcja gaśnicza trwała aż 
72 dni. Józef oraz inni pracownicy rafinerii prze-
żyli traumę. 

Pożar odbił się głęboko na jego zdrowiu. 
Został głównym technologiem i pełnił efektyw-
nie tę funkcję do końca 1999, aż do emerytury. 
W tym czasie był współtwórcą 46 projektów 
wynalazczych i patentów w obszarze benzyn sil-
nikowych, olejów hydraulicznych, silnikowych, 
przekładniowych i emulgujących, a także para-
fin, smarów, asfaltów. Współpracował ponadto 
z instytucjami badawczymi.

Aktywnie uczestniczył we wdrażaniu no-
wych technologii i wyrobów. Reprezentował 
Rafinerię Czechowice we współpracy z węgier-
ską rafinerią w Komarom.

Po przejściu na emeryturę założył firmę Pe-
tro-Serwis Mucha, a nabytą wiedzę i doświad-
czenie nadal realizował w firmie Silesia Oil Sp. 
z o.o. Oto opinia tej firmy z dnia 9.07.2019 r.: 

Pan Józef Mucha był niezastąpionym pra-
cownikiem w Silesia Oil od 2000 r. W naszej 
firmie pełnił obowiązki technologa. Na początku 
swojej pracy uruchomił laboratorium kontroli 
jakości, wyposażając je w urządzenia pomiaro-
we, tworząc przy tym konieczne procedury. Miał 
fundamentalny wkład w budowę infrastruktury 
technicznej do produkcji olejów i smarów. Był 
autorem niezliczonej ilości wdrożonych techno-
logii produkcji olejów i smarów. Ze względu na 
swoje olbrzymie doświadczenie pełnił rolę eks-

perta i miał kontakt z klientami w temacie dobo-
ru i eksploatacji środków smarowych. Czynnie 
uczestniczył w kontaktach z dostawcami i klien-
tami zagranicznymi. Jego pogodna i życzliwa 
osoba oraz szeroka wiedza miała nieoceniony 
wpływ na rozwój naszej firmy.

Działał również w samorządzie, gdzie od 
1969 do co najmniej 1979 był radnym i człon-
kiem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Czechowicach. 

W 1962 r. został członkiem O/SIiTPN w Cze-
chowicach i przez dwie kadencje pełnił funkcję 
jej przewodniczącego.

Sukcesy zawodowe zostały uhonorowane 
szeregiem nagród i dyplomów, m.in.
Ministra Przemysłu Chemicznego:
1. Nagroda uzyskana w konkursie na najlep-

sze opracowanie naukowo-badawcze i roz-
wojowe w resorcie Przemysłu Chemicznego 
w 1973 r. Za udział w realizacji „Wielose-
zonowy olej silnikowy Selektol Specjal SAE 
10W/30 dla samochodów Fiata”

2. Nagroda II stopnia w konkursie „Ochrona 
środowiska poprzez modernizację techno-
logii produkcji i doskonalenie gospodarki 
surowcowo-materiałowej” za opracowanie: 
„Technologia katalitycznego oczyszczania 
gazów pooksydacyjnych i wdrożenie jej do 
przemysłu” – nagroda zespołowa.

Ministra Przemysłu: 
 Dyplom w zakresie opracowania „Techno-

logii produkcji i wdrożenia przemysłowe-
go olejów smarowych wielosezonowych”, 
uzyskując zarazem I stopień specjalizacji 
zawodowej inżyniera w dziedzinie Chemia, 
specjalizacja Technologia przerobu ropy 
naftowej. (1989 r.)

Zarząd O. W. NOT:
1. przyznał nagrodę zespołową II stopnia 

za „Opracowanie technologii i wdroże-

Fot. Zbiór Rodziny

Po lewej stronie delegacja polska z przewodniczącym - dyrektorem Alojzym Wasylem, po prawej gospodarze z przewodniczącym 
Kantorem Ferencem. Komarom 1980 r. Józef Mucha drugi z lewej – skan 100 lat Raf. Czechowice
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nia do produkcji oraz stosowania w gór-
nictwie węgla kamiennego niepalnego 
płynu hydraulicznego p.n. EMULKOP”. 
(1976 r.) 

2. za „Zagospodarowanie nienasyconych 
alkoholi tłuszczowych otrzymywanych 
z porafinacyjnych kwasów roślinnych”.

Otrzymał m. in. następujące wyróżnienia i od-
znaczenia:

- Odznaka honorowa „ Zasłużony pracow-
nik Śląskich Zakładów Rafineryjnych.” 
1979 r.

- Srebrna Odznaka za Zasługi w Rozwoju 
Woj. Katowickiego. 1974 r.

- Srebrna Odznaka Honorowa NOT.1975 r.

- Brązowy Medal za Zasługi dla Obronno-
ści Kraju. 1968 r.

- Srebrny (1962 r.) i Złoty Krzyż Zasługi 
(1976 r.)

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Przez 43 lata pracował w Śląskich Zakładach 

Rafineryjnych w Czechowicach. Już w 1970 r. 
dyrektor rafinerii podpisał taką opinię: Mgr inż. 
Józef Mucha jest pracownikiem sumiennym 
i dokładnym, wykazuje duże zdyscyplinowanie, 
dobry organizator pracy, dąży do wyeliminowa-
nia prac uciążliwych dla pracowników zakładu, 
czynny racjonalizator produkcji. Posiada duże 
osiągnięcia w zakresie realizacji postępu tech-
nicznego w zakładzie. W stosunku do współ-

pracowników jest bezpośredni i koleżeński, co 
zjednuje mu zaufanie i uznanie.

Społeczeństwo Czechowic, w szczególności 
Załoga Śląskich Zakładów Rafineryjnych, przyja-
ciele szkolni i z okresu studiów oraz grono przy-
jaciół z przemysłu rafineryjnego, branżowych 
instytutów i biur projektów, zapamiętają go jako 
wysokiej klasy fachowca, życzliwego i kultural-
nego człowieka. Był inżynierem, który wniósł do 
przemysłu rafinerii nafty innowacyjne pomysły, 
służące społeczności po dzień dzisiejszy.

Józef Dorynek

W sobotę 13 lipca na cmentarzu 
w Jedliczu pożegnaliśmy naszą kole-
żankę Śp. Małgorzatę Brelę – przez 
kolejne cztery kadencje sekretarza 
SITPNiG Oddziału w Krośnie.

Małgosia z wykształcenia była mgr inż. 
chemikiem. Z przemysłem rafineryjnym zwią-
zała się przez podjęcie w 1991 r. pracy, jako 
specjalista technolog w Przedsiębiorstwie 
Państwowym Rafineria Nafty Jedlicze. Jej za-
wodowe życie to nieustannie podejmowane 
nowe wyzwania. Znalazła się w gronie pierw-
szych audytorów systemów zarządzania, 
opartych na międzynarodowych normach serii 
ISO.  Uczestniczyła w restrukturyzacji Rafinerii 
Nafty Jedlicze SA wchodząc do Zarządu wy-
dzielonej ze struktury rafinerii spółki RAF Lab 

Sp. z o.o., by po latach stać się cząstką Grupy 
kapitałowej ORLEN, jako kierownik Regional-
nego Laboratorium wchodzącego w struktury 
ORLEN Laboratorium SA.

Pełna energii, była jedną z osób, które zo-
stały wybrane do Zarządu koła zakładowego 
SITPNiG przy Rafinerii Nafty Jedlicze, po latach 
uśpienia reaktywowanego w 1994 r. Pełniła 
w nim przez 10 lat funkcję skarbnika. 

Dała się poznać, jako świetny organizator, 
wchodząc w skład komitetu przygotowujące-
go w 1999 roku obchody 100-lecia istnienia 
rafinerii w Jedliczu. Zdobyte wtedy doświad-
czenie, z powodzeniem wykorzystywała 
prowadząc sekretariat kolejnych Kongresów 
Naftowców i Gazowników w Bóbrce, gdzie 
zawsze pomocna, z uśmiechem i życzliwością 
witała przybywających uczestników. Wielo-

krotnie reprezentowała Oddział Krosno, jako 
delegat na Walny Zjazd Członków Stowarzy-
szenia. Za swoje zaangażowanie odznaczona 
kolejno: Srebrną, Złotą i Diamentową Oznaką 
Honorową SITPNiG.

Prywatnie Małgosia była wspaniałą żoną, 
mamą oraz babcią. Mocną osobowością, któ-
ra również w szczególnym czasie zmagania się 
z poważną chorobą, potrafiła maksymalnie  
wykorzystać każdy podarowany dzień, z wła-
ściwą sobie mądrością i profesjonalizmem.

Małgosia była szczerym i wiernym przy-
jacielem naszego Stowarzyszenia, zaskarbiła 
sobie przyjaźń wielu z nas i taką pozostanie 
w naszej pamięci.

SITPNiG Oddział w Krośnie

Małgorzata
Brela 
pożegnanie
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Kiedy w kwietniu 1981 roku za-
bierano się do kolejnej reorganizacji 
rządu padła propozycja połączenia 
Ministerstw: Przemysłu Chemicznego 
i Przemysłu Lekkiego. Mimo wielu 
głosów sprzeciwu oraz przeciwdziałań 
Kazimierza Klęka, zamysł przeprowa-
dzono. Wówczas Minister Przemysłu 
Chemicznego Kazimierz Klęk podał 
się do dymisji. „Nie będę grabarzem 
resortu chemii” – oświadczył.

Kazimierz Klęk urodził się 3 marca 1940 roku 
w Glewie w rodzinie nauczycielskiej. Po ukończe-
niu Politechniki Gliwickiej ze specjalnością przeróbki 
ropy naftowej, od 1 listopada 1962 roku podjął 
pracę w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych 
i Petrochemicznych w budowie w Płocku. Został 
inżynierem inwestycji na budującej się instalacji 
Reformingu I i kierownikiem po jej uruchomieniu. 
Następnie przeszedł do pracy w pionie inwestycji 
na stanowisku Głównego Inżyniera Budowy. 

W roku 1971, po głośnym i tragicznym po-
żarze Rafinerii Czechowice, zostaje skierowany na 
stanowisko jej dyrektora z zadaniem ustabilizowa-
nia sytuacji, odbudowy ze zniszczeń i uruchomie-
nia produkcji. Ze zmagań z popożarowymi trud-
nościami oraz odbudowaniem zdemoralizowanej 
tragedią załogi, wyszedł zwycięsko. W 1975 r. 
Rafineria Czechowice uzyskała w Zjednoczeniu 
„Petrochemia” palmę pierwszeństwa.

Od 1 sierpnia 1975 r. Kazimierz Klęk obejmuje 
stanowisko dyrektora Zjednoczenia „Metalchem” 
w Gliwicach. Tu największym wyzwaniem była 
budowa nowego zakładu „Metalchem” – Opole. 
Tej inwestycji nie było mu dane dokończyć. Nad-
chodził czas zaciskania pasa i ograniczeń. 

Tymczasem w MZRiP w Płocku ma nastąpić 
zmiana kierownictwa. Kazimierz Klęk przyjmuje 
propozycję i 1 września 1976 r. obejmuje stano-
wisko dyrektora naczelnego kombinatu. Pod Jego 
kierownictwem przedsiębiorstwo, uważane przez 
władze jeszcze niedawno za „czarną owcę” (awa-
ryjność, wypadkowość i roszczeniowość załogi), 
w roku 1978 zostało uznane za najlepsze w zjed-
noczeniu, a rok później w całym resorcie.

W roku 1980 Kazimierz Klęk zostaje posłem 
na Sejm. Pracuje w kilku komisjach m. in. Górnic-

twa Energetyki i Chemii. Jego działalność zaowo-
cowała powołaniem na stanowisko Wiceministra 
Przemysłu Chemicznego ds. rozwoju i inwestycji.

Funkcję obejmuje 28 maja 1980 roku. Trafia 
na okres narastającego kryzysu inwestycyjnego 
oraz protestów społecznych. Jak inni jeździ po  
Polsce i „gasi pożary”. Niepokoje społeczne na-
rastały. 11 lutego 1981 roku zostaje ministrem 
resortu chemii. Nominacja ma charakter rozka-
zu. Teraz walczy z ograniczeniami dewizowymi, 
utrudniającymi import surowców i części zamien-
nych w przemyśle chemicznym. Nastąpił chaos 
na rynku paliw i ograniczenia w produkcji leków. 
Postanowiono zreformować rząd. Ma nastąpić 
połączenie resortów chemii i przemysłu lekkiego. 
Kierownictwo obu resortów ma objąć Kazimierz 
Klęk. Odmawia, jest zdecydowanie przeciwny 
likwidacji Ministerstwa Przemysłu Chemicznego. 
Premier Jaruzelski nalega, wielokrotnie wracając 
do tematu. Odmowa jest ostateczna. 

Ze strony Ministra Handlu Zagranicznego 
otrzymuje propozycję objęcia stanowiska Rad-
cy Handlowego w Rzymie. Tę ofertę przyjmuje, 
jednakże rozwój wydarzeń w kraju powoduje, że 
Jego wyjazd zostaje zawieszony. Ogłoszono stan 
wojenny! Decyzją WRON powierza się mu sta-
nowisko szefa MZRiP w Płocku wraz z nadzorem 
nad PERN-em, Naftoremontem i OBR. Zatem 17 
grudnia 1981 r. po raz drugi zostaje naczelnym 
dyrektorem kombinatu. Tu zabiega o przywróce-
nie do pracy 1300 pracowników relegowanych 
z zakładu po akcjach strajkowych. To się udaje! 
Ale przychodzi katastrofalna powódź 1981/82 r. 
zagrażająca wstrzymaniem produkcji i niewy-
obrażalną katastrofą ekologiczną – przerwaniem 
rurociągu „Przyjaźń”. Ogromnym nakładem sił 
i środków sytuacja zostaje opanowana.

Wraca sprawa wyjazdu do Rzymu. Od 1983 
roku Kazimierz Klęk, Radca Handlowy w randze 
Ministra Pełnomocnego, pracuje w Rzymie nad 

odbudową polskiego eksportu do Włoch. Szcze-
gólnie chodziło o węgiel, towary rolno-spożyw-
cze i współpracę motoryzacyjną. W efekcie tych 
działań Włochy wyszły z 7 na 2 pozycję w zakre-
sie zagranicznych obrotów Polski z tzw. „drugim 
obszarem płatniczym”. 

W maju 1986 r. zostaje skierowany do pracy 
w Ministerstwie Handlu Zagranicznego na stano-
wisku podsekretarza stanu. Zajmuje się „proek-
sportową reorientacją gospodarki”. Z Jego inicja-
tywy powstaje Bank Rozwoju Eksportu, w którym 
przez dwie kadencje jest przewodniczącym Rady 
Banku. Zostaje dokończona wieloletnia budowa 
„żółtego wieżowca” w Warszawie, pracuje nad 
wprowadzeniem spółek „joint venture”. Dzia-
ła w komisjach mieszanych: Polsko-Włoskiej, 
a także Austrii, Niemiec, Danii, Finlandii i Libii. To 
owocuje przejściem na stanowisko podsekretarza 
stanu ds. współpracy z zagranicą w Ministerstwie 
Przemysłu. Tu kieruje m.in. zespołem gospodar-
czym ds. stosunków z Niemcami. 

W 1989 roku premierem rządu zostaje Ta-
deusz Mazowiecki. Kazimierz Klęk towarzyszy mu 
w podróżach zagranicznych, w tym do Watyka-
nu. Ministerstwo Przemysłu obejmuje Tadeusz 
Syryjczyk. Za jego zgodą Kazimierz Klęk obej-
muje ponownie stanowisko Radcy Handlowe-
go w Rzymie. Znając teren i ludzi doprowadza 
do wielu porozumień i staje się postacią znaną 
w kręgach europejskiego biznesu.

Zdawał sobie jednak sprawę, że pracując 
w Rzymie jest jednak obok wydarzeń dziejących 
się w kraju. Rodził się w Polsce program restruk-
turyzacji i prywatyzacji sektora naftowego. Pra-
gnął w tym uczestniczyć. Pojawiły się też kłopoty 
rodzinne (starzejący się rodzice). Z niechęcią na-
pisał prośbę o zwolnienie go z funkcji. Pracował 
w Rzymie do 1993 roku.

W kraju włączył się w prace Zespołu Ole-
chowskiego, potem pełnił wiele funkcji dorad-
czych i do roku 1999 był wiceprzewodniczącym 
Rady Nadzorczej Petrochemii Płock. Potem przez 
lata przewodniczył Radzie Nadzorczej Polimexu 
– Mostostalu. Sam jednak mówił, że najbardziej 
czuł się związany z kombinatem w Płocku. Był 
jednym z założycieli Stowarzyszenia Płockich Naf-
towców i jego wieloletnim członkiem. 

Za swoje dokonania był wielokrotnie wyróż-
niony odznaczeniami zakładowymi, wojewódzkimi, 
resortowymi i państwowymi. Posiadał Srebrny i Zło-
ty Krzyże Zasługi oraz Kawalerski i Oficerski Krzyże 
Orderu Odrodzenia Polski.

Był ojcem dwojga dorosłych dzieci Agnieszki 
i Marka i także dorosłego wnuka Jakuba. Pozostawił 
żonę Marię, która heroicznie towarzyszyła Mu do 
ostatnich chwil, w Jego długiej i ciężkiej chorobie.

Cześć Jego pamięci! 

Maciej Górzyński

Odszedł ostatni 
Minister Przemysłu 
Chemicznego
Kazimierz Klęk
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Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów

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

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy: 

70 urodziny
Anna Alwingier z Oddziału w Łodzi, 

Anna Bogucka z Oddziału w Zielonej Górze,
Barbara Kasprów z Oddziału w Zielonej Górze, 

Stanisław Łętowski z Oddziału w Gdańsku, 
Bronisław Magusiak z Oddziału w Sanoku, 

Jolanta Pawlikowska-Kostur z Oddziału w Krakowie, 
Janina Skaźnik z Oddziału w Czechowicach, 

Wiesław Zwoliński z Oddziału w Warszawie I,

75 urodziny
Bogdana Kużaj z Oddziału w Zielonej Górze, 

75 urodziny
Karol Wudel z Oddziału w Łodzi, 

80 urodziny
Kazimierz Gawęda z Oddziału w Krakowie, 

Władysław Tomala z Oddziału w Czechowicach, 

85 urodziny
Adolf Książkiewicz z Oddziału w Krośnie, 

90 urodziny
Józef Zuzak z Oddziału w Krośnie.
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ODDZIAŁ w SANOKU

XXXII Spartakiada Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 
o Puchar Prezesa Oddziału SITPNiG w Sanoku

Co roku z okazji Dnia Dziecka 
odbywa się Spartakiada Szkół Pod-
stawowych noszących imię Ignacego 
Łukasiewicza. Organizacja XXXII 
edycji tych zawodów przypadła 
Szkole Podstawowej w Cieszacinie 
Wielkim. Oprócz gospodarzy repre-
zentacje wystawiło siedem szkół: Stra-
chociny, Czarnej, Drwini, Humnisk, 
Jodłówki, Pakoszówki, Ropienki.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pre-
zes SITPNiG Oddziału w Sanoku Mieczysław Ka-
wecki, przewodniczący Rady Gminy Pawłosiów 
Marian Maciałek, wiceprzewodnicząca Łucja 
Kasperska, radny gminy Stanisław Przewrocki, 
dyrektor CUW w Pawłosiowie Izabela Matwi-
jów, przewodniczący Koła SITPNiG w Łańcucie 
Edward Domaradzki oraz jego zastępca Grze-
gorz Wrona, honorowy członek SITPNIG, dobry 
duch wszystkich spartakiad Wiesław Turzański, 
sołtys wsi Edward Ciechuń, dyrektorzy szkół 
z Ropienki, Czarnej, Drwini, Pakoszówki, Hum-
nisk, Strachociny i Jodłówki oraz przewodniczą-
ca rady rodziców Magdalena Czereba. 

Każdą z przybyłych szkół reprezentowała 
drużyna złożona z 12 uczniów oraz opiekunów, 
najczęściej nauczycieli wychowania fizycznego.

Po pasjonujących rozgrywkach sportowych 
wyłoniono zwycięzców i wręczono nagrody 
szkołom: 

- I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
w Cieszacinie Wielkim,

- II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
w Humniskach,

- III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
w Ropience.

Każda z uczestniczących drużyn otrzymała 
sprzęt sportowy a zawodnicy pendrive – ufun-
dowane przez PGNiG SA.

Za przygotowanie i sponsorowanie posiłków 
dla gości i uczestników odpowiedzialna była rada 
rodziców oraz SITPNiG. Natomiast dmuchany 
plac zabaw był prezentem od dyrekcji szkoły. 

Imprezie towarzyszyła miła atmosfera, 
zdrowa rywalizacja, piękna pogoda, a działo się 
to wszystko w jubileuszowym dla szkoły roku 
160-lecia jej powstania. Z tej też okazji dyrektor 
szkoły Iwona Lenar otrzymała listy gratulacyjne 
i upominki od sekretarza generalnego SITPNiG 

Piotra Dziadzio oraz prezesa Oddziału SITPNiG 
w Sanoku Mieczysława Kaweckiego, a także od 
dyrektorów szkół noszących imię Ignacego Łu-
kasiewicza. 

Dyrektor szkoły w Cieszacinie Wielkim Iwo-
na Lenar skierowała słowa uznania i wdzięcz-
ności w imieniu własnym, nauczycieli, rodziców 
i uczniów do prezesa SITPNiG oraz do zarządu 
PGNIG SA za okazaną pomoc, hojność i każde 
dobre słowo towarzyszące spartakiadzie. 

Przedstawiciele szkół biorących udział w za-
wodach podziękowali organizatorom i spon-
sorom za wspieranie inicjatywy, która poza 
upowszechnianiem sportu wśród młodzieży 
ma również na celu lepsze poznanie się i zacie-
śnienia przyjacielskich więzi pomiędzy uczniami 
szkół im. Ignacego Łukasiewicza.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w organizację Spartakiady. 

Paweł Fic

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku
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ODDZIAŁ w GORLICACH

Wycieczkę zorganizował dla swo-
ich członków Gorlicki Oddział SITP-
NiG w dniach 25.05 – 4.06.2019 r. 
W planie wycieczki mieliśmy zwie-
dzić najciekawsze miejsca w Gruzji 
i Armenii, zasmakować tamtejszej 
kuchni, poznać ich kulturę oraz hi-
storię.

Zaczęliśmy zwiedzanie od Kutaisi – do któ-
rego przylecieliśmy samolotem 25.05.2019 r. 
Jest to stara stolica Gruzji, główne miasto Ime-
reti, krainy w zachodniej Gruzji między wielkim 
a małym Kaukazem, położone nad rzeką Rioni. 
Już od dawnych czasów stanowiło ośrodek po-
lityczny, kulturalny i religijny promieniujący na 
wschodnią cześć kraju. Jest drugim po Tbilisi 
największym miastem Gruzji. Najpierw jedzie-
my do Galati, jest tam monastyr ufundowany 
prze króla Dawida IV – zwanego Budowniczym. 
Wznoszenie najważniejszych świątyń ukończo-
no w 1106 r. W kolejnych stuleciach obiekt był 
czymś więcej niż tylko ośrodkiem kultu religijne-
go – stanowił także kulturalne i naukowe cen-

trum kraju. Wracając do centrum Kutaisi, uwagę 
przyciąga nietypowa fontanna ze złoconymi 
figurami zwierząt nawiązującymi do dawnej 
Kolchidy. Z centrum daleko na horyzoncie widać 
katedrę Bagrati, jest to najcenniejsza budowla 
sakralna w Kutaisi. Jest ona symbolem gruziń-
skiej państwowości. Jedną z najpopularniej-
szych atrakcji w okolicach Kutaisi jest Jaskinia 
Prometeusza odkryta w 1984 r. a w 2011 udo-
stępniona do zwiedzania. Jest to jedna z naj-
piękniejszych jaskiń Europy i może zachwycić 
każdego, kto zechce ją zwiedzić. Jadąc w stro-
nę Tibilisi odwiedzamy jeszcze skalne miasto. 
Miasto zostało wykute w skałach piaskowca 3 
tysiące lat p.n.e., służyło w celach obronnych 
mieszkańcom w czasie najazdu obcych wojsk. 
Obecnie duża jego część jest zniszczona w wy-
niku trzęsienia ziemi. 

Kolejny dzień to wyjazd w góry na gruziń-
ską drogę wojenną. Zaczyna się ona w  rejonie 
Mccheta tuż za Tbilisi, a kończy w Władykauka-
zie na terenie Osetii Północnej. Jest to trasa ma-
jąca 208 km i wspina się na wysokość 2379 m. 
Trasą tą już w czasach starożytnych wędrowały 
kupieckie korowody, oraz najeżdżający Kaukaz 
wrogie wojska. Współczesną drogę zmoderni-

Współczesna wyprawa członków 
SITPNiG O/Gorlice po złote runo 
do Gruzji i Armenii

Fontanna w Kutaisi. Fot. Tomasz Druciak

Jaskinia Prometeusza. Fot. Tomasz Druciak
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zowali Rosjanie w XIX w. Jadąc przewodniczka 
opowiada nam o języku gruzińskim i alfabecie 
który powstał w IV w p.n.e, zmodernizowany 
był w V w., a obecny kształt uzyskał w IX w., 
i jest powszechnie używany przez Gruzinów do 
dnia dzisiejszego. Pierwszy przystanek robimy 
przy twierdzy Anamunii, aby podziwiać freski. 
Dalej przejeżdżamy przez powstający nowo-
czesny ośrodek narciarski Gudauri położony 
na wysokości 2000 m. Na wysokości 2295 m. 
zatrzymujemy się na platformie widokowej, 
aby podziwiać ośnieżone góry Kaukazu, robimy 
zdjęcia przy pomniku gdzie w 1872 r. był pod-
pisany układ o przyjaźni rosyjsko-gruzińskiej. 
Kolejny przystanek to już Kazbegi. Na szczyt 
na którym stoi klasztor Św. Trójcy zawożą nas 

Uczestnicy wycieczki, widok na Tbilisi. Fot. Tomasz Druciak

6-cio osobowe mikrobusy. Zwiedzamy klasztor, 
podziwiamy widoki i zjeżdżamy w dół. W dro-
dze powrotnej do Tbilisi wstępujemy jeszcze 
do Mcchety. W V w.n.e. car przeniósł stolice 
z Mcchety do Tbilisi, aby uchronić znajdujące się 
tam relikwie od grabieży przez najeźdźców.

Kolejny dzień to zwiedzanie Tbilisi. Jest to 
stolica licząca 1,5 mln mieszkańców, nazywana 
jest miastem gorących wód siarkowych. Jest tu 
cały rok ciepło, miasto jest pełne różnych oso-
bliwości świadczących o wyjątkowym położeniu 
miasta na styku Europy i Azji. Po 5 godzinnym 
spacerze po mieście jedziemy w stronę granicy 
z Armenią. Przejeżdżamy w górzyste rejony dość 
opustoszałe i biedne. Jeszcze niedawno toczyła 
się tu wojna Armenii z Azerbejdżanem. Pierwszy 
przystanek poza granicą to klasztor z XI w. nad 

Pomnik przyjaźni rosyjsko-gruzińskiej. Widok na Kaukaz. Fot. Tomasz Druciak

Klasztor nad jeziorem Sewan. Fot. Tomasz Druciak
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jeziorem Sewan. Tutaj kupujemy pamiątki wyko-
nane z osobliwych kamieni które występują na 
odkrywkach przy jeziorze. Na godzinę 21 przy-
jeżdżamy do Erewania. Erewań to jedyny w gó-
rzystej części półpustynnej Armenii prawdziwie 
wielkomiejski ośrodek. Jednym z największych 
atutów miasta jest lokalizacja niemal u stóp Ara-
ratu. Miasto jest jednym z najstarszych ośrod-
ków piśmiennictwa na świecie i nieprzerwanie 
zamieszkałych miast na ziemi. Pierwsi osadnicy 
pojawili się tu już w VIII w p.n.e. Erewań zwie-
dzamy przez 2 dni, zaczynamy od pomnika 
Matki Armenii, robimy zdjęcia na tle Araratu. 

Następnie jedziemy do głównego patriarchatu 
kościoła armeńskiego, oglądamy główną bazy-
likę i wszystkie obiekty jej towarzyszące. Wiel-
ką osobliwością są Chaczkary – stojące rzeźby 
w kamiennych płytach. Pilotka opowiada o hi-
storii kościoła ormiańskiego. Kolejnym obiek-
tem, który zwiedzaliśmy to świątynia Zwartnoc  
wybudowana w VII w. i zniszczona przez trzę-
sienie ziemi 300 lat później. Była jednym z naj-
piękniejszych obiektów sakralnych ówczesnego 
świata i do dziś uważana jest za perłę ormiań-
skiej architektury. Wracamy do Erewania i je-
dziemy do Muzeum Martyrologii narodu Ormian 
dokonanego przez Turków w latach 1915-1921, 
zginęło tu wówczas 1,5 mln Ormian. Następnie 
zwiedzamy słynną fabrykę koniaku Ararat, pro-

dukowanego tutaj od 1909 roku. Na koniec 
zostały nam jeszcze słynne kaskady, wykonane 
z trawertynu. Znajduje się tu muzeum Sztuki 
Cofesjona oraz liczne dzieła sztuki ormiańskiej.

Kolejny dzień zaczynamy od zwiedzania 
Matenadaronu – biblioteki w której znajdują się 
zbiory piśmiennictwa armeńskiego od V w. n.e. 
Jest tam ponad 20 000 rękopisów. W tym dniu 
odwiedziliśmy jeszcze Klasztor Arteszat, gdzie 
więziony był Grigor Oświeciciel. Tutaj trafiliśmy 
na ceremonie chrztu, bierzmowania i namasz-
czenia olejem świętym młodzieńca. Spacerem 
po mieście kończymy kolejny dzień w Armenii.

W dniu następnym żegnamy Erewań i Ara-
rat, wracamy do Gruzji. W drodze powrotnej 
zwiedzamy jeszcze klasztor Geghard z IV w. 

Pod pomnikiem Matki Armenii. Fot. Tomasz Druciak

Chaczkary - rzeźby w kamienych płytach. Fot. Tomasz Druciak

Świątynia Zwartnoc. Fot. Tomasz Druciak
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Pierwsze kościoły zespołu klasztornego zostały 
wykute w skale. Jak głosi tradycja założycielem 
klasztoru był sam Grigor Oświeciciel. W IX w. 
klasztor splądrowali Arabowie, a po odbudowie 
w XIII w. stał się celem pielgrzymek. Jadąc da-
lej zjeżdżamy do Garni. Są tam ruiny pięknego 
zamku z czasów hellenistycznych, zniszczone-
go przez trzęsienie ziemi w XVII w. Obok ruin 
znajduje się piękna świątynia z czasów przed-
chrześcijańskich. Budowla powstała w I w. n.e. 
i poświęcona była bóstwu Słońca – Mitrze. Zbli-
żając się znowu do jeziora Sewan zatrzymujemy 
się, aby wejść na przydrożną odkrywkę, gdzie 
można pozbierać występujące tu oksydiany. 
Wzbogaceni w ciekawe kamienie wracamy do 
Tbilisi na nocleg, aby w dniu następnym poje-
chać pociągiem do Batumi, perły gruzińskiej nad 
Morzem Czarnym. 

Przyjeżdżamy na godzinę 13. Jest pięk-
ny słoneczny dzień a temperatura sięga 330C. 
Objeżdżamy autokarem miasto, a następnie 
robimy pieszą wycieczkę po centrum. Kwateru-
jemy się w hotelu w którym mamy spędzić 3 
noce. Jedziemy do restauracji na pyszną kolację 
a następnie idziemy nad morze i spacerujemy 

oraz 2037 gatunków roślin drzewiastych (z tego 
104 z regionu Kaukazu). Wspaniały tutejszy 
klimat pozwala na ekspozycję tak wielu gatun-
kom. Jadąc do hotelu wybieramy się na miejsco-
wy bazar obfitujący w rozmaite owoce i przy-
prawy. Będąc w Batumi odwiedzamy tamtejsze 
delfinarium. Popisy wyszkolonych delfinów za-
chwycają wszystkich oglądających. Wieczorem 
jedziemy autokarem do centrum miasta i tutaj 
idziemy pod wieżę alfabetu, wyjeżdżamy na 
górę windą na wysokość 130 m, podziwiamy 
Batumi w nocnej scenerii. Następnie idziemy 
pod tańczące fontanny obejrzeć piękny spektakl 
wody i obrazu przy ciekawej muzyce. 

Ostatni dzień w Batumi to relaks w wodzie 
i na plaży. Morze ciepłe sprzyjające kąpielom, 
plaża kamienista, ale bardzo czysta i przyjazna. 
Relaks w pełni. Rejs statkiem po morzu kończy 
naszą przygodę z Batumi.

W ostatnim dniu wyjeżdżamy do Kutaisi 
skąd odlatujemy do Warszawy. Na trasie prze-
jazdu oglądamy i fotografujemy słynne pola her-
baciane rozciągające się wzdłuż trasy naszego 
przejazdu.

Andrzej Drzymała

po bulwarze do 22.00. Główną atrakcją dnia 
następnego jest zwiedzanie ogrodu botanicz-
nego, słynącego z wielu osobliwości przyrod-
niczych z całego świata. Ogród został założony 
pod koniec XIX w. a oficjalne otwarcie nastąpiło 
w 1912 r. Na imponującą kolekcję botaniczną 
składa się obecnie m.in. 1200 gatunków róż, 

Muzeum Martyrologii Ormian. Fot. Tomasz Druciak Świątynia pogańska z I w.n.e. Fot. Tomasz Druciak

Zespół klasztorny Geghard. W 2000 r. wpisany wraz z okolicznymi górami na listę UNESCO. Fot. Tomasz Druciak

Batumi. Fot. Tomasz Druciak
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W harmonii 
z kopalnią

Ogłoszony w maju br. konkurs 
fotograficzny „Foto-poszukiwania – 
Przyroda na kopalni” został rozstrzy-
gnięty! 

Ideą konkursu było uchwycenie w obiek-
tywie piękna przyrody otaczającej kopalnie, 
instalacje, magazyny w obszarze działania 
zielonogórskiego Oddziału PGNiG. Otrzymali-
śmy od naszych pracowników bardzo ciekawe 
prace, przez co ostateczny wybór nagrodzonych 
fotografii był nie lada wyzwaniem. Okazuje się, 
że instalacje Oddziału doskonale wkompono-
wują się w otoczenie, a na ich terenie lub w ich 
pobliżu można spotkać niezwykłych gości – 
owady, bociany, pliszki, psy, a nawet bażanty 
i jelonki…

Michał Burkowski 
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

I miejsce – Krzysztof Feruś, Dział Serwisowania Odwiertów

III miejsce – Martyna Cegła, KGZ Bogdaj-Uciechów-Czeszów

II miejsce – Jerzy Zboralski, PMG Bonikowo

Wyróżnienie – Jacek Wieczorek, KRNiGZ Radoszyn






