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Szanowni Czytelnicy
Nie jest mi obojętne i jak sadzę nikomu 

z Was, to co się stało w Paryżu. 
Symboliczna przerwa w tym liście niech 

będzie chwilą ciszy upamiętniającą ofiary za-
machów.

Zamachy terrorystyczne to nic nowego 
i zdążyliśmy się już do nich przyzwyczaić, jed-
nak nie zaakceptujemy ich nigdy. Szokujące wy-
darzenia, jak każdy z nas dobrze pamięta miały 
miejsce 11 września 2001 r. Od ataku na wieże 
WTC w Nowym Jorku, świat wygląda inaczej. 
Europa, w której również coraz częściej docho-
dzi do aktów terroru też zmienia swoje oblicze, 
a w świetle problemu z uchodźcami powoli 
zamyka swoje granice. Rozszerza się i rośnie 
natomiast w siłę tzw. Państwo Islamskie, które 
13 listopada dokonało właśnie wspomnianych 
zamachów w stolicy Francji. Czym jest ta, jak 
się wydaje największa organizacja terrorystycz-
na na świecie i skąd ma środki finansowe na 
swoją działalność? 

W świetle tego co się stało, chciałbym krót-
ko wspomnieć o zasobach naturalnych, które są 
źródłem rozwoju tego, wrogiego naszej cywili-
zacji, państwa.

Jak można przeczytać w wielu donie-
sieniach prasowych, państwo to zarabia na 
sprzedaży przemytnikom z Kurdystanu, Turcji 
i Iranu ropy naftowej. Cena sprzedawanej przez 
terrorystów baryłki ropy oscyluje, wg różnych 
źródeł, między 10 a 40 dolarów, podczas gdy 
jej oficjalna cena rynkowa jest na poziomie 50 
dolarów za baryłkę. Dochody ze sprzedaż ropy 
stanowią zatem największe źródło Państwa 
Islamskiego, co pozwala mu na prowadzenie 
działań wojennych, jak i na odbudowę infra-
struktury, systematycznie niszczonej przez woj-
ska koalicji.

Organizacja ta jest w stanie utrzymać wła-
dzę nad opanowanym przez siebie terytorium 
i prowadzić eksploatację złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego, tak we wschodniej Syrii, jak 
i północnym Iraku. Jednak Państwo Islamskie 
to nie tylko terrorysci i fanatyczni islamiści, 
ale grupa świetnie zorganizowana biznesowo 
z tzw. dowództwem finansowym, które jest 
fundamentem ich potęgi. Państwo Islamskie 
pomagają budować również wynajęci i dobrze 
opłacani inżynierowie i eksperci od wydobycia 
ropy i gazu ziemnego z Turcji, Syrii czy Iraku.

Zgodnie z ostatnimi szacunkami, Państwo 
Islamskie jest w stanie produkować ok. 30 tys. 
baryłek ropy dziennie w Syrii i ok. 10-20 tys. 
baryłek ropy dziennie w Iraku, co może im przy-
nosić ok. 2 mln dolarów dziennie, a w skali roku 
między 800 mln a 1mld 500 mln dolarów.

Gaz ziemny jest kolejnym źródłem przy-
chodów Państwa Islamskiego, dzięki uzyskaniu 
kontroli nad kilkoma złożami gazu ziemne-
go w Syrii i Iraku (np. w prowincji Al-Anbar). 
Sprzedaż gazu z tych pól może generować zysk 
w wysokości nawet 1 mld dolarów rocznie. Ale 
to nie wszystko, poprzez kontrolę na bardzo 
dużym obszarze bogatym w zasoby naturalne, 
Państwo Islamskie jest w stanie powiększyć 
swoje zyski z produkcji m.in. fosforanu, siarki 
i cementu, a nawet czerpać je z rolnictwa.

Według raportu Reutersa fabryki cementu 
do końca 2014 roku przyniosły Państwu Islam-
skiemu dochód wysokości 291 mln dol., kopal-
nie fosforanów oraz zakłady przemysłowe 300 
mln dol., a ze sprzedaży zbóż mogło uzyskać 
nawet 200 mln dolarów.

Widzimy zatem ogromną dynamikę w przy-
chodach i bogaceniu się tzw. Państwa Islam-
skiego, które jednoznacznie deklaruje walkę 
z cywilizacją zachodu, co staje się coraz więk-
szym dla nas zagrożeniem. Jak zatem powstrzy-
mać ich rozwój? Na obecną chwilę nie widać 
skutecznego rozwiązania. Handel tanią ropą, 
czy tanim gazem ziemnym nie jest do zaha-
mowania. Również sprzedaż poniżej cen ryn-
kowych innych produktów będzie kusiła prze-
mytników, a wojna w Syrii, czy napięta sytuacja 
w Iraku sprzyja ich działalności. Czy zbrojna in-
terwencja na dużą skalę może załamać rozwój 
Państwa Islamskiego? Jakie to może przynieść 
konsekwencje dla Europy i świata w świetle 
wydarzeń w Paryżu? To pytanie pozostawiam 
otwarte i pozostaję w smutku i solidarnością 
z rodzinami zamordowanych.
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Marcin Kremieniewski Marcin Rzepka

Zapobieganie niekontrolowanym wypływom gazu z otworów 
wiertniczych na etapie projektowania zaczynów cementowych

Prevent uncontrolled outflow 
of gas from boreholes during 
the design of cement slurries

Summary
The article discusses the issues related to 

prevent uncontrolled outflows gas from boreho-
les at the design stage of cement slurries. Pre 
discusses the causes of uncontrolled outflows 
of gas and methods to eliminate them at the 
design stage recipes slurries. In the next part 
discusses the issues regarding the sustainability 
of the cement sheath in terms of gas migration. 
Was also presented recipes not resistant to gas 
migration phenomenon and undergoing corro-
sion and slurries anti-gas migration, and also 
with high corrosion resistance.

Streszczenie
W artykule omówiono zagadnienia do-

tyczące zapobiegania niekontrolowanym wy-
pływom gazu z otworów wiertniczych na eta-
pie projektowania zaczynów cementowych. 
Wstępnie omówiono przyczyny powstawiania 
niekontrolowanych wypływów gazu oraz me-
tody umożliwiające ich wyeliminowanie na 
etapie projektowania receptur zaczynów. W ko-
lejnej części omówiono zagadnienia dotyczące 
trwałości płaszcza cementowego pod kątem 
migracji gazu. Zaprezentowano również recep-
tury zaczynów cementowych nieodpornych na 
zjawisko migracji gazu oraz ulegające korozji, 
oraz zaczyny przeciwdziałające migracji gazu, 
a także charakteryzujące się wysoką odporno-
ścią korozyjną.

Wstęp
Jednym z ważniejszych aspektów podczas 

uszczelniania otworów o podwyższonym ryzyku 
wystąpienia wypływu gazu ziemnego jest wy-
eliminowanie niniejszego zjawiska już na etapie 

projektowania zaczynu. Jak wiadomo głównym 
celem zabiegu uszczelniania kolumn rur okła-
dzinowych jest zapewnienie szczelności po-
między zapuszczanymi rurami, a ścianą otworu 
wiertniczego oraz poprzednio zacementowaną 
kolumną rur. Niekiedy jednak zdarzają się przy-
padki inwazji gazu i w efekcie powstawanie nie-
szczelności w strukturze płaszcza cementowego 
(szczególnie na złożach o podwyższonym ryzyku 
wystąpienia migracji gazu). Podczas wiązania 
„świeżego” zaczynu cementowego w trakcie 
procesu hydratacji powstaje struktura żelowa 
i w tym czasie następuje obniżanie się ciśnie-
nia hydrostatycznego. Podczas takiej przemiany 
zaczynu istnieje możliwość wtargnięcia gazu 
w zżelowaną strukturę zaczynu, co skutkuje 
przechodzeniem gazu przez świeży i stwardnia-
ły zaczyn cementowy [3, 4, 7]. 

W związku z powyższym w Instytucie Nafty 
i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym 
prowadzone są badania mające na celu zapo-
bieganie niekontrolowanym wypływom gazu 
poprzez opracowanie receptur przeciwdziałają-
cych migracji gazu, tzn. już na etapie projekto-
wania zaczynu.

Migracje i ekshalacje gazu
Wspominane migracje gazu polegają na 

przepływie płynu, (którym może być zarówno 
faza ciekła jak i gazowa) wskutek braku rów-
nowagi ciśnień w przestrzeni pierścieniowej. 

Niekontrolowane wypływy gazu stanowią pro-
blem o szerokim zakresie począwszy od wy-
stępowania delikatnych poduszek gazowych 
o ciśnieniach kilku atmosfer na głowicy, a skoń-
czywszy nawet na erupcjach, czyli najbardziej 
niebezpiecznych.

O migracji mówimy podczas przepływów 
gazu w obrębie stref (otwór nr 1 rys. 1) nato-
miast, gdy gaz dociera do powierzchni terenu, 
(otwór nr 2 rys. 1) wówczas mówimy o ekshala-
cjach gazowych. Pierwsze wypływy gazu zosta-
ły zaobserwowane w latach 60-tych XX wieku 
podczas realizowania otworu przeznaczonego 
do magazynowania gazu. Od tego czasu pro-
blemy niekontrolowanych wypływów gazu 
po zacementowaniu poruszane są w aspekcie 
wpływu na bezpieczeństwo, ochrony środowi-
ska, przepisów prawnych, a także zagospoda-
rowania i eksploatacji terenu. Analiza cemento-
wań wykonywanych przez takie firmy naftowe 
jak Schlumberger czy Halliburton informuje o ok. 

Rys. 1. Przykład migracji i ekshalacji gazu

Rys. 2. Wypływy gazu z przestrzeni pierścieniowej w otworach realizowanych na Przedgórzu Karpat i w Karpatach w latach 
2008 - 2011
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15%-owej ilości nieudanych zabiegów cemen-
towań wskutek właśnie migracji gazu. Obecnie 
problem ten występuje na części złóż gazowych 
lub w otworach przygotowywanych do magazy-
nowania gazu [5, 6, 11]. Potwierdzeniem tego 
jest analiza cementowań przeprowadzonych 
w latach 2008 do 2011 na Przedgórzu Karpat 
i w Karpatach rys. 2.

Mogą występować przypadki gdzie wsku-
tek anomalnie wysokiego ciśnienia na głowicy 
po zacementowaniu podejmowane są decyzje 
o likwidacji otworu. Jednakże najczęstszym za-
biegiem jest docementowanie strefy nieszczel-
nej w celu wyeliminowania dopływu gazu lub 

obniżenia ciśnienia do wartości, przy której pro-
wadzenie prac będzie możliwe z zachowaniem 
obowiązujących norm. Jednak zabiegi takie są 
kosztowne, w związku z tym najrozsądniejszym 
rozwiązaniem jest zapobieganie niekontrolowa-
nym przepływom gazu już od samego początku, 
czyli na etapie projektowania zaczynu cemento-
wego [1, 2, 12].

Zapobieganie niekontrolowanym 
wypływom gazu

Stan fizyczny zaczynu uszczelniającego 
zmienia się, począwszy od fazy ciekłej w trakcie 
tłoczenia, poprzez fazę przejściową żel (trans-

formacja zaczynu), a skończywszy na fazie sta-
łej (związany) stwardniały zaczyn. W związku 
z tym, na wyeliminowanie bądź znaczne zmi-
nimalizowanie wypływów gazu po zacemento-
waniu wpływa wiele czynników, z których naj-
ważniejszymi z punktu widzenia projektowania 
zaczynu cementowego są:

• Związanie cementu przed spadkiem ci-
śnienia hydrostatycznego słupa zaczynu 
poniżej ciśnienia złożowego, (co unie-
możliwia wtargnięcie gazu w strukturę 
wiążącego zaczynu) (rys. 3)

• Osiągnięcie jak najkrótszego okresu 
przejściowego wytrzymałości struktu-

Fot. 1. Aparat do badania migracji gazu w trakcie wiązania 
zaczynu cementowego Fot. 2. Aparat do badania narastania statycznej wytrzymałości strukturalnej zaczynu

Rys. 3. Schemat redukcji ciśnienia hydrostatycznego poniżej ciśnienia złożowego
Rys. 4. Schemat narastania statycznej wytrzymałości strukturalnej i powstawanie okresu 
przejściowego

Rodzaj zaczynu
Baz Mod

Woda w/c 0,54 0,45
Dodatek odpieniający 0,30 0,50
Dodatek upłynniający 0,20 0,20
Dodatek antyfiltracyjny 0,20 0,20

Dodatek GS ---- 4,0
Dodatek antyfiltracyjny C2 ---- 2,0

Lateks ---- 6,0
Stabilizator lateksu ---- 2,0

Wodny roztwór n-SiO2 ---- 6,0
Mikrocement ---- 10,0

Cement wiertniczy G HSR 100,0 100,0
Dodatek spęczniający 0,30 0,30

Parametr Rodzaj zaczynu
Baz Mod

Gęstość [g/cm3] 1,78 1,81
Rozlewność [mm] 250 300

Filtracja [cm3/30min] 150 2,2
Lepkość plastyczna [mPa·s] 220 61,5

Granica płynięcia [Pa] 23,5 2,1
Wytrzymałość strukturalna [Pa] 5,8 3,6

Odstój wody [%] 3,0 0,0
Czas gęstnienia Wartość Bc Godz. – min.

30Bc 2-48 2-19
100Bc 4-43 2-29

Od 30 - 100 Bc  [min] 115 10

Tablica nr 1 Tablica nr 2
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ralnej od wartości 50 Pa do 250 Pa (co 
powoduje „zaciskanie” ewentualnych 
pęcherzyków w strukturze wiążącego 
zaczynu cementowego) (rys. 4) [4, 5, 8].

Podczas projektowania zaczynów uszczel-
niających w celu wyeliminowania możliwości 
wystąpienia przepływów gazu przez wiążący 
zaczyn cementowy oraz po jego związaniu, 
stosuje się różnego rodzaju dodatki i domieszki, 
tj: mikrocement, mikrosilika, nanokrzemionka, 
które powodują doszczelnienie mikrostruktury, 
oraz lateks, polimery kationowe, które powo-
dują żelowanie redukujące dopływ gazu.

Przeprowadzone w Instytucie Nafty i Gazu 
– Państwowym Instytucie Badawczym badania 
wykazują spore różnice w możliwości wyelimi-
nowania niekontrolowanych wypływów gazu 
przez recepturę zaczynu bazowego oraz zaczy-
nu po modyfikacjach wprowadzonych na etapie 
projektowania. W tablicy nr 1 przedstawiono 
recepturę zaczynu przed modyfikacją (zaczyn 
Baz) oraz recepturę zmodyfikowaną na etapie 
projektowania zaczynu (zaczyn Mod). Parametry 
zaczynów zestawiono w tablicy nr 2. Widoczne 
jest znaczne obniżenie filtracji zaczynu ze 150 
cm3/30 min do wartości nieco ponad 2 cm3/30 
min. Obniżone zostały również parametry re-
ologiczne. W celu wyeliminowania niekontrolo-
wanych wypływów gazu na kontakcie płaszcz 

cementowy – formacja skalna, płaszcz cemen-
towy – rury okładzinowe, zredukowano do 
zera obecność wody wolnej. Wprowadzone na 
etapie projektowania zaczynu uszczelniające-
go modyfikacje skutkują uzyskaniem krótkiego 
gęstnienia zaczynu od wartości 30 Bc do 100 
Bc, co przyczynia się do przeciwdziałania migra-
cji gazu na etapie wiązania.

Na rysunkach nr 5 oraz 7 zamieszczono 
przebieg testów na migrację gazu oraz wy-
trzymałości strukturalnej dla zaczynu bazowe-
go. Zaczyn bazowy osiągnął koniec wiązania 
po spadku ciśnienia hydrostatycznego poniżej 
ciśnienia złożowego, co przyczyniło się do 
wtargnięcia gazu w strukturę płaszcza cemen-
towego i wytworzenia dróg migracji gazu. 
Dodatkowo uzyskano znaczną wartość filtra-
tu u góry cylindra pomiarowego, co również 
świadczy niskiej skuteczności przeciwmigracyj-
nej tego składu. Zaczyn ten nie uzyskał okresu 
przejściowego od wartości 50 Pa do 250 Pa 
podczas badania narastania statycznej wytrzy-
małości strukturalnej. 

Rysunki nr 6 oraz 8 przedstawiają wyniki 
badań dla zaczynu zmodyfikowanego na etapie 
projektowania receptury. Zaczyn ten charakte-
ryzuje się osiągnięciem czasu końca wiązania 
(KW) przed spadkiem ciśnienia hydrostatycz-
nego do wartości ciśnienia złożowego oraz 

bardzo dobrą zdolnością utrzymywania ciśnie-
nia hydrostatycznego na wysokim poziomie. 
Ponadto zaczyn posiadał niewielką wartość 
filtratu w górnej części cylindra pomiarowego, 
co świadczy o odporności antymigracyjnej. 
Dodatkowo potwierdzeniem odpowiednio za-
projektowanego składu zaczynu jest uzyskanie 
czasu przejścia od 50 Pa do 250 Pa równego 
52 minuty oraz równomierne narastanie wy-
trzymałości strukturalnej.

Trwałość płaszcza cementowego 
a wypływy gazu

Rozpatrując zagadnienia niekontrolowa-
nych wypływów gazu, należy także zwrócić 
uwagę na starzenie się (korozję) stwardniałego 
zaczynu cementowego w przestrzeni pozaru-
rowej. Przeprowadzone na zlecenie amery-
kańskiego nadzoru górniczego (MRS) badania 
wykazały, że po 30 latach płaszcz cementowy 
w ok. 60% wykonanych otworów ulegał korozji, 
pogarszając swoją szczelność (rys. 9). Główny-
mi czynnikami powodującymi korozję płasz-
cza cementowego w otworze wiertniczym są 
głównie: solanka złożowa, wysoka temperatura 
oraz ciśnienie panujące na danej głębokości. 
Połączenie powyższych wypadkowych skutkuje 
powstawaniem związków chemicznych charak-
teryzujących się niską wytrzymałością mecha-

Rys. 5. Przebieg testu na migrację gazu w trakcie wiązania dla zaczynu o małej odporności 
antymigracyjnej

Rys. 6. Przebieg testu na migrację gazu w trakcie wiązania dla zaczynu o wysokiej odporności 
antymigracyjnej

Rys. 7. Przebieg narastania statycznej wytrzymałości strukturalnej dla zaczynu o małej odpor-
ności antymigracyjnej

Rys. 8. Przebieg narastania statycznej wytrzymałości strukturalnej dla zaczynu o wysokiej od-
porności antymigracyjnej
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Rys. 9. Wpływ starzenia się odwiertów na pojawienie się ciśnienia w przestrzeni pozarurowej [11]

niczną, a czasem związków niewykazujących 
zdolności wiążących. W związku z powyższym 
w celu zaprojektowania zaczynu uszczelniające-
go charakteryzującego się podwyższoną odpor-
nością na korozję należy:

• zapewnić możliwie najniższą zawarto-
ści Ca(OH)2 (portlandytu) oraz fazy C3A 
w zaczynie,

• zapewnić jak największą ilość fazy CSH 
budującą matrycę cementową,

• zapewnić możliwie najniższą przepusz-
czalność i porowatość zaczynu (uwzględ-
niając maksymalny udział porów żelo-
wych i możliwie najniższy udział porów 
kapilarnych) [9, 10, 11].

Destrukcyjne działanie jonów zawartych 
w solankach złożowych na kamienie cemento-
we przedstawiają poniższe reakcje:

Reakcje podwójnej wymiany pomiędzy 
kationami magnezowymi i wapniowymi, np.

Jony magnezowe (Mg+2).
Transformacja portlandytu w brucyt

Ca(OH)2 + MgCl2 → Mg(OH)2 + CaCl2

Ekstrakcja jonów wapniowych Ca2+ z fazy 
CSH i utworzenie brucytu

C1,75SHn + MgCl2 → C1,75-xSHn + x CaCl2 +
+ x Mg(OH)2 ;

Powstawanie ekspansywnego uwodnionego 
zasadowego chlorku magnezu

2Ca(OH)2 + 3MgCl2 + 2H2O → Mg3Cl2 (OH)4 ·

 · 2H2O + 2CaCl2
C1,75SHn + 3MgCl2 → Mg3Cl2 (OH)4 · 2H2O + 

 +C1,75-xSHn

Wskutek występujących jonów siarcza-
nowych w porach stwardniałego zaczynu 
cementowego powstają trudno rozpuszczal-
ne sole. Procesowi temu towarzyszy znaczne 
zwiększenie objętości zaczynu co prowadzi do 
powstawania dużych naprężeń rozciągających 
w matrycy cementowej. Tworzące się związki 
pęczniejące to gips dwuwodny oraz trójsiarcza-
noglinian trójwapniowy zwany ettringitem.

Jony siarczanowe (SO4
-2).

Czynnikami atakowanymi przez jony 
siarczanowe jest portlandyt oraz C3A 

i uwodnione gliniany wapniowe:

Ca(OH)2 + SO4
-2 → CaSO4 

. 2H2O + 2OH-

Gips dwuwodny

3 CaO . Al2O3 +SO4
-2 + n H2O + Ca(OH)2 → 

→ 3 CaO . Al2O3 
. 3CaSO4 

. 32H2O + m H2O
Ettringit

W Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym 
Instytucie Badawczym podejmowane są nastę-
pujące działania mające na celu ograniczenia 
korozji zaczynów cementowych:

W celu ograniczenia korozji magnezowej 
dąży się do uzyskania jak najniższej prze-
puszczalności i porowatości stwardniałego 
zaczynu cementowego, co utrudnia wnikanie 
agresywnych jonów Mg+2 do wnętrza ma-
trycy cementowej. Dobre efekty uzyskuje się 
stosując dodatki mineralne (przede wszystkim 
granulowany żużel wielkopiecowy, zawiera-
jący niewielkie ilości związków wapnia bądź 
też popioły lotne). Dlatego też wysoką odpor-
ność na agresję wywołaną jonami magnezu 
uzyskuje się stosując cementy hutnicze lub 
popiołowe.

Zapobieganie korozji siarczanowej pole-
ga na stosowaniu cementów o podwyższonej 
odporności na agresję siarczanową (głównie 
cementów wiertniczych typu HSR). Stosuje się 
również dodatki polimerowe tworzące otoczkę 
pomiędzy ziarnami cementu, a także drobnoczą-
steczkowe wypełniacze mineralne.

W celu zbadania trwałości uzyskanego 
płaszcza cementowego w INiG – PIB stosuje się 
procedurę badawczą polegającą na:

1. wytypowaniu odpowiednich zaczynów 
cementowych do badań,

2. przygotowaniu środowisk korozyjnych 
w zależności od rejonu wierceń,

3. sporządzaniu zaczynów cementowych 
i wykonaniu próbek stwardniałych za-
czynów (utwardzanie próbek w autokla-
wach fot. 3),

4. poddawaniu próbek działaniu wytypo-
wanych środowisk korozyjnych na okre-
ślony czas,

5. okresowym dokonywaniu oceny wizual-
nej próbek, wykonywaniu dokumentacji 
fotograficznych (fot. 4, 5) oraz prowa-
dzeniu badań wytrzymałościowych, prze-
puszczalności dla gazu, porowatości, i in.

6. sezonowej wymianie solanek złożowych 
(co pół roku).

Badane próbki stwardniałych zaczynów ce-
mentowych przechowywane są w warunkach 
korozyjnych od kilku miesięcy do kilku lat. Wa-
runki panujące w autoklawach to: temperatura 
dochodząca 120°C i ciśnienie maksymalne 20 
MPa. Dodatkowo w jednej komorze autoklawu 
przechowywana jest próba wzorcowa w wo-
dzie wodociągowej reprezentująca środowisko 
porównawcze.

Fot. 3. Autoklawy do przechowywania próbek zaczynów cementowych
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Na wykresach 10 zestawiono wartości 
parametrów opisujących mikrostrukturę poro-
wą natomiast na rys. 11 porównano parame-
try mechaniczne dla próbek A oraz B. Próbka 
A to kamień cementowy powstały z zaczynu 
o bardzo niskiej odporności korozyjnej. Próbka 
ta posiada współczynnik porowatości 40,8%, 
charakteryzuje się dużym udziałem najwięk-
szych przestrzeni porowych, a parametry me-
chaniczne ulegają bardzo mocnemu obniżeniu 
w trakcie deponowania. Widoczna na fot. 4 
próbka uległa niemal całkowitej destrukcji po 
18 miesiącach deponowania w warunkach 
podwyższonej korozyjności. Druga próbka B 
(fot. 5) którą na etapie projektowania zaczynu 
zmodyfikowano w celu osiągnięcia zwiększo-
nej trwałości antykorozyjnej charakteryzuje się 
małym udziałem makroporów (rys. 10) niskim 
współczynnikiem porowatości wynoszącym 
28,7% oraz wysoką i niemal jednakową w cza-
sie wytrzymałością na ściskanie. Obraz prób-
ki (fot. 5) przedstawia prawie nienaruszoną 
strukturę, co potwierdza wysoką odporność na 
zjawiska korozji.
Podsumowanie

Sporządzając zaczyny uszczelniające w celu 
zapobiegania niekontrolowanym wypływom 
gazu należy już na etapie projektowania modyfi-
kować je za pomocą m.in. dodatków takich jak:

• Mikrocement,
• Mikrosilika,
• Lateks,

• Wielkocząsteczkowe polimery kationowe 
(np. środek GS)

• Nanokrzemionka, 
• Dodatki ekspansywne
• Zaczyny opracowane w INiG - PIB cha-

rakteryzują się parametrami takimi jak:
• Odpowiedni dla danych warunków czas 

gęstnienia;
• Szybki przebieg gęstnienia od konsysten-

cji 30Bc do 100Bc;
• Odpowiednia dla danych warunków 

otworowych lepkość plastyczna, granica 
płynięcia, wytrzymałość strukturalna;

• Niska wartość filtracji zaczynu;
• Zerowy odstój wody i brak sedymentacji;
• Brak migracji gazu przez zaczyn w trakcie 

wiązania (czas końca wiązania uniemoż-
liwiający wtargnięcie gazu w strukturę 
żelującego zaczynu);

• Szybki czas budowania statycznej wy-
trzymałości strukturalnej.

Ponadto prowadzone w INiG – PIB długo-
terminowe badania zmian wytrzymałości me-
chanicznej, przepuszczalności dla gazu, porowa-
tości, a także mikrostruktury dają szczegółowy 
obraz procesów destrukcyjnych, zachodzących 
w płaszczu cementowym podczas wieloletniego 
oddziaływania warunków otworowych (tj. zmi-
neralizowanych solanek złożowych, wysokiej 
temperatury i wysokiego ciśnienia). 

Uzyskiwane wyniki badań trwałości stward-
niałych zaczynów cementowych wykorzysty-
wane są na bieżąco do doskonalenia opraco-

wywanych receptur dla krajowego przemysłu 
w różnorodnych warunkach geologiczno-tech-
nicznych, panujących w otworach wiertniczych.
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The impact of selected 
nanomaterials on the properties 
of drilling fluids

Abstract
The article presents a studies on the selec-

tion of concentration and type of nanomaterials 
and other drilling mud components, which 
provide properties allowing its use for drilling 
in different geological conditions, especially in 
high pressure and high temperature (HPHT). 
Studies included determination of the impact of 
nanomaterials on the rheological parameters, 
API and HPHT filtration and inhibition proper-
ties of drilling fluids. Further part of the article 
includes a selection of other chemical agents 
such as polyglycols, fatty acid methyl esters, 
poly-N-vinylpyrrolidone, which provide proper 
technological parameters of drilling fluids in the 
borehole conditions. The tests shown a bene-
ficial effect of nanosilica in combination with 
a polyglycol to the technological parameters 
of drilling fluid, especially to API and HPHT fil-
tration. On the other hand, the shale hydration 
inhibition tests show good effect of the addi-
tion of silica nanoparticles in combination with 
polyglycol or fatty acids methyl esters on the 
stability of these rocks.

Streszczenie
W artykule przedstawiono badania doboru 

stężenia i rodzaju nanomateriałów oraz innych 
składników do płuczki wiertniczej, zapewnia-
jących uzyskanie właściwości umożliwiają-
cych zastosowanie jej do wiercenia w różnych 
warunkach geologicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków podwyższonej tem-
peratury i ciśnienia (HPHT). Przeprowadzono 
badania nad określeniem wpływu nanomate-
riałów na parametry reologiczne, filtrację API 
i HPHT oraz właściwości inhibitacyjne opraco-
wanych płuczek wiertniczych. W dalszej części 
pracy dokonano doboru innych środków che-
micznych takich jak poliglikole, estry metylowe 
kwasów tłuszczowych, poli-N-winylopirolidon, 
zapewniających odpowiednie parametry tech-
nologiczne płuczek wiertniczych w warunkach 
otworowych. Podczas przeprowadzonych w ra-
mach pracy badań zaobserwowano korzystny 
wpływ nanokrzemionki w połączeniu z poli-
glikolem na parametry technologiczne płuczki 
wiertniczej, a szczególnie na filtrację API płuczek 
oraz filtrację w warunkach HPHT. Z kolei wyniki 
przeprowadzonych badań efektywności inhibi-
towania hydratacji skał ilasto-łupkowych przez 
płuczki wskazują na korzystny wpływ dodatku 
nanokrzemionki w połączeniu z poliglikolem lub 
dodatkiem estrów metylowych kwasów tłusz-
czowych na stabilność tych skał.

Wprowadzenie
W wyniku kontaktu skały z filtratem płucz-

kowym może następować zmniejszenie wytrzy-
małości skały ilastej, zwiększenie jej objętości 
i przyspieszenia erozji ścian otworu, co w kon-
sekwencji prowadzi do zmniejszenia stabilności 
ścian otworu wiertniczego. Do zapobiegania 

tym zjawiskom stosowane są głównie wodno-
dyspersyjne płuczki inhibitowane. W wyniku 
stosowania takich płuczek na ścianie otworu 
powstaje osad filtracyjny składający się na ogół 
z bentonitu, skrobi, CMC, polimerów, barytu 
i zwiercin. Ograniczanie infiltracji fazy wodnej 
z płuczki poprzez tworzenie osadu filtracyjnego 
nie jest jednak ochroną kompletną, ponieważ 
powszechnie dodawane materiały do płuczek 
wiertniczych w porównaniu do średniej wiel-
kości porów przewiercanych skał łupkowych tj. 
od 0,01 do 0,03 mikronów charakteryzują się 
zbyt dużymi rozmiarami, przez co nie zawsze 
jest możliwe utworzenie szczelnego osadu fil-
tracyjnego. Opierając się na dostępnych danych 
literaturowych zmniejszenie promienia inwazji 
płuczki w przewiercane skały łupkowe może być 
osiągnięte poprzez zastosowanie w składach 
płuczek wiertniczych nanomateriałów (np. na-
nocząstek krzemionki) o odpowiednio dobranej 
wielkości. Średnie rozmiary nanocząstek po-
winny być na tyle małe, by mogły doszczelniać 
osad filtracyjny. Zmniejszanie promienia inwazji 
płuczki poprzez zastosowanie cząsteczek nano-
krzemionki może stanowić skuteczne rozwią-
zanie problemów z utrzymywaniem stabilności 
otworu przy przewiercaniu formacji łupkowych. 
Przedstawione w niniejszym artykule badania 
nad możliwością zastosowania nanomateria-
łów w płuczkach wiertniczych stanowią wstęp 
do opracowania płuczek charakteryzujących się 
ograniczonym zasięgiem wnikania płuczki wiert-
niczej oraz korzystnym wpływem na zwiększe-
nie stabilności otworu wiertniczego.

Zastosowanie nanokrzemionki 
w płuczkach wiertniczych

Trudności w czasie wiercenia wynikają z wa-
runków geologicznych napotykanych w prze-
wiercanych warstwach. Przez trudne warunki 
geologiczne rozumiemy podwyższoną tempera-
turę i ciśnienie występujące w głębokich otwo-
rach oraz czynniki związane ze składem mineralo-
gicznym przewiercanych warstw [6, 7, 8]. 

Grzegorz Zima

Analiza wpływu wybranych nanomateriałów 
na właściwości płuczek wiertniczych
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Płuczka wiertnicza w związku z tym musi 
mieć takie właściwości, które umożliwiają bez-
pieczne i bezawaryjne odwiercenie otworu. Klu-
czowym wyzwaniem przy opracowaniu składu 
płuczki wodnodyspersyjnej jest utrzymanie sta-
bilnych właściwości, takich jak parametry reolo-
giczne i filtracja w wyższych temperaturach. 

Autorzy [3, 4] za podstawowy cel swojej 
pracy przyjęli zmniejszenie uszkodzenia natu-
ralnej przepuszczalności skał zbiornikowych 
poprzez ograniczenie filtracji płuczki wiertniczej 
z dodatkiem nanomateriałów. W badaniach 
zastosowali trzy różne wielkości nanocząstek 
krzemionki w celu określenia zakresu wielko-
ści nanocząstek, które w największym stopniu 
przyczyniają się do ograniczania filtracji płuczki. 
Do właściwych badań zastosowali nanoczast-
ki o najlepszych rozmiarach i ustalili zależność 
miedzy wielkością filtracji i stężenia nanoczą-
stek celem ustalenia stężenia, które zapewnia 
ograniczenie objętości filtratu przy najniższym 
koszcie. Okazało się, że optymalna wielkość na-
nocząsteczek mieściła się w zakresie 5-15 nm. 
Optymalne stężenie nanoczastek pod względem 
ekonomicznym, a jednocześnie skuteczne wy-
nosiło od 20% do 30% wag. 

Zastosowanie nanocząstek w płuczkach 
wiertniczych jest problemem stosunkowo no-
wym, podczas gdy w wielu innych dziedzinach 
nanotechnologia znalazła zastosowanie od 
dawna i uznano ją jako kluczową technologię 
w rozwiązywaniu problemów z zakresu biologii, 
informatyki, środowiska i energetyki [10]. Istnie-
je wiele definicji nanotechnologii, Amerykańska 
Agencja Ochrony Środowiska (EPA) definiuje na-
notechnologię jako: 

a) badania i rozwój technologii na atomo-
wym, molekularnym lub wielkocząstecz-
kowym poziomie, w skali długości około 
1-100 nanometrów (nm) w dowolnym 
kierunku; 

b) wytwarzanie i używanie struktur, urzą-
dzeń i systemów, które mają nowe wła-
ściwości i funkcje w wyniku ich małych i / 
lub średnich rozmiarów; 

c) zdolność do kontrolowania lub manipu-
lowania w skali atomowej [5, 11].

Jednym z najczęściej wykorzystywanych 
materiałów w nanotechnologii jest ditlenek 
krzemu (krzemionka – SiO2). Dostępność tego 
materiału oraz jego specyficzne właściwości 
przyczyniły się do jego szerokiego zastosowa-
nia. Jest on trwały w wodzie i w podwyższo-
nych temperaturach, a dodatkowo jest dobrym 
izolatorem. Krzemionka jest chemicznie interna 
i ulega reakcjom jedynie z wrzącymi, stężonymi 
roztworami wodnymi KOH i NaOH, stopionymi 
Na2CO3 i K2CO3 oraz flurowodorem lub jego 
wodnymi roztworami. Średnica nanocząstek 
ditlenku krzemu produkowanego w przemyśle 

najczęściej zawiera się w przedziale od 5 do 
1000 nm, a ich powierzchnia właściwa mieści 
się w przedziale od 545 do 2,73 m2/g. Głów-
nymi formami nanocząstek krzemionkowych 
są: strącana amorficzna krzemionka, żele, zole, 
koloidy oraz krzemionki – płomieniowa i piro-
geniczna [8, 9, 12]. Cząsteczka krzemionki ma 
postać tetraedru, w którego centrum znajduje 
się atom krzemu, otoczony czterema atomami 
tlenu znajdującymi się w rogach tej struktury 
geometrycznej [12]. Struktury krzemowe cha-
rakteryzują się nieregularnym rozłożeniem te-
traedrów, co jest przyczyną ich amorficznego 
charakteru. Powierzchnia nanosfery pokryta 
jest grupami -OH. 

Wyodrębnia się wśród płuczek tzw. inteli-
gentne systemy płuczkowe: są to ciecze nano, 
które zawierają cząstki (dodatki) w rozmiarze 
nano. W zależności od liczby dodatków o na-
nowymiarach, płuczki mogą być podzielone na 
proste ciecze nano- lub zaawansowane ciecze 
nano. Płuczki nano zawierające jeden rodzaj 
dodatku nanocząstek są określane jako proste 
nano płuczki, podczas gdy zawierają więcej niż 
jeden dodatek nanocząstek są zdefiniowane jak 
zaawansowane płuczki nano [1,2]. Nanomate-
riały możemy podzielić na jednofunkcyjne lub 
wielofunkcyjne. Nano-wielofunkcyjny dodatek 
może pełnić kilka funkcji w systemach płuczko-
wych. Dodatek nanomateriału może znacząco 
wpłynąć na zmniejszenie całkowitej ilości fazy 
stałej i skażeń chemicznych w płuczce, a także 
w efekcie końcowym przyczynić się do obniże-
nia całkowitego kosztu płuczki. Pomimo wy-
sokiego kosztu jednostkowego środki takie jak 
nanomateriały, które mają bardzo wysoki stosu-
nek pola powierzchni do objętości, pozwalają 
na zastosowanie ich w znacznie mniejszej ilości 
i tym samym obniżenie kosztów płuczki.

Sensoy i inni pokazali w swojej pracy [14], 
że nanomateriały zmniejszają przepuszczalność 
łupka Atoka o 5 do 50%. Nabhani i Emami [13] 
zauważają znaczący postęp w dziedzinie zasto-
sowania nanotechnologii w inżynierii wiercenia 
otworów za ropą naftową i gazem. Nanomate-
riały przyczyniają się do ograniczenia zaników 
cieczy wiertniczych, poprawy stabilności ścian 
otworu oraz zwiększają przyczepność zaczynu 
cementowego do rury.

Abdo i Haneef [2] stwierdzili, że likwidacja 
zaników płuczki poprzez dodatek mikro i ma-
kro materiałów LCM (materiały zapobiegające 
ucieczkom płuczek) często nie przynosi ocze-
kiwanych rezultatów. Skuteczne uszczelnienie 
porowatych i przepuszczalnych stref spękanych 
jest możliwe po zastosowaniu materiałów LCM 
o rozmiarach mikro i makro w połączeniu z ma-
teriałami o rozmiarach nano. Nanocząstki wie-
lofunkcyjne przyczyniają się ponadto do zmniej-
szenia uszkodzenia formacji.

Badania przeprowadzone przez Adel i in-
nych [3] potwierdzają wysoką skuteczność 
nanomateriałów w obniżaniu filtracji płuczek 
wiertniczych oraz zmniejszaniu uszkodzenia 
naturalnej przepuszczalności skał zbiorniko-
wych. W swoich badaniach zastosowali nano-
krzemionki o rozmiarach: 5-15 nm, 10-25 nm 
i 70-95 nm. Płuczki do badań sporządzane były 
na osnowie biopolimeru XCD z dodatkiem KCl 
i obciążane barytem. Na podstawie uzyskanych 
wyników za optymalny rozmiar uznano nano-
krzemionkę o rozmiarach 5-15 nm. Najmniej-
szy materiał (5 - 15 nm) skutecznie przechodzi 
pomiędzy większymi cząstkami fazy stałej i ma-
teriałów obciążających i blokuje pory w skale. 
Autorzy stwierdzili, że płuczka nano charakte-
ryzuje się znacznie niższymi wartościami filtracji 
niż płuczka „non-nano”, a obniżenie filtracji po 
dodatku nanokrzemionki wynosi 20 - 40 %.

Zwiększanie stężenia nanocząstek w płucz-
ce wiertniczej powoduje obniżanie filtracji 
płuczki. Dodatek 10% wag. nanokrzemionki 
powoduje obniżenie filtracji o około 25%, przy 
wyższych dodatkach efektywność działania na-
nokrzemionki zmniejsza się. Przy 40 %-owym 
dodatku nanokrzemionki wartość filtracji stabi-
lizuje się, przy czym za optymalny dodatek ze 
względów ekonomicznych uznano 20 %, po-
nieważ koszt przewyższa korzyści przy stężeniu 
powyżej 20%.  

W literaturze zagranicznej [1, 2, 4, 14] jako 
główne zalety płuczek zawierających nanoma-
teriały wymienia się: zmniejszenie uszkodzenia 
złoża, korzystny wpływ na zapewnienie płynnej 
pracy w czasie wiercenia, skuteczność w ob-
niżaniu filtracji płuczek wiertniczych znacznie 
lepsza niż stosownych do tego celu polimerów 
celulozowych, skuteczność przy likwidowaniu 
zaników płuczki. 

Nanoglinki i nanokrzemionka były wykorzy-
stywane również do stabilizowania inwersyjnej 
emulsji w warunkach HTHP. Chociaż zarówno 
jeden jak i drugi nanomateriał może stabilizo-
wać emulsję sam w sobie, najlepsze właściwo-
ści uzyskuje się, gdy oba zostały zastosowane. 
Granica płynięcia i lepkość emulsji była zależna 
od składu i hydrofobowego lub hydrofilowego 
charakteru nanocząstek. Testy w autoklawach 
w 225ºC przez 96 godzin wykazały, że nano-
cząstki skutecznie stabilizują emulsje, obserwuje 
się jedynie tylko małe zmiany właściwości re-
ologicznych. Dodatki nanokrzemionki wynosiły 
w sumie 2 - 3 % [4].

Badania laboratoryjne
Wstępne badania dotyczyły ustalenia skła-

du płuczki z dodatkiem nanokrzemionki, zapew-
niającego uzyskanie odpowiednich parametrów 
reologicznych i filtracji. W tym celu przeprowa-
dzono badania właściwości płuczek zawierają-
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cych różne koloidy typu celulozowego i skrobio-
wego oraz XCD jako środka strukturotwórczego. 
W badaniach dysponowano dwoma rodzajami 
nanokrzemionki; hydrofilową i hydrofobową. 
Ważniejsze właściwości stosowanych nanokrze-
mionek przedstawiono poniżej.

Krzemionka hydrofilowa
Powierzchnia właściwa BET, m2/g      300±30
pH 4% zawiesiny                                3,6-4,3
Gęstość nasypowa, g/l                               50
SiO2, %, min.                                          99,9

Krzemionka hydrofobowa
Powierzchnia właściwa BET, m2/g       260±30
pH 4% zawiesiny                                 3,5-5,5
Gęstość nasypowa, g/l                                50
SiO2, %, min.                                           99,8

Nanokrzemionkę przed dodaniem do płucz-
ki dyspergowano wstępnie w wodzie przez okres 
30 min., a nastepnie tak przygotowaną zawiesi-
nę wprowadzano do płuczek. W płuczkach bez 
dodatku nanokrzemionki stosowano dodatek 
wody w ilości opowiadającej tej, w której dys-
pergowano nanokrzemionkę w celu wyelimi-
nowania wpływu rozcieńczenia. W przypadku 
stosowania nanokrzemionki (hydrofobowej lub 
hydrofilowej) w połaczeniu z poliglikolem lub 
estrami metylowymi z oleju rzepakowego, przed 
dodaniem do płuczki dyspergowano ją w tych 
substancjach organicznych.

Badania parametrów reologicznych płuczek 
w warunkach HPHT przeprowadzono za pomocą 
wysokotemperaturowego i wysokociśnieniowe-
go wiskozymetru OfiTE 70, natomiast pomiary 
filtracji w warunkach HPHT wykonano przy uży-
ciu statycznej prasy filtracyjnej HPHT firmy OfiTE. 

Badanie dyspersji skały ilasto-łupkowej jest 
podstawową metodą oceny skuteczności inhi-
bitującego działania płuczek wiertniczych lub 
roztworów inhibitorów. Metoda ta, pozwala 
na określenie procentowego odzysku zwiercin 
dyspergowanych w płuczkach wiertniczych i na-
stępnie w wodzie.

Badania laboratoryjne nad doborem rodzaju 
i koncentracji cząstek nanokrzemionki 
w składach beziłowych płuczek wiertniczych

Wstępne badania na doborem składu płu-
czek wiertniczych z dodatkiem nanokrzemionki 
wykonano z udziałem płuczki na osnowie ko-
loidu skrobiowego. Uzyskane wyniki wyka-
zały, że płuczki z dodatkiem nanokrzemionki 
hydrofilowej charakteryzują się wyższą filtracją 
niż płuczka bez jej dodatku. W związku z tym 
przeprowadzono dalsze badania z udziałem 
płuczek z dodatkiem koloidu typu celulozowe-
go. Dodatek środka celulozowego, mimo że jest 
to środek stosowany do regulowania filtracji 

płuczek wiertniczych nie spowodował obniże-
nia filtracji. W kolejnym etapie badań do płu-
czek wprowadzono zwierciny (zmielony łupek 
mioceński) oraz blokator organiczny. Dodatek 
zarówno zwiercin jak i blokatora spowodował 
obniżenie filtracji wszystkich badanych płuczek, 
przy czym płuczki zawierające nanokrzemionki 
charakteryzowały się wyższą filtracją niż płuczka 
bez nanokrzemionki. 

Podjęto również próbę doszczelnienia osa-
du filtracyjnego z płuczek wiertniczych przez 
zastosowanie oprócz nanokrzemionki dodatku 
innych nanomateriałów tj. nanotlenku cynku 
(10 – 30 nm), nanotlenku tytanu (30 – 50 nm) 
i nanotlenku glinu (10 nm). Materiały te mają 
rozmiary znacznie niższe niż rozmiary nanokrze-
mionki, zakładano zatem, że pozwolą one stwo-
rzyć szczelny osad, który spowoduje obniżenie 
filtracji płuczek wiertniczych. Uzyskane wyniki 
nie potwierdziły jednak skuteczności zastoso-
wanych nanotlenków w obniżaniu filtracji.

Jak potwierdziły kolejne badania, korzystny 
wpływ na obniżenie filtracji ma wydłużenie cza-
su dyspergowania nanokrzemionki w wodzie. 
Optymalny czas dyspergowania, według prze-
prowadzonych badań, wynosi ok. 40 min., dal-
sze wydłużenie czasu mieszania nie powoduje 
już obniżenia filtracji.

W związku z uzyskaniem negatywnych 
wyników w zakresie opracowania składu płucz-

ki wiertniczej z dodatkiem nanokrzemionki, 
charakteryzującej się niską filtracją, w dalszych 
badaniach zastosowano nanokrzemionkę za-
równo hydrofilową jak i hydrofobową w połą-
czeniu z poliglikolem, poli N-winylopirolidonem 
lub z estrami metylowymi z oleju rzepakowego 
(tablica 1). Dodatkowo zastosowano w skła-
dach tych płuczek dodatek emulgatora (oksy-
etlenowany olej rycynolowy). Obniżenie filtracji 
uzyskano jedynie przy zastosowaniu dodatku 
do płuczki nanokrzemionki hydrofilowej dysper-
gowanej w estrach metylowych oleju rzepako-
wego (EMRz) oraz dla porównania w płuczce 
z dodatkiem samych EMRz.  

Efektywnym środkiem obniżającym filtra-
cję płuczek wiertniczych okazało się połączenie 
poliglikolu z nanokrzemionką hydrofobową. 
Dodatek nanokrzemionki hydrofobowej dysper-
gowanej w poliglikolu spowodował obniżenie 
filtracji o 47 % w przypadku dodatku 1 % nano-
krzemionki i o 53% w przypadku dodatku 2 % 
nanokrzemionki.

Uzyskane wyniki wskazują na dalszy kieru-
nek badań nad wykorzystaniem nanokrzemionki 
hydrofobowej dyspergowanej w glikolach i ole-
jach do regulowania filtracji. Trudnym zadaniem 
okazało się natomiast uzyskanie szczelnego osa-
du przy zastosowaniu hydrofilowej krzemionki 
dyspergowanej w wodzie. Uzyskanie szczel-
nego osadu, a tym samym małej filtracji jest 

Nr
 r-

ru

Skład
[%]

Lepkość
[mPa s]

Granica 
płynięcia

[Pa]
τy

Filtracja
[cm3]

Wytrzymałość 
strukturalna

[Pa] pH
plastyczna

ηpl
pozorna
ηs

I II

1

biocyd
XCD
KMC
polianionowe celulozy
KCl
blokator weglanowy
baryt (do ρ=1200 kg/m3)

16 23,5 7,2 7,6 1,0 1,2 9,1

2

Płuczka 1
+ poliglikol
+ emulgator
+ nanokrzemionka 
    hydrofobowa 

3
1

1

18 27 8,6 2,8 1,2 1,4 9,1

3

Płuczka 1
+ poliglikol
+ emulgator
+ nanokrzemionka 
     hydrofobowa 

3
1

2

28 42 13,4 2,4 2,2 3,1 8,8

4
Płuczka 1
+ poliglikol
+ emulgator

3
1

17 25,5 8,1 4,8 1,1 1,5 9,3

Tablica 1. Wpływ dodatku nanokrzemionki hydrofobowej na właściwości płuczki wiertniczej 
na osnowie koloidów celulozowych z dodatkiem inhibitorów hydratacji skał
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prawdopodobnie możliwe przy zastosowaniu 
dodatkowo materiałów o granulacji pośredniej 
pomiędzy nanomateriałami a konwencjonalny-
mi materiałami obciążającymi.

Określenie wpływu dodatku nanokrzemionki 
na właściwości inhibitacyjne płuczek 
wiertniczych

Cząstki nanomateriałów tworząc osad 
na powierzchni skał utrudniają dostęp filtratu 
z płuczki wiertniczej do skał ilastych powodując 
ograniczenie hydratacji tych skał. Właściwości 
inhibitacyjne wybranych płuczek wiertniczych 
oceniono na podstawie pomiarów dyspersji łup-
ku mioceńskiego według metodyki opracowanej 
w INiG.

Wyniki analizy dyspersyjnej łupku mio-
ceńskiego w środowisku płuczek z dodatkiem 
nanokrzemionki i innych inhibitorów hydratacji 
skał przedstawiono na rysunku 1. Najwyższe 
wartości odzysku łupku po dyspergowaniu 
w płuczce i wodzie uzyskano w płuczkach 
z dodatkiem nanokrzemionki zarówno hydro-
fobowej jak i hydrofiloweji oraz poliglikolu. P1, 
czyli wartości odzysku łupku po dyspergowaniu 
w płuczce osiągają wartości bliskie 100 %, a P2, 
czyli wartości odzysku łupku po dyspergowaniu 
w wodzie osiągają wartości 60 – 70 %.

Wykonano również analizę dyspersyjną 
łupku mioceńskiego w środowisku płuczek z do-
datkiem nanokrzemionki hydrofilowej i innych 
nanomateriałów, tj. nanotlenku cynku (10 – 30 
nm), nanotlenku tytanu (30 – 50 nm) i nano-
tlenku glinu (10 nm). W płuczkach tych P1 wy-

Rys. 1. Wyniki analizy dyspersyjnej łupku mioceńskiego w środowisku płuczek z dodatkiem nanokrzemionki i innych inhibitorów 
hydratacji skał (PB – płuczka bazowa)

Rys. 2. Wartość filtracji HPHT w temperaturze 120 OC płuczek na osnowie koloidu skrobiowego z dodatkiem nanokrzemionki 
hydrofilowej

Rys. 3. Wartość filtracji HPHT w temperaturze 120 OC płuczek z dodatkiem nanokrzemionki 
hydrofilowej i innych nanomateriałów

Rys. 4. Wartość filtracji HPHT w temperaturze 120 OC płuczek z dodatkiem nanokrzemionki oraz 
inhibitorów hydratacji skał
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nosiło ok. 70%, natomiast P2 osiągało zaledwie 
wartości ok. 5%.

Badanie wpływu dodatku nanokrzemionki 
na ograniczenie filtracji płuczki w warunkach 
otworopodobnych

Dla wybranych płuczek przeprowadzono 
badania statycznej filtracji HPHT (rys. 2, 3, 4). 
W badaniach filtracji w podwyższonej tempe-
raturze uzyskano wyniki podobne jak w przy-
padku filtracji API w temperaturze otoczenia. 
W przypadku płuczek z dodatkiem nanokrze-
mionki hydrofilowej, filtracja ulega podwyższe-
niu wraz z wzrostem dodatku nanokrzemionki 
(rys. 2). Dla płuczki wyjściowej bez dodatku 
nanokrzemionki wynosiła ona 10 cm3, a przy 
dodatku 2 % nanokrzemionki wynosiła 18 %. 

Dodatek innego rodzaju nanomateriałów 
(nanotlenek cynku, nanotlenek tytanu i nano-
tlenek glinu), które charakteryzowały się mniej-
szymi rozmiarami (średnica cząstek w zakresie 
10 – 50 nm) nie spowodował doszczelnienia 
osadu filtracyjnego. Wartości filtracji HPHT 
w temperaturze 120 °C płuczek z dodatkiem 
nanotlenków (rys. 3) były wyższe niż w przy-
padku płuczki wyjściowej nie zawierającej na-
nomateriałów. 

Filtracja płuczki wyjściowej wynosiła 10 
cm3, podczas gdy płuczek z nanotlenkami 
mieściła się w zakresie 20 – 25 cm3. Korzyst-
ny wpływ nanomateriałów na filtrację HPHT 
zaobserwowano jedynie w przypadku zasto-
sowania nanokrzemionki hydrofobowej, którą 
przed wprowadzeniem do płuczki wcześniej 
dyspergowano w poliglikolu (rys. 4). Dodatek 
nanokrzemionki hydrofobowej dyspergowanej 
w poliglikolu powoduje obniżenie filtracji HPHT 
w 120 °C o ok. 30 % w stosunku do płuczki 
wyjściowej bez dodatku nanomateriałów.

Przeprowadzono badania parametrów 
reologicznych wybranych płuczek w wa-
runkach HPHT z wykorzystaniem wiskozyme-
tru OfiTE 70. Uzyskane wyniki przedstawiono 
w postaci krzywych płynięcia w temperatu-
rach 20, 50, 80, 100 i 120 °C oraz w post-
aci zależności lepkości plastycznej i granicy 
płynięcia od temperatury. Uzyskane wyniki 
potwierdziły stabilność parametrów reolog-
icznych w cyklu podgrzewania i chłodzenia 
płuczek wiertniczych. Przy czym param-
etry reologiczne płuczek z dodatkiem 
nanomateriałów w temperaturach powyżej 50 
°C ulegają dość znacznemu obniżeniu. Wyniki 
przedstawiono na rys. 21 – 26.

Podsumowanie
W przeprowadzonych badaniach nie uzy-

skano pozytywnych wyników obniżenia filtra-
cji na drodze doszczelnienia osadu filtracyjne-

Rys. 5. Zależność lepkości plastycznej płuczki z dodatkiem nanokrzemionki hydrofilowej od temperatury

Rys. 6. Zależność lepkości plastycznej płuczki z dodatkiem nanokrzemionki hydrofobowej dyspergowanej w poliglikolu od temperatury

go z płuczek wiertniczych poprzez dodatek 
nanokrzemionki hydrofilowej, przy zastoso-
waniu materiałów płuczkowych stosowanych 
obecnie w warunkach przemysłowych. Próba 
doszczelnienia osadu filtracyjnego z płuczek 
wiertniczych przez zastosowanie oprócz na-
nokrzemionki dodatku innych nanomateria-
łów tj. nanotlenku cynku (10 – 30 nm), nano-
tlenku tytanu (30 – 50 nm) i nanotlenku glinu 
(10 nm) również nie przyniosła pozytywnych 
rezultatów. Ze względu na znacznie niższe 
rozmiary tych materiałów niż rozmiary nano-
krzemionki, nie udało się utworzyć szczelne-
go osadu, który powoduje obniżenie filtracji 
płuczek wiertniczych. Korzystny wpływ na 
obniżenie filtracji ma wydłużenie czasu dys-
pergowania nanokrzemionki w wodzie. Opty-
malny czas dyspergowania, według przepro-
wadzonych badań, wynosi ok. 40 min., dalsze 
wydłużenie czasu mieszania nie powoduje już 
obniżenia filtracji. Efektywnym rozwiązaniem 
obniżającym filtrację płuczek wiertniczych 
okazało się zastosowanie połączenia poligli-
kolu z nanokrzemionką hydrofobową. Doda-
tek nanokrzemionki hydrofobowej dyspergo-
wanej w poliglikolu spowodował obniżenie 

filtracji o około 50% w przypadku dodatku 
1 - 2 % nanokrzemionki. Najkorzystniejszy 
wpływ na inhibitacyjne właściwości płuczki 
wiertniczej uzyskano przy dodatku nanokrze-
mionki zarówno hydrofobowej jak i hydrofilo-
wej dyspergowanej w poliglikolu. Uzyskano 
wartości dyspersji po płuczce bliskie 100 %, 
a dyspersji po wodzie 60 – 70 %. Korzyst-
ny wpływ nanomateriałów na filtrację HPHT 
zaobserwowano jedynie w przypadku zasto-
sowania nanokrzemionki hydrofobowej, którą 
przed wprowadzeniem do płuczki wcześniej 
dyspergowano w poliglikolu. Dodatek na-
nokrzemionki hydrofobowej dyspergowanej 
w poliglikolu powoduje obniżenie filtracji 
HPHT w 120 °C o ok. 30 % w stosunku do 
płuczki bez dodatku nanokrzemionki. Pomiary 
parametrów reologicznych z wykorzystaniem 
wiskozymetru HPHT potwierdzają stabilność 
termiczną płuczek wiertniczych z dodatkiem 
nanokrzemionki hydrofobowej jak i hydro-
filowej w cyklu podgrzewania i chłodzenia 
płuczek. Należy jednak zauwazyć, że 
parametry reologiczne płuczek z dodatkiem 
nanomateriałów w temperaturach powyżej 
50 °C ulegają dość znacznemu obniżeniu, 
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co może być wynikiem nieodpowiedniego 
doboru koloidów ochronnych. W ramach 
zlecenia opracowano wstępny skład płucz-
ki wiertniczej z dodatkiem nanokrzemionki 
hydrofobowej dyspergowanej w poliglikolu, 
charakteryzującej się stabilnymi parametrami 
reologicznymi i niską filtracją w warunkach 
HPHT. Uzyskane wyniki wskazują na dalszy 
kierunek badań nad wykorzystaniem nano-
krzemionki hydrofobowej dyspergowanej 
w glikolach i olejach do regulowania filtracji 
płuczek wiertniczych. Natomiast uzyskanie 
szczelnego osadu przy zastosowaniu hydro-
filowej krzemionki dyspergowanej w wodzie 
okazało się zadaniem trudnym. Uzyskanie 
szczelnego osadu, a tym samym małej filtracji 
jest prawdopodobnie możliwe przy zastoso-
waniu dodatkowo materiałów o granulacji 
pośredniej pomiędzy nanomateriałami a ma-
teriałami obciążającymi dostępnymi i stoso-
wanymi w przemyśle.

Artykuł powstał na podstawie pracy pt.: 
„Analiza wpływu wybranych nanomateriałów 
na właściwości płuczek wiertniczych” – pra-
ca statutowa INiG ; nr archiwalny: DK-4100-
38/15, nr zlecenia: 38/KW/15.
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Wyróżnienia dla Instytutu Nafty i Gazu 
– Państwowego Instytutu Badawczego

Fot. arch. INiG - PIB

W  dniach  12–14  października 
2015  r.  w  auli  głównej  Politechniki 
Warszawskiej Instytut Nafty i Gazu 
-  Państwowy  Instytut  Badawczy 
uczestniczył w  IX  edycji Międzyna-
rodowej Warszawskiej Wystawy Wy-
nalazków „IWIS 2015" zorganizowa-
nej  przez  Stowarzyszenie  Polskich 
Wynalazców  i  Racjonalizatorów 
(SPWiR),  przy  współpracy  Urzędu 
Patentowego RP i Politechniki War-
szawskiej. 

Partnerami tegorocznej edycji było m.in.: 
MNiSW, Ministerstwo Gospodarki, Międzyna-
rodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych 
IFIA, PARP, PAN, NCBR. Wystawa została objęta 
honorowym patronatem prezydenta RP.

W tegorocznej wystawie uczestniczyło 115 
wystawców z 25 krajów, m.in.: z USA, Wielkiej 

Brytanii, Indonezji, Arabii Saudyjskiej, Iranu, 
Kanady, Korei Południowej, Włoch czy Tajwanu, 
których przedstawiciele zaprezentowali łącznie 
400 rozwiązań.

Międzynarodowe jury Wystawy „IWIS 
2015” przyznało dla rozwiązań Instytutu 12 

wyróżnień, w tym jeden platynowy medal 
(wynalazek pt. Sposób wytwarzania amino-
wych pochodnych bezwodnika alkenylobursz-
tynowego, twórcy: Winicjusz Stanik, Michał 
Janeczek, Rafał Konieczny, Katarzyna Sikora, 
Krzysztof Sikora), dwa złote medale z wyróż-
nieniem, jeden medal złoty, trzy srebrne meda-
le oraz trzy brązowe.

Krajowa Rada Stowarzyszenia Polskich 
Wynalazców i Racjonalizatorów nadała Meda-
le Honorowe SPWiR im. Tadeusza Sendzimira 
przyznawane za wybitne osiągnięcia nauko-
we, wynalazcze i wdrożeniowe dwóm naszym 
pracownikom: dr inż. Martynice Pałuchowskiej, 
mgr. inż. Stefanowi Ptakowi.

Instytut Nafty i Gazu – 
Państwowy Instytut Badawczy

Platynowy medal
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Ćwiczenia na Odazotowni Grodzisk

W  dniach  6-8  października  od-
były  się  zorganizowane  przez  Pań-
stwową Straż Pożarną w Grodzisku 
Wlkp. – przy znaczącym współudzia-
le PGNiG SA Oddziału w Zielonej 
Górze – 3-dniowe warsztaty strażac-
kie  pod  nazwą  "KRIOGAZY".  Ich 
celem było przedstawienie właściwo-
ści fizykochemicznych gazów krioge-
nicznych, zapoznanie się z procesami 
ich wytwarzania oraz zagrożeniami, 
jakie powstają w przypadkach sytu-
acji  awaryjnych w miejscach,  gdzie 
są  produkowane,  magazynowane 
i ekspediowane. 

W ostatni dzień warsztatów przeprowa-
dzono ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze z użyciem 
LNG i LPG na nieczynnym lotnisku w Kąkolewie. 
Ćwiczenia odbyły się z udziałem straży pożarnej, 
przedstawicieli firmy przewozowej i pracowni-

ków Oddziału w Zielonej Górze. Warto dodać, 
że w trakcie warsztatów pracownicy naukowi 
Instytutu Fizyki Molekularnej PAN przeprowadzi-
li ciekawe eksperymenty. Jeden z nich polegał 
na skropleniu tlenu na ściankach miedzianego 
cylindra wypełnionego ciekłym azotem. 

Rafał Spitza
Kierownik Odazotowni Grodzisk 

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Na lotnisku w Kąkolewie ćwiczono m.in. pożar LPG . Fot. Wiktor Dudek

Skraplanie tlenu w towarzystwie ciekłego azotu. Fot. Maciej Rozwadowski
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Oddział w Zielonej Górze to Bezpieczny Oddział!

Z  inicjatywy  Działu  Systemów 
Zarządzania ISO i HSE 27 paździer-
nika br. odbyła się I Edycja konkursu 
„BEZPIECZNY  ODDZIAŁ”.  Ideą 
konkursu  było  promowanie  w  Od-
dziale Zielonej Górze Systemu Zarzą-
dzania HSE wzorem innych Oddzia-
łów PGNiG oraz firm z naszej branży, 
tj. np.: KGHM, Lotos, Orlen.

Konkurs przeprowadzono w formie „Raj-
du”, podczas którego drużyny reprezentujące 
Ośrodki Kopalń i Pion Eksploatacji zmierzyły się 
ze sobą na terenie hotelu „Tanzanit” w Jesionce 
w konkurencjach z obszaru HSE tj.: bezpieczeń-
stwa pracy, ochrony p.poż. oraz ochrony środo-
wiska. Wszystkich uczestników w imieniu dy-
rektora Oddziału przywitała Edyta Dudkowiak, 
p.o. kierownika Działu Systemów Zarządzania 
ISO i HSE.

Odprawę załóg przeprowadził Jerzy Kar-
czewski, przedstawiciel firmy Akademia Evisa 
i jednocześnie autor rajdu, który w latach 2012 - 

2013 współpracował z zielonogórskim Oddzia-
łem przy wdrażaniu Operatorskiego Systemu 
Bezpieczeństwa HSE. W trakcie trwania rajdu, 
uczestnicy mieli do wykonania szereg zadań. 
Oceniane było m.in. ich zachowanie podczas 
przemieszczania się w zadymionym namiocie, 
udzielanie pierwszej pomocy, rozwiązywanie te-

stów związanych z zagadnieniami HSE, a także 
rozgrywki sportowe. Zespoły musiały wykazać 
się wiedzą merytoryczną, spostrzegawczością, 
logicznym myśleniem oraz umiejętnością prze-
prowadzenia audytu behawioralnego z pracow-
nikiem, który naruszał przepisy bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Ostatnim zadaniem było zapro-
jektowanie, wykonanie plakatu oraz napisanie 
wiersza na temat bezpieczeństwa. Trzeba przy-
znać, że efekty końcowe były imponujące!

Podsumowanie konkursu, omówienie po-
szczególnych konkurencji oraz wręczenie na-
gród wszystkim uczestnikom odbyło się podczas 
wieczornego spotkania, w którym uczestniczył 
Krzysztof Potera dyrektor Oddziału w Zielonej 
Górze. Konkurs będzie kontynuowany w kolej-
nych latach.

Magdalena Wajda
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Uczestnicy udzielali pierwszej pomocy i rozwiązywali testy związane z tym tematem. Fot. Magdalena Wajda

W rywalizacji najlepiej wypadła ekipa zielonogórska. Drugie miejsce przypadło Ośrodkowi Kopalń Ostrów Wlkp., trzecie  
OK Drezdenko. Fot. Dorota Mundry

Oceniane było zachowanie grupy podczas przemieszczania się w zadymionym namiocie.  
Fot. Magdalena Wajda Efekty pracy nad plakatem promującym „Bezpieczny Oddział". Fot. Magdalena Wajda
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Drużyna PGNiG SA wzięła udział w I Mistrzostwach Udzielania 
Pierwszej Pomocy dla branży gazowniczej i naftowej

Zawody odbyły się w dniach 20-
22  października.  Ich  organizatorem 
był  Operator  Gazociągów  Przesyło-
wych GAZ SYSTEM S.A. W Rawie 
Mazowieckiej  zmierzyło  się  10  pię-
cioosobowych  zespołów.  Swoje  dru-
żyny wystawiła nasza spółka, Grupa 
Lotos,  Grupa  Orlen,  PGNiG  Tech-
nologie,  JT,  Polskie  LNG,  Polska 
Spółka  Gazownictwa,  Gazoprojekt, 
TG Plus i gospodarze. 

Mistrzostwa obejmowały warsztaty, test 
merytoryczny, symulowane zadania medycz-

ne i sprawnościowe. Sprawdzana była wiedza 
z zakresu znajomości podstawowych zabiegów 
resuscytacyjnych z wykorzystaniem defibrylato-
ra, podstawowe zabiegi ratujące życie w ura-

zach oraz ogólne zasady BHP. Tematyka zadań 
nawiązywała do zdarzeń, z którymi pracownicy 
mogą spotkać się w pracy ze zwróceniem uwa-
gi na zagrożenia występujące w naszej branży 
oraz codziennym życiu.

Konkurencje medyczne przygotowane 
zostały we współpracy z wykwalifikowanymi 
ratownikami medycznymi, dzięki czemu uczest-
nicy mistrzostw wykonując zadania i omawiając 
ich wyniki zdobyli rzetelną wiedzę i umiejętno-
ści z zakresu udzielania pierwszej pomocy i re-
agowania na zagrożenia. Sposób inscenizacji, 
symulacji poszczególnych zadań medycznych, 
zachowanie pozorantów pozwalało poczuć się 
zawodnikom jak podczas rzeczywistych sytuacji. 
Wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą 
i zaangażowaniem. Rywalizacja była bardzo 
wyrównana. O ostatecznej klasyfikacji decydo-
wały minimalne różnice punktowe. Zwycięzcami 
została drużyna gospodarzy, drużyna PGNiG 
uplasowała się w środku tabeli. 

Patronami honorowymi mistrzostw było Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, Minister-
stwo Gospodarki, Państwowa Inspekcja Pracy, 
Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowa 
Straż Pożarna, Izba Gospodarcza Gazownictwa. 
Organizatorom należą się podziękowania za tę 
cenną inicjatywę i duży wysiłek w organizację 
wydarzenia, które wywołało wiele pozytyw-
nych emocji i pozwoliło uczestnikom zdobyć 
doświadczenie podczas symulowanych działań 
ratowniczych.

Maciej Talaga 
Dział Wsparcia Wydobycia

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy obejmowały symulowane zdarzenia, podczas jednego z nich zadaniem uczestników 
była stabilizacja ciała obcego w ciele poszkodowanego, który spadł z drabiny, opanowanie krwotoku i ocena stanu pracownika. 
Fot. arch. Centrum Szkoleń Medycznych

PGNiG SA reprezentowali pracownicy Oddziału w Zielonej Górze: Maciej Talaga, Bartosza Klecha, Katarzyna Starosta, Anna Kro-
kos, Grzegorz Niedźwiedź. Opiekunem grupy był Zbigniew Abrasowicz, kierownik Działu BHP i Ochrony P. Poż. Fot. archwium 
Oddziału w Zielonej Górze
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Winobranie z Gazusiem 
w PGNiG

W programie Winobrania – Dni 
Zielonej  Góry  znalazły  się  lekcje 
edukacyjne dotyczące górnictwa naf-
towego na Niżu Polskim, które prze-
prowadziliśmy  w  siedzibie  naszego 
Oddziału.

Spotkania dla dzieci i młodzieży z zielono-
górskich szkół miały charakter edukacyjno-infor-
macyjny. Pokazywaliśmy im m.in. próbki ropy 
i rdzenie, a także siarkę i replikę lampy naftowej. 
Przygotowaliśmy również prezentację opowia-
dającą o specyfice naszej pracy i film dotyczący 
powstawania węglowodorów na Niżu Polskim.

Grzegorz Babel z Działu Ochrony Środowi-
ska poruszył także kwestie związane z tym, czy 
i jak nasza działalność wpływa na otoczenie. 
Oprócz tego pokazaliśmy uczniom Salon Wy-

staw, w którym znajdują się elementy sprzętu 
wiertniczego i eksploatacyjnego, m.in. model 
konika pompowego. Ciekawość dzieciaków 
wzbudziła wystawa Haliny Maszkiewicz pt.: 
„Łagowskie Wspomnienia”. Nad całością pie-
czę trzymał niezastąpiony Gazuś! Jesteśmy mile 
zaskoczeni skalą zgłoszeń i zainteresowaniem, 
jakie wywołała nasza oferta edukacyjna na Wi-
nobranie.

Michał Burkowski
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Nasi sąsiedzi z Przedszkola nr 34 są częstymi gośćmi Salonu Wystaw. Fot. archiwum Oddziału w Zielonej Górze

Makieta kiwona przykuwa uwagę dzieci. Fot. archiwum Oddziału 
w Zielonej Górze

Podczas spotkań edukacyjnych rozmawiamy z dziećmi m.in. o tym, co można wyprodukować z ropy naftowej. Fot. archiwum 
Oddziału w Zielonej Górze
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W  zbiornikach  terminalu  LNG 
w  Świnoujściu  zakończono  kluczo-
we  procesy  poprzedzające  pierwszą 
dostawę skroplonego gazu ziemnego. 
Do osuszenia, przedmuchu oraz tzw. 
inertyzacji, czyli redukcji zawartości 
tlenu w instalacji, wykorzystano po-
nad 800 tys. metrów sześć. azotu.

Osuszanie przeprowadza się we wszyst-
kich instalacjach zaprojektowanych do pracy 
w niskich temperaturach, tak aby zapobiec two-
rzeniu się lodu w warunkach kriogenicznych. 
Przypomnijmy, że temperatura skroplonego 
gazu ziemnego, który przypłynie w tym roku 
do terminalu LNG w Świnoujściu, wynosi -162 
stopni Celsjusza. Przedmuch i tzw. inertyzację 
wykonano natomiast w celu usunięcia tlenu 
z orurowania procesowego, którym transpor-
towane będzie LNG. Tlen zredukowano gazem 
obojętnym, jakim jest azot.  

– Operacja trwała dwa tygodnie. Ciekły azot 
wykorzystany do procesów został dostarczony na 
teren inwestycji 40 cysternami – mówi Maciej 
Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej 
Polskiego LNG. – Na miejscu, za pomocą infra-
struktury, która funkcjonuje na terenie terminalu 
LNG, surowiec został odparowywany i takim 
stanie wprowadzony, pod niewielkim nadciśnie-
niem, do instalacji i zbiorników. Po zakończeniu 
procesu, który polegał na ciągłym przepływie 
azotu przez zbiorniki, mieszanina gazowa została 
usunięta poprzez system wydmuchu. Na inerty-
zację jednego zbiornika zużyto ok. 400 tys. m. 
sześć. azotu. Po operacji zobojętniania zbiorniki 
będą gotowe do przyjęcia LNG. 

Na terenie terminalu LNG w Świnoujściu 
zakończono odbiory wszystkich systemów kry-
tycznych, niezbędnych do przyjęcia pierwszej 

dostawy skroplonego gazu ziemnego z Kataru. 
Tym samym zakończono kluczowe prace bu-
dowlane w ramach inwestycji. Trwa rozruch 
i przygotowania do przyjęcia pierwszego me-
tanowca. Generalny wykonawca terminalu 
LNG w Świnoujściu, na mocy podpisanego we 
wrześniu br. aneksu do umowy, zobowiązał się 
odebrać pierwszą dostawę LNG w tym roku. 
Gaz z pierwszej dostawy, która dotrze do Świ-
noujścia między 11 a 17 grudnia br., posłuży do 
testów w warunkach rzeczywistych – rozruchu 
technologicznego, w skład którego wchodzą 
m.in. takie procesy, jak schłodzenie, stabiliza-
cja pracy instalacji czy przeprowadzenie ruchu 
próbnego całego terminalu. Druga dostawa LNG 
do Świnoujścia, która zapewni gaz na pozostałe 
próby eksploatacyjne, zostanie przeprowadzona 
w pierwszym kwartale przyszłego roku. 

Terminal do odbioru skroplonego gazu ziem-
nego (LNG) w Świnoujściu umożliwi odbiór gazu 

Zbiorniki przygotowane do przyjęcia LNG

ziemnego drogą morską praktycznie z dowolne-
go kierunku na świecie. Początkowa zdolność 
regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m3 i odpowiadać 
będzie ok. jednej trzeciej polskiego zapotrzebo-
wania na gaz ziemny. Istnieje możliwość rozbu-
dowy mocy terminalu o połowę – do 7,5 mld m3 
rocznie, co stanowi połowę rocznego zapotrze-
bowania na gaz w naszym kraju. Świnoujski ter-
minal będzie jedyną tej wielkości instalacją w Eu-
ropie Północnej i Środkowo – Wschodniej i jedną 
z największych na całym kontynencie. Instalacja, 
wraz z nowymi gazociągami, interkonektorami, 
wirtualnym i fizycznym rewersem na gazociągu 
jamalskim, a także podziemnymi magazynami 
i własnym wydobyciem, zwiększy niezależność 
energetyczną Polski.

Maciej Mazur 
Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej 

Polskie LNG S.A.

Fot. arch. Polskie LNG S.A.

Fot. arch. Polskie LNG S.A.
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Jerzy 
Zagórski

Premier Słowacji krytykuje 
Nord Stream II

Wiadomość o porozumieniu Gazpromu 
z niemieckimi, francuskimi, austriackimi i bry-
tyjskimi koncernami o budowie Nord Stream II 
nie była zbyt szeroko komentowana w Polsce, 
spotkała się natomiast z negatywną reakcją na 
Słowacji i Ukrainie. Premier Słowacji Robert Fico 
stwierdził, że ta decyzja będzie kosztować Ukra-
inę i Słowację wiele miliardów euro. Na wspól-
nej konferencji z premierem Arsenijem Jaceniu-
kiem R. Fico powiedział: ”Od miesięcy trwały 

rozmowy w Radzie Europejskiej o potrzebie po-
mocy dla Ukrainy, aby pozostała krajem tranzytu 
gazu, o pomocy w trudnych zimowych miesią-
cach. Nagle przychodzi wiadomość z Gazpromu 
o podpisaniu kontraktu z zachodnimi firmami 
z Unii Europejskiej o budowie drugiej nitki 
Nord Stream. Robią z nas idiotów. Zdradzili kraj 
członkowski Unii – Słowację i postępują wbrew 
politycznym uzgodnieniom z Ukrainą w Radzie 
Europejskiej.”

Arabia Saudyjska nadal 
na czele listy największych 
producentów ropy

Publikowana co roku przez „Oil & Gas 
Journal” lista największych firm naftowych 
przeważnie nie wykazuje większych zmian na 

pierwszych 15 miejscach, są to co najwyżej 
przesunięcia w górę lub w dół o jedną czy 
dwie pozycje. W klasyfikacji według wielko-
ści produkcji ropy w 2014 r. pierwsze miejsce 
zajmuje Saudi Arabian Oil Co. z wydobyciem 
492,1 mln t ropy, tuż za nią znajduje się Ro-
snieft z wydobyciem 225 mln t (tab. 1). Na 
kolejnych miejscach aż do 15 też nie ma więk-
szych zmian. Zmianą w porównaniu z tabelą 
ubiegłoroczną jest ponowne pojawienie się 
Libii. Libijska National Oil Corp. ostatni raz 
była klasyfikowana w 2010 r., później brak 
wiarygodnych danych utrudniał zaszerego-
wanie, obecnie zajmuje miejsce 19 z wydoby-
ciem rocznym 67,7 mln t ropy. Niespodzianką 
jest 16 miejsce kanadyjskiej firmy Touchstone 
Exploration Inc. W 2013 r. Touchstone Explo-
ration w ogóle nie figurowała na liście naj-
większych firm kanadyjskich klasyfikowanych 
w rankingu „Oil & Gas Journal 100”, ale dzięki 
połączeniu z Petrobank Energy & Resources 
Ltd. i przejęciu złóż na Trynidadzie wyprze-
dziła Shella i Chevron. Inne zmiany to spadki 
Surgutneftiegazu, Totalu, Petroleum Develop-
ment Oman i chińskiego CNOOC o 2 pozycje. 

Miejsce 
w 2014 r.

Miejsce 
w 2013 r.

Kraj Firma Wydobycie 
ropy 
w mln t

Wydobycie 
gazu 
w mld m3

Zasoby 
ropy 
w mln t

Zasoby 
gazu 
w mld m3

Aktywa
w mln USD

Przychód 
w mln USD

Zysk netto 
w mln USD

1 1 Arabia Saudyjska SAOC 492,1 84,9 36944,7 8311,9 - - -
2 2 Rosja Rosnieft 225,0 56,7 3482,5 1412,6 287414,4 212415,8 13511,6
3 4 Irak INOC 167,4 13,2 20045,3 3156,1 - - -
4 3 Iran NIOC 142,1 157,9 21934,2 33999,1 - - -
5 5 Kuwejt KOC 141,5 14,5 14108,5 1782,9 - - -
6 7 Abu Zabi ADNOC 140,9 - 12815,8 5660,0 - - -
7 6 Chiny PetroChina 131,4 85,7 1472,4 2012,1 387691,9 370571,1 19320,7
8 9 Wenezuela PdVSA 126,8 11,9 41422,0 5546,8 - - -
9 8 Meksyk Pemex 123,2 67,5 1349,8 432,7 144610 107809 -36071
10 10 Brazylia Petrobras 108,9 0,1 1544,2 343,2 298687 143657 -7503
11 12 Nigeria NNOC 96,5 23,8 5152,7 5107,9 - - -
12 11 W. Brytania BP 92,5 73,3 1347,5 919,6 284305 353568 4003
13 13 Rosja Łukoil 91,2 23,2 1855,5 0,7 111800 144167 4714
14 15 USA ExxonMobil 87,7 74,9 1643,4 1220,9 349493 411939 33615
15 14 Angola Sonangol 84,4 1,4 1252,5 274,8 - - -
16 - Kanada Touchstone 

Exploration
78,5 - 2,4 0,0 32538,5 35443,5 57,8

17 16 USA Chevron 70,6 49,4 595,6 727,5 266026 211970 19310
18 17 W. Brytania/Ho-

landia
Shell 67,8 95,6 547,5 1140,9 353116 421235 14730

19 - Libia NOC 67,7 8,5 6722,5 1505,1 - - -
20 18 Rosja Surgutneftiegaz 62,8 9,5 - - 77842,2 26151,5 27952,3
21 20 Algieria Sonatrach 56,2 78,1 1695,8 4501,2 - - -
22 19 Francja Total 52,5 62,6 737,1 950,6 229798 212018 4250
23 22 Norwegia Statoil 49,6 62,6 737,1 950,6 131881,7 96299,2 3744,4
24 21 Oman PDO 48,1 28,1 716,0 705,0 - - -
25 23 Chiny CNOOC 47,3 12,3 422,5 190,5 106833,5 44578,7 9771,5

Tabela 1
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Na liście zabrakło miejsca dla ENI i Conoco-
Phillips, które były obecne w ub. roku. 

W kolumnie „Zasoby ropy” na pierw-
szym miejscu znajduje się Wenezuela z zaso-
bami 41,4 mld t - w ub. roku było to 40 mld 
t ropy, na drugim miejscu jest Arabia Saudyj-
ska z niezmienionym stanem zasobów i na 
trzecim z zasobami 21,9 mld t ropy jest Iran, 
który ma największe zasoby gazu w wysoko-
ści 33,9 bln m3. 

Nie wszystkie korporacje publikują wyniki 
finansowe, ale tam, gdzie są one dostępne, 
widoczny jest spadek przychodów. Dla firm 
spoza USA w ujęciu zbiorczym przychody 
spadły w 2014 r. o 17,4%. Największą różnicę 
wykazał Shell - 30 mld dolarów, przychody 
ENI zmniejszyły się o 21 mld, przychody To-
talu o 16 mld, spadek przychodów w Statoilu 
wyniósł 8,6 mld, a w BP 390 mln dolarów. 
Zyski PetroChina spadły o 16,5%, z 23,1 mld 
do 19,3 mld dolarów. Najgorsze wyniki od-
notowały Meksyk i Brazylia. Petroleos Mexi-
canos w 2013 r. miał stratę w wysokości 13 
mld dolarów, teraz strata wzrosła do 36 mld, 
do czego przyczyniły się nie tylko niższe ceny 
eksportowe ropy, ale i dewaluacja peso. Pe-
trobras rok wcześniej miał zysk w wysokości 
10,8 mld, w 2014 r. wskutek złego zarzą-
dzania strata wyniosła 7,5 mld dolarów. Dla 
Rosniefti rok 2014 zamknął się wzrostem 
przychodów o 41%, natomiast zysk netto 
zmniejszył się o 23,2%. 

Amerykańska lista tradycyjnie nosząca 
nazwę OGJ150 skurczyła się do 135 pozy-
cji, na końcu znajduje się United American 
Petroleum Corp. z aktywami w wysokości 
866 tys. dolarów. Na liście nie ma 11 firm 
obecnych na niej w 2013 r., pojawiło się 
za to 7 nowych, w tym California Resour-
ces, poprzednio spółka zależna Occidental 
Petroleum Corp., zajmując 21 miejsce w ta-
beli. Najszybciej rozwijającą się firmą jest 
Exco Resources Inc. z przyrostem kapitału 
akcyjnego 244,8% (z 147905 tys. dolarów 
do 510004 tys. dolarów) i wzrostem zysku 
o 443,5%.

Koniec eksploatacji złoża Brent
Odkryte w 1971 r., wkrótce po historycz-

nym odkryciu złoża Ekofisk w 1969 r. złoże 
Brent jest wyczerpane i chociaż operator, 
którym jest Shell, nie podał dokładnej daty, 
pewne jest, że eksploatacja zostanie wkrótce 

zakończona. Już obecnie trzy platformy pro-
dukcyjne nie są użytkowane, a wydobycie 
z czwartej, Brent Charlie jest coraz mniejsze. 
Do chwili obecnej ze złoża Brent wydobyto 
544 mln t równoważnika ropy naftowej, co 
stanowi 10% ropy i gazu uzyskanego w sek-
torze brytyjskim Morza Północnego. Lekka, 
niskosiarkowa ropa Brent jest jednym z pod-
stawowych handlowych gatunków ropy naf-
towej. Rozpoczęcie produkcji ropy nastąpiło 
1976 r. i wtedy przewidywano, że eksploata-
cja będzie trwała 25 lat. Maksymalne wydo-
bycie przypadło na rok 1982- produkowano 
wtedy 68540 t ropy na dobę. Po zamknię-
ciu platformy Brent Charlie rozbudowana 
infrastruktura odbioru ropy, wstępnej prze-
róbki i transportu (140 odwiertów, 103 km 
rurociągów i 64 zbiorniki) wykorzystywana 
będzie nadal dla obsługi pobliskich złóż Eko-
fisk, Oseberg i Forties.

Rekordowe wydobycie 
ropy w Rosji

Po raz czwarty w tym roku produkcja 
ropy naftowej i kondensatu przekroczyła po-
ziom z okresu przed rozpadem ZSRR. W paź-
dzierniku br. wydobycie osiągnęło 1,46 mln 
t/d – jest to wzrost o 1,3% w porównaniu 
wydobyciem rok wcześniej i 0,3% więcej niż 
w poprzednim miesiącu. Mark Shenk z por-
talu Bloomberg uważa, że spadek cen ropy 
w okresie ostatnich 2 tygodni jest spowodo-
wany właśnie zwiększoną produkcją w Rosji 
i zmniejszeniem popytu na ropę w przemyśle 
chińskim. 

Koszty katastrofy w Zatoce 
Meksykańskiej w 2010 r.

Usuwanie skutków katastrofalnego wy-
cieku ropy naftowej z odwiertu Macondo 
w Zatoce Meksykańskiej w 2010 r. jeszcze 
trwa, ale rząd federalny i pięć stanów dotknię-
tych uzgodniło wysokość roszczeń w stosunku 
do BP. Koncern ma zapłacić łącznie 20,8 mld 
dolarów, w tym:

- 5,5 mld za naruszenie ustawy o ochro-
nie wód

- 8,1 mld za zniszczenia w środowisku 
naturalnym i przywrócenia go do stanu 
przed katastrofą

- 700 mln za szkody, które jeszcze nie 
zostały dokładnie zinwentaryzowane

- 600 mln za utracone opłaty eksplo-
atacyjne oraz koszty dochodzeń pro-
wadzonych przez urzędy federalne 
i stanowe

- 4,9 mld odszkodowań dla pięciu sta-
nów na wniosek Departamentu Spra-
wiedliwości

- 1 mld dla samorządów lokalnych z ty-
tułu odszkodowań za straty gospodar-
cze

Ustalenia te nawiązują do wstępnego 
porozumienia między stronami z 20 lipca br. 
Wiceprezes BP Geoff Morrell powiedział, że 
prowadzą one do ostatecznego załatwienia 
sprawy. Uwagi i zastrzeżenia do proponowa-
nej ugody mogą być zgłaszane w ciągu 60 dni 
do Departamentu Sprawiedliwości. Rozstrzy-
gnięcie pozwoli na rozpoczęcie regionalnego 
planu rekultywacji środowiska nie czekając na 
proces i apelacje.

Indonezja wraca do OPEC
Indonezja w 2008 r. zawiesiła swoje 

członkostwo w OPEC, ponieważ przestała 
być eksporterem ropy wskutek zmniejszają-
cego się wydobycia. Ponadto w warunkach 
szybkiego wzrostu cen ropy powiększały 
się różnice między silnie subsydiowanymi 
cenami wewnętrznymi i cenami na rynku 
światowym, co wpływało niekorzystnie na 
gospodarkę kraju. W 2014 r. produkcja ropy 
wzrosła do 115,8 tys. t/d i teraz rząd zwrócił 
się do OPEC o przywrócenie praw członkow-
skich, co spotkało się z pozytywną reakcją 
12 państw. Formalne potwierdzenie przyję-
cia do organizacji nastąpi na najbliższej kon-
ferencji OPEC 4 grudnia br.

Jerzy Zagórski
Źródła: Bloomberg, EurActiv.com, Gazprom,  

Hart’s E&P, Offshore, Oil&Gas Financial Journal, 
Oil&Gas Journal, World Oil.
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Kalendarium

Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów
W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy

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

6.11.1015 r. w Bóbrce odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Muzeum im. I. Łukasiewicza 
w Bóbrce.
17.11.2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się posiedzenie 
Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej. Przedmiotem posiedzenia było omówienie wykonania 
planu finansowego SITPNiG za trzy kwartały roku 2015 oraz projektu prowizorium budżetowego 
SITPNiG na rok 2016.
17.11.2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się posiedzenie 
Rady Czasopism SITPNiG. Przedmiotem posiedzenia były: analiza problemów i ocena stanu wy-
dawnictw periodycznych SITPNiG oraz omówienie programu działania w roku 2016. 
20.11.2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne prezesów stowarzyszeń 
współpracujących z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.
26.11.2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się posiedzenie 
Prezydium Zarządu Głównego SITPNiG. Przedmiotem posiedzenia było omówienie bieżącej dzia-
łalności SITPNiG.
26.11.2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się posiedzenie 
Komitetu Organizacyjnego i Rady Programowej XI Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników. 
25.11.2014 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się posiedzenie Kapituły 
Honorowej Szpady SITPNiG. 

70 urodziny Stanisław Łuszcz z Oddziału w Gdańsku  
w dniu 12.11.2015 r. 

70 urodziny Andrzej Lesiewicz z Oddziału w Czechowicach-Dziedzicach  
w dniu 22.11.2015 r.

70 urodziny Józef Kandefer z Oddziału w Kośnie  
w dniu 23.11.2015 r.

75 urodziny Joanna Pelczarska z Oddziału w Sanoku  
w dniu 22.11.2015 r. 

85 urodziny Józef Jaworski z Oddziału w Krośnie  
w dniu 06.11.2015 r.

85 urodziny Teodozja Cybulska z Oddziału w Warszawie II  
w dniu 24.11.2015 r.

45 posiedzenie Rady Fundacji 
Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego 
Łukasiewicza w Bóbrce
6 listopada 2015 r. w sali konfe-

rencyjnej  Muzeum  Przemysłu  Naf-
towego i Gazowniczego im. Ignace-
go  Łukasiewicza  w  Bóbrce  odbyło 
się XLV posiedzenie Rady Fundacji 
Bóbrka. 

Posiedzeniu przewodniczył Czesław Bugaj 
– prezes Rady Fundacji. Obok spraw procedu-
ralnych głównymi tematami posiedzenia były:

• Informacja z działalności Zarządu Fun-
dacji Bóbrka od ostatniego posiedzenia 
Rady.

• Przedstawienie stanu realizacji budżetu 
za 9 miesięcy 2015 roku i prognoza na 
koniec roku 2015.

• Dyskusja nad Programem działania Fun-
dacji Bóbrka na 2016 rok oraz budże-
tem Fundacji i preliminarzem wydatków 
utrzymania Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego im. Ignacego Łu-
kasiewicza na rok 2016.

Prezes Rady Fundacji Czesław Bugaj i prof. dr hab. inz. Stani-
sław Rychlicki podczas obrad Rady. Fot. S. Szafran
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• Podjęcie uchwały w sprawie za-
twierdzenia: Programu działania 
Fundacji Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego im. Ignacego 
Łukasiewicza na rok 2016 oraz bu-
dżetu Fundacji i preliminarza wydat-
ków utrzymania Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. 
Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce na 
rok 2015.

• Udzielenie pełnomocnictwa Zarzą-
dowi Fundacji Bóbrka w sprawie wy-
boru audytora do przeprowadzenia 
badania sprawozdania finansowego 
Fundacji Bóbrka za rok 2015;

• Udzielenie zgody dla Zarządu Fun-
dacji Bóbrka na podpisanie umowy 
na wykonanie ekspozycji multime-
dialnych w obiektach muzealnych 
– kuźnia i warsztat.

• Ocena pracy i premia dla Zarządu 
Fundacji za III kw. 2015 r.

Rada Fundacji Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego 
Łukasiewicza w Bóbrce  przyjęła do akcep-
tacji informację Zarządu Fundacji o działal-
ności Fundacji i funkcjonowaniu Muzeum 

w ostatnich dwóch miesiącach bieżącego roku. 
Spośród ważniejszych działań Zarządu ostatnich 
tygodni na uwagę zasługuje:

• Wydanie kolejnego numeru kwartalnika 
„Wiek Nafty” (3/2015) oraz przygoto-
wanie do druku następnego numeru 
(4/2015),

• przeprowadzenie prac przy zadaniu: 
Remont i przebudowa Domu Ignacego 
Łukasiewicza w Muzeum Przemysłu Naf-
towego i Gazowniczego w Bóbrce – etap 
I część 2,

• podpisanie umowy na przyłączenie do 
sieci gazowej 6 budynków Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza,

• wykonanie zdjęć do filmu promocyjnego 
muzeum (film zostanie zmontowany do 
końca 2015 roku),

• ogłoszenie konkursu fotograficznego 
dla młodzieży pt. „Przemysł naftowy 
w obiektywie” (konkurs trwa do 15 grud-
nia b.r.),

• przeprowadzenie procedury wyboru bie-
głego rewidenta do badania sprawoz-
dania finansowego Fundacji Bóbrka za 
2015 rok,

• wybór firmy do wykonania ekspozycji 
multimedialnych w budynkach kuźni 
i warsztatu.

Zwrócono uwagę na utrzymującą się 
względnie wysoką ilość turystów zwiedzających 
muzeum oraz dobre opinie na temat prezento-
wanych ekspozycji i poszczególnych ekspona-
tów. W dyskusji członkowie Rady z uznaniem 
odnieśli się do podejmowanych przez Zarząd 
prób pozyskania nowych partnerów do wspie-
rania działalności muzeum.

Rada Fundacji zapoznała się z projektem 
planu działania Fundacji Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łuka-
siewicza oraz preliminarza wydatków utrzyma-
nia Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego im. Ignacego Łukasiewicza na rok 2016. 
Po dyskusji uznała, że przedstawiony program 
jest ambitny i zgodny z założeniami trzyletniego 
programu, a opracowany preliminarz wydatków 
zabezpiecza realizację założonych zadań. Po 
dyskusji Rada Fundacji w oparciu o § 31 pkt. 
3 Statutu Fundacji, zatwierdziła przedstawiony 
przez Zarząd Fundacji „Program działania Fun-
dacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego im. Ignacego Łukasiewicza na rok 2016” 
oraz budżet Fundacji na rok 2016.

Rada Fundacji udzieliła pełnomocnictwa 
Zarządowi na wybór audytora do przeprowa-
dzenia badania sprawozdania finansowego 
Fundacji Bóbrka za rok 2015.

Rada Fundacji wyraziła zgodę Zarządowi 
Fundacji Bóbrka na podpisanie umowy na wy-
konanie ekspozycji multimedialnych w obiek-
tach muzealnych  - kuźnia i warsztat.

Rada Fundacji wysoko oceniła działalność 
Zarządu Fundacji za III kw. 2015 r., w szczegól-
ności w zakresie prowadzenia spraw inwestycyj-
nych i remontowo-konserwatorskich. 

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Od prawej: Bohdan Gocz – prezes Zarządu Funfacji, Stanisław Kubit – główny księgowy, Barbara Olejarz – dyrektor Muzeum 
i Barbara Tęcza – członek Rady Fundacji podczas dyskusji na temat programu i budżetu Fundacji na 2016 r. Fot. S. Szafran

Prezes Zarządu Fundacji Bohdan Gocz prezentujący program Fundacji na następny rok. Fot. 
S. Szafran

Barbara Olejarz - dyrektor Muzeum i Stanisław Kubit - główny księgowy przedstawiają plan 
i budżet muzeum na 2016 r. Fot. S. SzafranFot. S. Szafran
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15  października  2015  r.  w  sali 
Chryslera  hotelu  Haston  City  we 
Wrocławiu  obradował  I  Dolnoślą-
ski Kongres Energetyczny z tematem 
wiodącym: „Nowa strategia dla pol-
skiego  rynku  gazu”.  Organizatorem 
kongresu  był  Dolnośląski  Instytut 
Studiów  Energetycznych.  W    Kon-
gresie uczestniczyło ponad 140 osób: 
polityków,  parlamentarzystów  oraz 
przedstawicieli  firm  i  instytucji 
związanych z polskim rynkiem gazu 
ziemnego.

Prace kongresu zostały podzielone na trzy 
bloki: poselski, ekspertów i dyskusyjny.

W bloku poselskim zaprogramowano 
wystąpienia: Dawida Jackiewicza – posła Par-
lamentu Europejskiego, Piotra Naimskiego – 
posła do Sejmu RP i przedstawiciela Biura Bez-
pieczeństwa Narodowego.

dy głos mówiący, że powinniśmy wpisywać ją 
w solidarność unii europejskiej, przez co należy 
rozumieć np. brak sprzeciwu wobec inwesty-
cji takich jak Nord Stream 2, uważam za bar-
dzo szkodliwe i krótkowzroczne. Jeżeli chcemy 
stać się silnym graczem na rynku europejskim 
o ustabilizowanej pozycji, musimy podjąć to 
wyzwanie. Czas aby Polska przejęła inicjaty-
wę, czas na Polską ofensywę energetyczną…”.  
„…Polska musi dysponować instrumentami, 
które pozwolą jej na zbudowanie trwałego 
bezpieczeństwa energetycznego i odegranie 
kluczowej roli w Europie Środkowej i Wschod-
niej. Jeden z tych instrumentów, a mianowicie 
hub gazowy jesteśmy w stanie zrealizować 
w stosunkowo niedługim czasie. Należy wyko-
rzystać do tego już istniejącą infrastrukturę prze-
syłową i magazynową oraz funkcjonujące od lat 
i sprawdzone podmioty, takie jak TGE…”.

Poseł Piotr Naimski ze względu na obo-
wiązki parlamentarne nie mógł przybyć na 
obrady kongresu, ale swoją opinię przekazał 
uczestnikom za pośrednictwem nośników elek-
tronicznych. Pan Piotr Naimski wyraził opinię, że 
„…Regulacje wewnętrzne dotyczące rynków 
gazu w krajach sąsiednich będą wpływały na 
to, co będzie działo się w Polsce. Jeżeli regu-

dzynarodowymi aspektami bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. Prelegent stwierdził, 
że „…sformułowana i przyjęta przez Rosję 
w 2003 r. strategia jest realizowana do dziś. 
Doktryna ta ma swoje źródło w tzw. doktrynie 
Fallina (byłego członka KC KPZR). Na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych ówczesny Związek 
Radziecki, w obliczu rozpadającego się bloku 
wschodniego, musiał stworzyć nowe narzę-
dzia, których celem była kontynuacja dominacji 
w Europie Środkowej. W roku 2003 rosyjska 
strategia wskazywała, że jednym ze strategicz-
nych priorytetów przemysłu gazowego jest za-
pewnienie celów politycznych w Europie, pań-
stwach WNP i na Dalekim Wschodzie. Strategia 
z 2009 roku zawierała podobną treść i mówiła 
o zapewnieniu geopolitycznych interesów pań-
stwa zgodnych z bieżącym zapotrzebowaniem. 
Po działaniach polskiej dyplomacji Rosjanie 
usunęli ten zapis ze strategii, ale pozostawi-
li ją w załączniku do dokumentu. W strategii 
z 2014 r. mówi się już, że energetyka ma za-
pewnić ekonomicznie uzasadnioną wielkość 
sprzedaży z uwzględnieniem politycznych inte-
resów kraju…”. W dalszej części swojego wy-
stąpienia Paweł Turowski wyraził pogląd, że „…
po realizacji projektu Nord Stream 2, do Niemiec 
docierać będzie rocznie 110 mld nm3 gazu ziem-
nego, który będzie trafiał następnie do Polski, 
Czech, Słowacji, na Bałkany. W ten sposób na-
rzędzia, które dla Polski były szansą, zaczną być 

I Dolnośląski Kongres Energetyczny

Adam Węgrzyn - prezes Zarządu DISE otwiera obrady kon-
gresu. Fot. S. Szafran

Europoseł Dawid Jackiewicz w swoim wy-
stąpieniu stwierdził, że „…Brakuje długofalowej 
strategii energetycznej Polski. Polscy parlamen-
tarzyści, dyplomaci, przedstawiciele w Brukseli 
i Stasburgu „miotają się” nie potrafiąc zakreślić 
granic, w których powinny mieścić się interesy 
naszego państwa…”. „…Nasze interesy go-
spodarcze, nasze interesy dot. polityki energe-
tycznej i bezpieczeństwa energetycznego mają 
być dla nas jedynym punktem odniesienia. Każ-

lacje wewnętrzne w Niemczech spowodują, że 
w sytuacjach kryzysowych najpierw napełniane 
będą niemieckie magazyny gazu, a następnie 
będzie umożliwiony rewers fizyczny w gazocią-
gu jamalskim, będzie oznaczać to, że te 5 mld m 
sześć, na które liczymy w czasie kryzysu, nigdy 
do nas nie dotrze…”.

Przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa We-
wnętrznego Paweł Turowski w swojej prezen-
tacji wskazał na problemy związane z mię-

Uczestnicy kongresu na sali obrad. Fot. S. Szafran

Dawid Jackiewicz – poseł do Parlamentu Europejskiego 
przedstawia swój referat .Fot. S. Szafran
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też ryzykiem, bowiem szeroko pojęta polityka 
energetyczna Europy powoduje liberalizowanie 
rynku gazu, a w ślad za narzędziem, którym 
jest liberalizacja rynku gazu, w Niemczech bę-
dzie znajdować się „kurtyna” z rosyjskiego gazu 
i przebicie się do innego źródła surowca, niż ro-
syjski będzie trudne…”.

Po wypowiedzianych opiniach w bloku 
poselskim nastąpiła miła chwila wręczenia Od-
znak Honorowych SITPNiG nadanych przez Za-
rząd Główny SITPNiG Kazimierzowi Nowakowi 
i Adamowi Matkowskiemu za zasługi w reali-
zacji unikalnego dzieła jakim jest „Vademecum 
Gazownika”. To czterotomowe dzieło liczące 
łącznie 3345 stron, zostało opracowane przez 
63 autorów pod kierunkiem Komitetu Redak-
cyjnego z przewodniczącym Kazimierzem No-
wakiem – wiceprezesem SITPNiG ds. gazow-
nictwa i Adamem Matkowskim – redaktorem 
naczelnym. Laudację dla odznaczonych wygłosił 
dr inż. Stanisław Szafran – sekretarz generalny 
SITPNiG, a następnie wręczył wyróżnionym Od-
znaki Honorowe w asyście europosła Dawida 
Jackiewicza.
W bloku ekspertów opinie wypowiadali:

• Jan Chadam – prezes Zarządu OGP GAZ-
-SYSTEM S.A. – „Infrastruktura gazowa 
jako narzędzie bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski”;

• Ireneusz Łazor – prezes Zarządu Towarowa 
Giełda Energii S.A. – „Hub gazowy, Polska 
strategicznym rynkiem gazu w Europie”;

• Waldemar Wójcik – wiceprezes Zarządu 
PGNiG S.A. – „Liberalizacja rynku gazu, wy-
dobycie krajowe i magazynowanie gazu”;

• Rafał Wittmann – członek Zarządu ENT-
SOG – „Polityka infrastrukturalna Unii 
Europejskiej w zakresie transportu gazu”.

Przewidywany w tym bloku udział Jana 
Chadama – prezesa Gaz-System SA. nie doszedł 
do skutku ze względu na ważne obowiązki 
służbowe, ale jego prezentację zreferował Rafał 
Wittman.

Ireneusz Łazor w swojej wypowiedzi zwrócił 
uwagę na możliwość ograniczenia wykorzystania 
wybudowanego terminala LNG w Świnoujściu, 
jako elementu dywersyfikacji dostaw gazu do 
Polski w sytuacji kryzysowej. Według wypo-
wiadającego tę opinię taka możliwość wynika 
z faktu, że Bałtyk jest tzw. morzem zamkniętym, 
a dostęp do tego akwenu przez Cieśniny Duńskie 
można dość łatwo zablokować.

W bloku dyskusyjnym uczestniczyli pod 
przewodnictwem Adama Matkowskiego: Piotr 
Woźniak – były wiceminister Gospodarki, były 
Główny Geolog Kraju, Krzysztof Hnatio – prezes 
Zarządu Nysagaz Sp. z oo. GK PGNiG SA, An-
drzej Sikora – prezes Zarządu Instytutu Studiów 
Energetycznych, Michał Pietrek – wiceprezes 
Zarządu Izostal SA., Piotr Musiał – wiceprezes 
Zarządu Control Process SA., Marcin Sienkiewicz 
– wiceprezes Zarządu DISE, Remigiusz Nowa-
kowski – członek Zarządu DISE, Dariusz Gil – 
prezes Zarządu Techmadex SA, Konrad Śniatała 
– prezes Zarządu Atrem SA.

Piotr Woźniak w swojej opinii wyraził po-
gląd, że „…Polska musi mieć drugie niezależne 
źródło dostaw gazu, zarówno pod względem 
jego pochodzenia, jak i drogi przesyłu…”.  
„…Wszystkie interkonektory, które łączą nas 
z systemami państw sąsiednich, przez cały czas 
lokują nas w orbicie gazu, który pochodzi od jed-
nego dostawcy – wszystko jedno, czy mówimy 
o aspekcie handlowym, czy przesyłowym…”. 
„…Unikalne położenie Polski sprawia, że nasze 
państwo może wyrwać się z tej orbity. Już raz 
próbowaliśmy zawrzeć kontrakt bezpośrednio 
z dostawcami norweskimi, gdyż to jest kieru-
nek, do którego trzeba bezwzględnie powrócić. 
W przeciwnym przypadku będziemy narażeni 
na ryzyka, które już przeżyliśmy i które w znacz-
nym stopniu zostały złagodzone przez regulacje 
europejskie, ale nie do końca…”. „…W tej sy-
tuacji należy jak najszybciej powrócić do budo-
wy bezpośredniego połączenia rurociągowego 
ze złożami na Morzu Północnym. Nie ma więk-

szego znaczenia, czy będzie to połączenie ze 
złożami duńskimi czy norweskimi…”.

Obrady kongresu podsumował Adam Wę-
grzyn – prezes DISE. W swojej wypowiedzi 
stwierdził, że wielu ekspertów uważa, z obec-
nie w Polsce brak jest długofalowej strategii 
energetycznej, a związku z tym istnieje pilna 
potrzeba jej opracowania. Mówca przypomniał, 
że w 2020 roku Polska stanie przed problemem 
rozpoczęcia negocjacji nowego kontraktu gazo-
wego z Gazpromem, a w związku z tym istnieje 
konieczność efektywnego wykorzystania pięciu 
lat na rozliczne przemyślenia i efektywne przy-
gotowanie Polski do tych negocjacji. Dla zapew-
nienia bezpieczeństwa energetycznego kraju 
nie wystarczy rozbudowa mocy terminala LNG 
w Świnoujściu, ale również należy rozważyć bu-
dowę terminala LNG w Zatoce Gdańskiej.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Paneliści bloku dyskusyjnego. Fot. S. Szafran

Kazimierz Nowak i Adam Matkowski w dziękują za nadane 
Diamentowe Odznaki Honorowe SITPNiG. Fot. S. Szafran
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W dniach  12  –  14  października 
2015  r.  odbyła  się Ośrodku Dydak-
tycznym  SGGW  w  Rogowie  VIII 
edycja  sympozjum  nt:  „Technika 
opomiarowania gazu dziś i jutro”. 

Organizatorem konferencji był Oddział SITPNiG 
w Łodzi, a honorowy patronat przyjęli: Polska Spół-
ka Gazownictwa sp. z o.o., Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Instytut Nafty 
i Gazu PIB, Główny Urząd Miar, Izba Gospodarcza 
Gazownictwa i PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 
Sponsorem sympozjum był EuRoPol GAZ s.a.

Obrady sympozjum były prowadzone w VIII 
sesjach, w których zaprezentowano 26 referatów:
SESJA I – Otwierająca obrady
• Wojciech Kowalski (OGP GAZ-SYSTEM S.A.) 

– „Inwestycje GAZ- SYSTEM S.A. w latach 
2009 - 2015”;

• Andrzej Dębogórski (PSG sp. z o.o.) – „Rola 
pomiaru w realizacji usługi dystrybucyjnej”;

• Tomasz Bukowski (PGNiG SA OD sp. z o.o.) 
– „Kierunki rozwoju rynku gazu w Polsce na 
tle doświadczeń europejskich”;

• Aleksander Soczewko (GUM) – „Prawna kon-
trola metrologiczna gazomierzy w Polsce”;

SESJA II – Pomiary rozliczeniowe
• Dorota Klęk (EuRoPolGAZ s.a.) – „Gazomie-

rze ultradźwiękowe – ocena stanu technicz-
nego i nadzór metrologiczny”;

• Jacek Jaworski (INiG) – „Rola strony trzeciej 
w pomiarach rozliczeniowych”;

• Stanisław Brzęczkowski, Bartłomiej Szcze-
paniak, Maciej Szeniawski (OGP GAZ-SYS-
TEM S.A.) – „Rozliczanie w jednostkach 
energii – co dalej?”.

SESJA III – Dokładność pomiaru
• Stanisław Dagil (PGNiG SA CLPB)/Eliza Dy-

akowska (OGP GAZ-SYSTEM S.A.) – „Bada-
nia wpływu konstrukcji tulei termometrycz-
nej na błąd pomiaru temperatury”;

• Zbigniew Makowski/Szymon Czapla/Antoni 
Smolny (COMMON S.A.) – „Wpływ prędko-
ści przepływu w rurociągu na niepewność 
pomiaru temperatury gazu”;

• Eliza Dyakowska (OGP GAZ-SYSTEM S.A.) – 
„Klasyfikacja układów pomiarowych w pro-
jekcie normy prEN 1776”;

• Prezentacja Firmy PLUM Sp. z o.o.
SESJA IV – Prawna kontrola metrologiczna 
w Polsce i w Europie
• Andrii Stetsenko (Energouchet Ukraina) – 

„The review of gas meters calibration stands 

with gas as operating medium”;
• Ralf Schneiderat (Inotech Meter Calibration 

Systems GmbH) – „Metrological Gas Meters 
Verification in Germany”;

• Wojciech Burzyński (OGP GAZ-SYSTEM S.A.) 
– „MID dla użytkownika końcowego - inter-
pretacja stanu prawnego”;

• Prezentacja firmy WEBA.
SESJA V – Nowe rozwiązania w pomiarach 
objętości
• Marek Perycz (EMERSON) – „Przepływomie-

rze masowe Conolisa firmy Micro Motion® 
pracujące przy pomiarach przepływu gazu 
ziemnego. Właściwości metrologiczne, za-
stosowania, ograniczenia, diagnostyka”;

• Daniel Wysokiński (OGP GAZ-SYSTEM S.A.), 
Stanisław Dagil (PGNiG SA CLPB) – „Ocena 
przydatności przepływomierzy clamp-on do 
detekcji zaburzeń profilu prędkości”;

• Peter Liptrot (FLEXIM/INTROL) – „Cztero-
ścieżkowy ultradźwiękowy przepływomierz 
Clamp-On”;

• Prezentacja Firmy COMMON S.A.
SESJA VI – Wzorcowanie gazomierzy w wa-
runkach roboczych
• Mateusz Turkowski (Politechnika Warszawska) 

– „Wytyczne wzorcowania gazomierzy przy 
ciśnieniu pr > 4 bar”;

• Tomasz Jakubiak (OGP GAZ-SYSTEM S.A.) – 
„Laboratorium wzorcowania gazomierzy przy 
ciśnieniu roboczym - realizacja inwestycji”;

• Paweł Szufleński (OGP GAZ-SYSTEM S.A.) 
– „Mobilne stanowisko wzorcowania gazo-
mierzy”;

• Arkadiusz Zadworny (GUM) – „Zakres tech-
niczno-metrologiczny ekspertyz stanowisk po-
miarowych do legalizacji gazomierzy”;

• Prezentacja firmy SICK.
SESJA VII – Układy pomiarowe w dystrybucji
• Grzegorz Jasiński (PSG sp. z o.o.) – „Kierunki 

działań PSG sp z o.o. w zakresie układów po-

miarowych z gazomierzami miechowymi”;
• Arkadiusz Chmielewski (APATOR METRIX) – 

„Wpływ nowych przepisów krajowych oraz 
europejskich na zastosowanie gazomierzy 
przedpłatowych i windykacyjnych”;

• Artur Gabryś (AIUT) – „Uwarunkowania 
organizacyjno-techniczne oraz model wdro-
żenia onlineowego systemu przedpłatowe-
go gazomierzy”;

• Prezentacja firmy COMMON S.A.
SESJA VIII – Jakość gazu
• Grzegorz Rosłonek, Łukasz Radwański 

(PGNiG SA CLPB) – „Współczesne trendy 
i wyzwania w rozliczaniu gazów skroplo-
nych na cysternach i w systemach wielko-
przepływowych”;

• Aneta Korda-Burza, Edyta Mrówka (OGP 
GAZ-SYSTEM S.A. – „Praktyczne aspekty 
pomiaru temperatury punktu rosy wody – 
wpływ zasady pomiaru, instalacji oraz wa-
runków otoczenia na uzyskiwane wyniki”;

• Wojciech Laszuk (PSG sp. z o.o.) – „Pro-
blematyka wyznaczania i aktualizacji ORCS 
oraz obszarów nawaniania z wykorzysta-
niem urządzeń do zdalnego pomiaru para-
metrów jakościowych”.

W sympozjum wzięło udział ponad 150 uczest-
ników pomiarowców, przedstawicieli firm i in-
stytucji zainteresowanych metrologią przepływu 
gazu ziemnego. Poruszane zagadnienia podczas 
sesji referatowych wywoływały żywą dyskusję 
uczestników obrad, co pozwala sądzić, że VIII 
edycja Sympozjium Top-Gaz była ważną platfor-
mą wymiany doświadczeń w zakresie tytułowej 
problematyki, a przedyskutowane zagadnienia 
pozwolą na rozwiązanie wielu problemów ro-
dzących się w działalności przemysłowej.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

VIII edycja sympozjum „Technika opomiarowania gazu dziś i jutro” 

Uczestnicy sympozjum na sali obrad. Fot. S. Szafran
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9 października 2015 r. w sali kon-
gresowej Muzeum  Przemysłu Nafto-
wego  i  Gazowniczego  im.  Ignacego 
Łukasiewicza  w  Bóbrce  odbyło  się 
spotkanie  członków  Krośnieńskiego 
Oddziału  SITPNiG  rozpoczynające 
obchody  Jubileuszu  70-lecia  Stowa-
rzyszenia  Naukowo-Technicznego 
Inżynierów  i  Techników  Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego.

Spotkanie, w którym uczestniczyło liczne 
grono działaczy Oddziału SITPNiG w Krośnie, 
odbywało się pod hasłem „Z doświadczeń prze-
szłości w nowoczesną przyszłość”.

Formalnie Stowarzyszenie Naukowo-Tech-
niczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naf-
towego i Gazowniczego zostało utworzone 8 
marca 1946 r. I Zjazd utworzonego wówczas 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemy-
słu Paliw Płynnych odbył się 13 sierpnia 1946 r. 
w Krakowie. Na tym Zjeździe SIiTPPP wybrano 
Zarząd i powołano cztery oddziały w: Sanoku, 
Krośnie, Gorlicach i Trzebini oraz zaprojektowa-
no utworzenie oddziału w Krakowie z sekcją 
w Tarnowie.

Zorganizowane w Bóbrce spotkanie dzia-
łaczy Oddziału Krośnieńskiego SITPNiG zaczyna 
Rok Jubileuszowy Stowarzyszenia, który będzie 
okazją do refleksji, przywoływania dokumen-
tów, zdarzeń i ludzi, których praca tworzyła zna-
komite dzieła i kształtowała rozwój przemysłu 
naftowego i gazowniczego. Spotkanie otworzy-
ła Anna Zaleszczuk – prezes Zarządu Oddziału, 
która powitała uczestników i gości, a następnie 
przedstawiła cel i program imprezy. Historię 
i osiągnięcia Oddziału SITPNiG w Krośnie przed-
stawił Jan Sęp w referacie przygotowanym przez 
Józefa Zuzaka. Podczas spotkania grono zasłu-

żonych działaczy zostało wyróżnionych Honoro-
wymi Odznakami SITPNiG.

Życzenia z okazji Jubileuszu 70-lecia Od-
działu przekazali: Piotr Dziadzio – prezes Od-
działu SITPNiG w Gorlicach, Paweł Fic – prezes 
Oddziału SITPNiG w Sanoku, Agnieszka Starzec 
– sekretarz Oddziału SITPNiG w Tarnowie i Mie-
czysław Jakiel – po. dyrektora PGNiG SA Oddział 
Sanok.

W dalszej części spotkania wygłoszono 
referaty na temat perspektyw działalności firm 
naftowych regionu krośnieńskiego:

• Działalność PGNiG Technologie – Krzysz-
tof Knap,

• Działalność Exalo Drilling SA – Stanisław 
Gazda,

• Działalność ORLEN Południe – Sławomir 
Majerski.

W podsumowaniu spotkania głosu udzielo-
no Stanisławowi Szafranowi, który przedstawił 

Spotkanie jubileuszowe Oddziału SITPNiG w Krośnie 
z historią przemysłu naftowego i gazowniczego w tle

warunki historyczne tworzenia Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego po II wojnie światowej, omówił 
rozwój, osiągnięcia i porażki organizacji, nawią-
zując do zmian politycznych i gospodarczych 
kraju oraz strukturalnych przemysłu naftowego 
i gazowniczego. W swoim wystąpieniu przywo-
łał zdarzenia i ludzi, którzy kształtowali działal-
ność Stowarzyszenia w minionym 70-leciu.

Zebrani chwilą zadumy uczcili pamięć 
wszystkich zmarłych członków Stowarzyszenia, 
którzy prowadzili aktywną działalność w Od-
dziale Krośnieńskim SITPNiG.

Po części oficjalnej zebrani wśród szybów 
naftowych Bóbrki, w towarzyskich dyskusjach 
wspominali wspólną pracę zawodową i stowa-
rzyszeniową w minionych latach.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Uczestnicy spotkania. Fot. S. Szafran

Anna Zaleszczuk otwiera spotkanie. Fot. S. Szafran Jan Sęp wygłasza referat okolicznościowy. Fot. S. Szafran
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W dniach 24 – 26 września 2015 
roku w Zespole Szkół nr 1  im Igna-
cego  Łukasiewicza  w  Gorlicach 
odbyła się XII Sesja Szkół  im. Igna-
cego  Łukasiewicza.  Organizatorem 
był Zarząd Główny  Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego  Inżynierów 
i  Techników  Przemysłu  Naftowego 
i  Gazowniczego,  a  gospodarzem  – 
Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łuka-
siewicza w Gorlicach. 

Patronat nad imprezą objęli: małopolski 
kurator Oświaty, Okręgowa Izba Aptekarska 
w Krakowie, starosta gorlicki i burmistrz Gorlic. 
W sesji wzięło udział 27 szkół noszących imię 
Ignacego Łukasiewicza z całej Polski, w tym: 6 
szkół ponadgimnazjalnych z Gorlic, Bydgoszczy, 
Płocka, Krosna, Sanoka, Nowej Sarzyny, 5 szkół 
gimnazjalnych z: Cieszacina Wielkiego, Jasła, 
Gniewina, Czechowic-Dziedzic, Strachociny, 16 
szkół podstawowych z: Bóbrki, Ropienki, Wę-
glówki, Garek, Krosna Odrzańskiego, Humnisk, 
Pakoszówki, Brzeska, Drwini, Kobylanki, Krygu, 

Czarnej k. Ustrzyk Dolnych, Padwi Narodowej, 
Łążka Ordynackiego, Wołomina, Chorkówki 
i Miejskie Przedszkole nr 4 w Gorlicach im. Igna-
cego Łukasiewicza. Wśród gości sesji byli przed-
stawiciele instytucji patronackich oraz Oddziału 
SITPNiG w Gorlicach.

XII Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 
rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów 
szkół uczestniczących w sesji i odśpiewania 
hymnu przez dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 
4 w Gorlicach, po czym Janusz Kryca – dyrektor 
ZS Nr 1, gospodarz sesji, powitał uczestników 
oraz gości podkreślając, że przewodnim hasłem 
sesji jest „IGNACY ŁUKASIEWICZ INSPIRUJE”, 
bowiem patron szkół całym swoim życiem 
i dziełem wskazuje jak żyć i pracować dla siebie, 
rodziny i Ojczyzny. Oficjalnego otwarcia sesji 
dokonał dr inż. Stanisław Szafran – sekretarz 
generalny SITPNiG, który w swoim wystąpieniu 
przedstawił dotychczasową historię Sesji Szkół 
im. Ignacego Łukasiewicza.

Sesje Szkół noszących imię Ignacego Łuka-
siewicza organizowane są od 30 lat. Rolę go-
spodarza dotychczasowych sesji przyjmowały: 

XII Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach
I Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza – paź-
dziernik 1985 r.: Technikum Górnictwa Naftowe-
go im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół 
Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i Ener-
getyki w Krośnie, II Sesja Szkół im. Ignacego 
Łukasiewicza – 24 – 25 października 1986 r.: 
Technikum Górnictwa Naftowego im. Ignacego 
Łukasiewicza w Zespole Szkół Zawodowych 
Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Krośnie, 
III Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza – 11 
– 12 września 1987 r.: Szkoła Podstawowa im. 
Ignacego Łukasiewicza w Ropience, IV Sesja 
Szkół im. Ignacego Łukasiewicza – wrzesień 
1988 r.: Szkoła Podstawowa im. Ignacego 
Łukasiewicza w Kobylance, V Sesja Szkół im. 
Ignacego Łukasiewicza – 16 czerwca 1989 r.: 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasie-
wicza w Trzebini, VI Sesja Szkół im. Ignacego 
Łukasiewicza – 17 – 18 października 2002 r.: 
Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Igna-
cego Łukasiewicza w Krośnie, VII  Sesja Szkół 
im. Ignacego Łukasiewicza – 11 – 12 września 
2003 r.: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łu-
kasiewicza w Czarnej, VIII Sesja Szkół im. Igna-

Dr inż. Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG otwiera sesję, a Jerzy Nalepka – starosta gorlicki wraz z Januszem Krycą dyrektorem szkoły zapalają symboliczną lampę Sesji Szkół 
im. Ignacego Łukasiewicza. Fot. D. Bernaś

Gospodarze gotowi na przyjęcie gości z całej Polski. Janusz Kryca – dyrektor szkoły i Alina Mrozek – organizatorka sesji oraz zespół recepcji. Fot. S. Szafran
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cego Łukasiewicza – 11 – 12 września 2007 r.: 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego 
Łukasiewicza w Brzesku, IX Sesja Szkół im. Igna-
cego Łukasiewicza – 17 – 18 września 2009 r.: 
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza 
w Zespole Szkół Publicznych w Ropience, X Se-
sja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza – 23 – 24 
września 2011 r.: Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, 
XI Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza – 19 
– 21 września 2013 r. Zespół Szkół Chemicznych 
im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy.

Gospodarzy sesji wybiera Rada Szkół im. 
Ignacego Łukasiewicza, a swoistym symbolem 
powierzenia organizacji sesji wybranej szkole 
jest przekazanie jej „Lampy przechodniej Sesji 
Szkół Im. Ignacego Łukasiewicza” przez gospo-
darza poprzedniej sesji. Lampa ta jest zapalana 
na początku sesji, gaszona na jej zakończenie.

Otwierając sesję dr inż. Stanisław Szafran 
wraz z Jerzym Nalepką – starostą gorlickim 
uroczyście zapalili lampę, rozpoczynając tym 
samym obrady XII Sesji Szkół im. Ignacego Łu-
kasiewicza. Po otwarciu nastąpiła uroczysta pre-
zentacja szkół biorących udział w sesji, a sym-
bolicznym akcentem obecności poszczególnych 
szkół były szyldy każdej szkoły demonstrowane 
wszystkim uczestnikom uroczystości.

W części artystycznej uczestnicy sesji obej-
rzeli scenki z życia Ignacego Łukasiewicza przy-
gotowane przez Zespół Teatralny „Na Górce” 
pod kierunkiem H. Osińskiej i M. Piotrowskiej. 
Na zakończenie uroczystości otwarcia sesji 

Iwona Dymarczyk – pracownik Muzeum Far-
macji z Krakowa przedstawiła wykład na temat 
„Ignacy Łukasiewicz aptekarz i twórca przemy-
słu naftowego”.

Od VI sesji w spotkaniach delegacji Szkół 
im. Ignacego Łukasiewicza biorą udział ucznio-
wie wraz ze swoimi wychowawcami. Od tamtej 
sesji tradycją stał się konkurs na temat „Ignacy 
Łukasiewicz – życie i działalność”. Konkurs or-
ganizowany jest w dwóch kategoriach: szkół 
podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 
Każdy uczeń odpowiadał indywidualnie na test 
konkursowy, a konkurs był oceniany indywidu-
alnie i zespołowo.

Wieczorem uczniowie bawili się na dysko-
tece, natomiast Rada Szkół pod przewodnic-
twem Joanny Kubit odbyła swoje posiedzenie. 
Podczas obrad wybrano spośród zgłoszonych 
wniosków, gospodarza następnej Sesji Szkół im. 
Ignacego Łukasiewicza. Rada Szkół powierzyła 
funkcję gospodarza XIII Sesji Szkół im. Igna-
cego Łukasiewicza w 2017 r. Zespołowi Szkół 
Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza 
w Płocku. 

26 września w godzinach przedpołudnio-
wych uczestnicy sesji zwiedzili miejsca związane 
z działalnością Ignacego Łukasiewicza w oko-
licach Gorlic oraz początkami przemysłu nafto-
wego. Poszczególne grupy szkół z odwiedziły 
Muzeum PTTK w Gorlicach, Skansen” Magda-
lena”, Zagrodę Maziarską w Łosiu i Pałac w Sia-
rach. O godzinie 15  w auli szkoły rozpoczęło 
się uroczyste zakończenie sesji. Był to czas na 

podsumowania i plany na przyszłość. 
Podczas uroczystości zamknięcia sesji pani 

Joanna Kubit – przewodnicząca Jury ogłosiła 
wyniki konkursu.

W konkursie indywidualnym w kategorii 
szkół podstawowych zwycięskie lokaty zajęli:

I miejsce – Urszula Kusz z SP w Garkach,
II miejsce – Agata Lontzek z SP w Garkach,
III miejsce – Laura Mazur z SP w Kobylance.

W kategorii szkół ponadpodstawowych:
I miejsce – Jadwiga Ludwin z Zespołu Szkół 
nr 1 w Gorlicach,
II miejsce – Kornelia Krok z Zespołu Szkół nr 
1 w Gorlicach,
III miejsce – Piotr Ludwin z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie.

W konkursie drużynowym w kategorii szkół 
podstawowych zwycięskie lokaty zajęły:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Garkach,
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Koby-
lance,
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Chor-
kówce.

W klasyfikacji szkół ponadpodstawowych:
I miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach,
II miejsce – Zespół Szkół Chemicznych 
z Bydgoszczy,
III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 4 w Krośnie.

Nagrodę specjalną, za uzyskanie największej 
liczby punktów w konkursie, ufundowaną przez 
Okręgową Radę Aptekarską w Krakowie otrzy-
mała Jadwiga Ludwin z ZS nr 1 w Gorlicach.

Uczestnicy sesji. Fot. S. Szafran Artyści Zespołu Teatralnego „Na Górce”. Fot. S. Szafran

Rywalizacja konkursowa. Fot. S. Szafran Nad przebiegiem konkursu czywa wybrane jury. Fot. S. Szafran
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dr. inż. Kazimierz Głowacki nie żyje
Ze smutkiem i głębokim żalem żegnamy 

zmarłego 2 października 2015 r. dr. inż. Kazi-
mierza Głowackiego. 

Odszedł od nas po długiej i ciężkiej chorobie 
członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego – nr leg. 4119, absolwent Wy-
działu Wiertniczo-Naftowego Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie, wieloletni pracownik 
naukowy Instytutu Nafty i Gazu, nauczyciel aka-

demicki w New Mexico Tech, współzałożyciel 
Sekcji Polskiej Society of Petroleum Engineers, 
dyrektor naczelny P.P. „Uzdrowisko Szczawnica”, 
pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. 
Energetyki, biegły sądowy w zakresie energetyki 
z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, 
rzeczoznawca SITPNiG w zakresie gazownictwa 
i energetyki. 

Trudno pogodzić się z myślą, że odszedł od 
nas człowiek wielkiego serca i prawego charak-

teru, człowiek obdarzony dużą wiedzą i ogrom-
nym doświadczeniem zdobytym na wielu szcze-
blach pracy zawodowej i społecznej, człowiek 
o dużej inicjatywie, konsekwentnie dążący do 
wyznaczonego celu, bezkompromisowy w wie-
lu podejmowanych trudnych zagadnieniach 
społecznych i zawodowych, sprawny organiza-
tor i znakomity przyjaciel. 

Pogrążeni w smutku pożegnaliśmy naszego 
Przyjaciela na nabożeństwie żałobnym odpra-
wionym w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie w czwartek 8 października 2015 r.

Cześć Jego pamięci!

Zamykając XII Sesję Szkół Im. Ignacego 
Łukasiewicza dr inż. Stanisław Szafran pogra-
tulował wszystkim uczestnikom sesji doskonałej 
wiedzy o życiu i działalności patrona swoich 
szkół i wyraził przekonanie, że ta wiedza będzie 
dobrym wzorem do kształtowania umysłów 
i charakterów młodego pokolenia Polaków. 
Uroczystym aktem zgaszenia płomienia Lampy 

Zwycięska drużyna Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza z Garków. Fot. D. Bernaś
Zwycięska drużyna w kategorii szkół ponadpodstawowych – Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego 
Łukasiewicza w Gorlicach. Fot. D. Bernaś

Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza dokona-
nym przez Janusza Krycę – dyrektora ZS Nr 1, 
gospodarza sesji, zakończyło się dwudniowe 
spotkanie dzieci i młodzieży z „Rodziny Szkół im. 
Ignacego Łukasiewicza” z mocnym postanowie-
niem spotkania w 2017 r w Płocku.

Organizatorzy i uczestnicy XII Sesji Szkół im. 
Ignacego Łukasiewicza wyrażają wdzięczność 

i serdeczne podziękowania Fundacji PGNiG SA 
im. Ignacego Łukasiewicza oraz Fundacji ORLEN 
– DAR SERCA za wsparcie finansowe zorgani-
zowanej sesji.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Dyrektor Janusz Kryca zamykając XII Sesję Szkół im. Ignacego 
Łukasiewicz uroczyście gasi lampę sesyjną i przekazuje go-
spodarzom XIII Sesji – Zespołowi Szkół Centrum Edukacji im. 
Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Fot. S, Szafran Pamiątkowe zdjęcie uczestników XII Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Fot. D. Bernaś
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31 października 2015 r. zmarł dr hab. inż. 
Piotr Karnkowski były główny geolog, dyrektor ds. 
poszukiwań naftowych Zjednoczenia Przemysłu 
Naftowego, wieloletni dyrektor Biura Dokumentacji 
i Projektów Geologicznych „GEONAFTA”, główny 
geolog Jasielskiego Przedsiębiorstwa Geologicz-
nego Przemysłu Naftowego, Członek Honorowy 
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 
laureat Medalu im. Ignacego Łukasiewicza, legenda 
polskiej geologii naftowej.

Kol. dr hab. inż. Piotr Karnkowski urodził się 2 
czerwca 1926 r. w Słomniczkach, pow. Miechów. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczęszczał w la-
tach 1941 -1943 do Szkoły Handlowej w Słomni-
kach. Podczas okupacji niemieckiej pracował w cha-
rakterze robotnika torowego na kolei w Krakowie, 
skąd na początku roku 1944 został zabrany do 
obozu pracy. Już w maju tegoż roku udało mu się 
uciec z obozu i wstąpić do Armii Krajowej. Odbył 
szkolenie wojskowe i brał czynny udział w akcjach, 
za co otrzymał Krzyż Partyzancki AK. Po okupacji nie-
mieckiej kontynuował naukę w latach 1945 -1946 
w Gimnazjum Handlowym i Liceum Ogólnokształcą-
cym w Krakowie, a następnie w Liceum Pedagogicz-
nym, które ukończył w 1947 r.

Bezpośrednio po ukończeniu szkoły, przez dwa 
lata, również podczas studiów, pracował w charak-
terze wychowawcy i nauczyciela w Robotniczym 
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci we Wrocławiu. Stu-
dia geologiczne odbywał latach 1947 – 1952 na 
Wydziale Nauk Przyrodniczych „Uniwersytetu i Po-
litechniki we Wrocławiu”. Jeszcze podczas studiów 
podjął pracę jako technik nadzoru geologicznego 
wierceń w Przedsiębiorstwie Surowców Skalnych 
w Krakowie, prowadzącym prace na Dolnym Śląsku.

Po ukończeniu studiów „nakazem pracy” został 
skierowany do pracy w Kopalnictwie Naftowym 
w Gorlicach, w którym od 16 kwietnia 1952 r.  roz-
począł swoją dozgonną służbę dla polskiej geologii 
naftowej. W 1955 r. po reorganizacji ówczesnego 
polskiego górnictwa naftowego objął stanowisko 
głównego geologa w Jasielskim Przedsiębiorstwie 
Geologicznym Przemysłu Naftowego, które sprawo-
wał do 1962 r. Tam rozwijała się Jego pasja geologa 
naftowego – poszukiwacza i odkrywcy złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego, tam tworzył koncepcje 
poszukiwań złóż w Karpatach i na Przedgórzu Kar-
pat. Wraz z grupą współpracowników projektował 
prace poszukiwawcze w utworach fliszowych Kar-
pat oraz w osadach miocenu i podłożu zapadliska 
przedkarpackiego, które doprowadziły do odkrycia 
i rozpoznania złóż gazu ziemnego w strefie Przemy-
śla oraz ropy naftowej w rejonie Lubaczowa.

W 1962 r. po 11-letniej pracy w Karpatach 
i na Przedgórzu Karpat został awansowany na sta-
nowisko naczelnika Wydziału Geologii Ruchowej 
w Zjednoczeniu Górnictwa Naftowego w War-
szawie, a dwa lata później został powołany na 

dr hab. inż. Piotr Karnkowski nie żyje
kierownika Biura Dokumentacji i Projektów Geolo-
gicznych w Warszawie. W tym okresie, uczestnicząc 
aktywnie w przygotowywaniu nowych kon cepcji 
poszukiwawczych, miał On istotny wpływ na roz-
wój geologii naftowej w Polsce. Brał także udział 
w modernizacji górnictwa naftowego, które w tym 
czasie zostało wyposażone w najnowocześniejszą 
aparaturę geo fizyczną oraz laboratoria badawcze. 
Równocześnie intensywnie rozwija swoje zaintere-
sowania naukowo-badawcze, w wyniku których, 
w 1967 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych 
w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica 
w Krakowie za pracę pt. „Formowanie się złóż gazu 
ziemnego i ropy naftowej na tle geologii Przedgórza 
Karpat”.

W 1971 r. został powołany na stanowisko 
głównego geologa i zastępcy dyrektora Zjedno-
czenia Przemysłu Naftowego. W okresie pracy na 
tym stanowisku Jego działalność twórcza została 
skierowana na poszukiwania złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego na Niżu Polskim. W tym czasie 
wydał drukiem monografię pt. „Geologia naftowa 
Niżu Polski” oraz „Wgłębne przekroje geologiczne 
przez Niż Polski”. Prace te podsumowywały Jego 
dociekania w zakresie badań budowy geologicznej 
Niżu Polskiego i w sposób syntetyczny prezentowały 
główne nurty problematyki poszukiwania złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego na tym rozległym regionie 
geologicznym Polski. Wynikiem prac poszukiwaw-
czych tego okresu, prowadzonych przez służbę 
geologiczną PGNiG-u było osiągnięcie znaczących 
odkryć złóż węglowodorów na Niżu Polskim. Za te 
osiągnięcia śp. Piotr Karnkowski wraz z grupą wy-
bitnych specjalistów naftowych otrzymał w 1984 r. 
Nagrodę Pańtwową II stopnia.

W okresie przemian politycznych i gospodar-
czych Polski śp. Piotr Karnkowski wraz zespołem 
współpracowników brał udział w rozmowach 
z Bankiem Światowym i Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym w sprawie kredytowania moder-
nizacji i zakupu urządzeń wiertniczych, aparatur 
geofizycznych i laboratoryjnych oraz informatyzacji 
służby geologicznej. Wprowadzone w wyniku tego 
do polskiej praktyki poszukiwawczej nowe techniki 
i technologie doprowadziły do spektakularnych od-
kryć złóż ropy naftowej, w tym BMB i LMG.

Śp. Piotr Karnkowski przez cały okres czynnej 
pracy zawodowej zajmował się praktycznymi i teo-
retycznymi aspektami poszukiwań naftowych. Poza 
działalnością organizacyjną, prowadził i uczest-
niczył w opracowywaniu wielu prac naukowo-
-badawczych. Wyniki swoich badań i przemyśleń 
przedstawił w ponad 130 pracach i komunikatach 
naukowych, publiko wanych w czasopismach kra-
jowych i zagranicznych oraz na wielu kongresach 
i zjazdach naukowych, zarówno w kraju, jak i za 
granicą, zyskując wysoki autorytet w środowiskach 
przemysłowych i naukowych. Pełnił z wyboru lub 
powołania wiele ważnych, odpowiedzialnych i pre-

stiżowych funkcji, a m.in. członka Komitetu Nauk 
Geologicznych PAN, członka Ukraińskiej Akademii 
Nafty i Gazu, członka rad naukowych: Państwowe-
go Instytutu Geologicznego, Instytutu Nafty i Gazu, 
Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Międzyresor-
towego Instytutu Geofizyki Stosowanej i Geologii 
Naftowej AGH oraz Instytutu Geologii Podstawowej 
UW. Ukoronowaniem Jego działalności badawczej 
była rozprawa habilitacyjna pt. „Oil and Gas Depo-
sits”, za którą w 2003 r. po stosownej procedurze 
uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Nie sposób jest wymienić wszystkich dokonań, 
w jakich uczestniczył kol. dr hab. inż. Piotr Karn-
kowski, wnosząc swoją wiedzę i doświadczenie, 
potwierdzonych wieloma opracowaniami nauko-
wymi i projektami poszukiwań złóż węglowodorów. 
Obok  działalności zawodowej kol. dr hab. inż. Piotr 
Karnkowski aktywnie uczestniczył w pracach Sto-
warzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczeg,  
Polskiego Towarzystwa Geologicznego i Towarzy-
stwa Geosynoptyków. W uznaniu zasług dla rozwo-
ju polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego 
otrzymał tytuł Członka Honorowego SITPNiG i naj-
wyższe odznaczenie SITPNiG – Medal im. Ignacego 
Łukasiewicza. Był wielokrotnie wyróżniany wysoki-
mi odznaczeniami państwowymi, w tym Orderem 
Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Oficerskim OOP, 
oraz stopniami zawodowymi, tytułami i odznakami 
honorowym regionalnymi, kombatanckimi i stowa-
rzyszeniowymi.

Wielka rzesza współpracowników i całe środo-
wisko naftowców i gazowników zawsze z szacun-
kiem odnosiło się do swojego Mistrza, jako wspa-
niałego fachowca, który całą swoją wiedzę oddał 
branży górnictwa naftowego, ale też jako człowieka 
życzliwego ludziom, bardzo dobrego kolegę i przy-
jaciela, wymagającego szefa oraz nauczyciela, który 
wychował liczne grono geologów naftowych.

Trudno jest oswoić się z myślą, że nagła śmierć 
przerwała życie człowieka, który swoją rzetelną 
pracą wniósł tak wiele w działalność górnictwa 
naftowego, a także w działalność SITPNiG. Odszedł 
znakomity geolog naftowy, który swój entuzjazm 
przekazywał innym. Pozostała legenda, a w sercu 
żal serdeczny i pamięć dobra i trwała.

Cześć Jego pamięci!
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Ropa i miedź 
w górach Harzu ODDZIAŁ 

ZIELONA GÓRA

Koło  Poznań  zorganizowało wy-
jazd  naukowo-techniczny  pt.  „Hi-
storia  eksploatacji  ropy  naftowej 
i  rud  miedzi  w  rejonie  gór  Harzu” 
w dniach 1-2 września. 

Grupa odwiedziła średniowieczne miasto 
Goslar, które wraz z kopalnią Rammelsberg 
zostało w 1992 r. wpisane na listę światowe-
go dziedzictwa kulturowego UNESCO. W Ram-
melsberg, dawnej kopalni rudy miedzi, cynku, 
srebra i ołowiu, wydobyto w sumie ok. 30 
milionów ton rud. Głównym powodem zakoń-
czenia eksploatacji było wyczerpanie zasobów 
surowców. 

Tysiąc lat wydobycia 
Kopalnia ta jako jedyna kopalnia rudy na 

świecie pracowała nieprzerwanie przez ponad 
1000 lat. Zwiedziliśmy ją pieszo, pokonując sys-
tem sztolni Roedera i chodników wydrążonych 
w XIII w. za pomocą „pyrlika i żelazka”. Zada-
niem ich było doprowadzenie wody w głąb góry 
i napędzenie czterech wielkich kół. Dwa z nich 
służyły do wydobycia urobku, a dwa pozostałe 
do odwadniania kopalni. Pierwszy raz energię 
elektryczną do wydobycia rud zastosowano 
w 1911 r. w szybie Richtschacht. Dodatkowo 
zwiedziliśmy budynki wystawowe muzeum 

Eksploatację w kopalni Rammelsberg rozpoczęto w 968 r., po ponad 1000 latach nieprzerwanej pracy kopalnia w 1988 r. została 
zamknięta, a następnie przekształcona w muzeum, które odwiedzili członkowie Koła Poznań. Fot. archiwum Koła Poznań

na obszarze kopalni funkcjonującej w latach 
1859-1963, w której eksploatowano ropę naf-
tową metodą otworową i metodami górnic-
twa podziemnego (szyby, chodniki). 

Na złożu zlokalizowanym na wysadzie 
solnym odwiercono ok. 2 tysiące otworów 
wiertniczych. Głównym horyzontem produk-
tywnym złoża były piaski roponośne dolnej 

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili muzeum ropy naftowej w Wietze, które funkcjonuje od 1970 r. Fot. archiwum Koła Poznań

znajdujące się na terenie dawnego powierzch-
niowego zakładu Rammelsberg, w których 
prezentowane są wystawy z zakresu geologii 
i kultury górnictwa Harzu.

Ropa w Wietze
Kolejnym punktem programu było mu-

zeum ropy naftowej w Wietze zlokalizowane 

kredy, z których w latach 1918÷1963 wydo-
byto ok. 1 mln ton ropy naftowej. W stoso-
wanych na złożu Wietze podziemnych tech-
nologiach eksploatacji ropy naftowej należy 
wyróżnić dwa podstawowe sposoby. Pierwszy 
to eksploatacja ropy chodnikowymi wyrobi-
skami górniczymi powodującymi zwiększony 
drenaż ropy naftowej – odwodnienie. Drugi, 
to eksploatacja piasków roponośnych syste-
mem ścianowym i odzyskiwanie ropy na po-
wierzchni poprzez przeróbkę piasków metoda-
mi termicznymi.

Eksploatacja górnicza została umożli-
wiona dzięki wydrążeniu szybu o głębokości 
250 m oraz utworzeniem na głębokość 222 m 
i 246 m głównych poziomów wydobywczych 
wraz z wyrobiskami (sztolniami) drenażowy-
mi. Sieć podziemnych wyrobisk górniczych 
znajduje się w przedziale głębokościowym 
180÷340 m i zajmuje obszar 74 ha. Według 
danych muzeum ich długość do 1963 r. wyno-
siła ok. 100 km. 

W drodze powrotnej do Polski członkowie 
SITPNiG zatrzymali się w Spreewaldzie, gdzie 
podczas rejsu z łodzi podziwiali rezerwat bios-
fery wpisany na listę UNESCO. 

Andrzej Gęsicki 
Przewodniczący Koła Poznań 
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Seniorzy na Pomorzu

Filmowa gra miejska

Klub  Seniora  Oddziału  Zielona 
Góra  zabrał  grupę  emerytowanych 
pracowników  na wyjazd  pt.  „Cuda 
Pomorza Zachodniego” w dniach 11-
13 września. 

Wyjazd na Pomorze i do Kopenhagi był dla seniorów kolejną okazją do zapoznania się z ciekawymi miejscami i spotkania w gronie tych, z którymi pracowali przez wiele lat. Fot. Iwona Kacpura

Gra miejska Koła Zielona Góra to wydarzenie, 
które cieszy się dużą popularnością wśród człon-
ków koła. Zwiedzanie miasta w połączeniu z wy-
konywaniem zadań na punktach podczas szóstej 

edycji gry poświęcone było tematyce filmowej. 
Gra odbyła się 2 października pod hasłem 

„35 mm”. Trasa prowadziła śladem zielono-
górskich kin. W zabawie wzięło udział 14 ze-
społów, które rozwiązywały zadania związane 
z kinematografią, m.in. nagrywały krótki, niemy 
film, malowały filmowy plakat, dopasowywały 

W programie wyjazdu znalazły się nadmor-
skie miejscowości: Międzyzdroje i Świnoujście 
z fortem Gerharda, który jest jednym z najlepiej 
zachowanych XIX wiecznych fortów nadbrzeż-
nych Europy. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć 
także Terminal LNG w Świnoujściu.

Promem grupa udała się do Szwecji i miast: 
Ystad, Malmö, Kopenhaga, gdzie zapoznała się 

z pomnikiem Syrenki, fontanną bogini Gefion, 
Katedrą, odbyła rejs kanałami Kopenhagi. Wy-
jazd kończyła wizyta w Niemczech i w takich 
miastach jak Kamminke, Heringsdorfie (najdłuż-
sze molo w Europie) i Ahlbecku.

Iwona Kacpura
Oddział Zielona Góra 

postacie do tytułów filmów i bajek, odgadywały, 
z jakich filmów pochodzą znane cytaty i utwory 
muzyczne. Punkty obsługiwali członkowie Koła, 
niektórzy przebrani nie do poznania... 

Iwona Bruczyńska
Przewodnicząca Koła Zielona Góra 

Pod kinem Nysa siostra Anna Kasprowiak z „Seksmisji” sprawdzała wiedzę uczestników gry 
miejskiej na temat zielonogórskiego festiwalu filmowego Quest Europe. Fot. Magdalena Wajda

Wierna kopia Marysi z filmu „Poszukiwany, poszukiwana” (Marcin Konopski) miała dla zawod-
ników kadry z filmów, należało odgadnąć, z jakich filmów pochodzą. Fot. Magdalena Wajda
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Petrochemia  Płock  –  Muzeum 
Gazownictwa i Centrum Nauki Ko-
pernik w Warszawie – Manufaktura 
Łódzka  to  główne  punkty  wyjazdu 
naukowo-technicznego  Koło  Ostrów 
Wlkp.  zorganizowanego  w  dniach 
14-17 października.

Pierwszym obiektem, z którym zapoznali 
się uczestnicy wyjazdu, były zakłady PKN Orlen 
w Płocku – rafineria należąca do największego 
polskiego przedsiębiorstwa przemysłu petro-

chemicznego zajmującego się przetwarzaniem 
ropy naftowej oraz dystrybucją produktów ro-
popochodnych. Następnie zwiedzili Muzeum 
Gazownictwa w Warszawie, które mieści się 
w budynku wybudowanym w 1888 r. Główną 
część ekspozycji stanowią dziewiętnastowiecz-
ne urządzenia związane z produkcją gazu z wę-
gla kamiennego. Na terenie wokół muzeum 
można zobaczyć gazowe latarnie i zbiorniki 
gazowe. 

Kolejnym miejscem poświęconym nauce 
i technice, które odwiedziła grupa, było Cen-
trum Nauki Kopernik w Warszawie. Tam poprzez 
samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na 
interaktywnych wystawach w laboratoriach che-

Z Góry w Bieszczady

Płock, Warszawa, Łódź

Członkowie SITPNiG Koła Góra 
odbyli  w  dniach  1-4  października 
wyjazd naukowo-techniczny „Ślada-
mi twórców przemysłu naftowego”. 

W programie wyjazdu znalazła się wizy-
ta na terenie Podziemnego Magazynu Gazu 
Strachocina, pierwszego z czterech magazy-
nów gazowych, których budowa jest współ-
finansowana z Funduszy Europejskich. Prawie 
półmiliardowa inwestycja objęła m.in. osiem 
nowych oraz rekonstrukcję 35 już istniejących 
odwiertów. Wymieniono wszystkie prowa-
dzące do nich gazociągi, a także zakupiono 
sprężarki umożliwiające szybsze zatłaczanie 

Członkowie Koła Góra zapoznali się z instalacją PMG 
Strachocina, którego pojemność po rozbudowie wzrosła 
dwukrotnie, a średnia wydajność odbioru gazu trzykrotnie.  
Fot. archiwum Koła Góra

i odbiór gazu. Po zakończeniu inwestycji po-
jemność magazynu wzrosła ze 150 mln m³ do 
330 mln m³.

Grupa odwiedziła Komańczę, dużą wieś 

łemkowską położoną na pograniczu Beskidu 
Niskiego i Bieszczad, Park Etnograficzny w Sa-
noku - najpiękniejsze muzeum na wolnym po-
wietrzu w Europie. Na 38 ha prezentowana 
jest kultura polsko-ukraińska pogranicza we 
wschodniej części polskich Karpat (Biesz-
czady, Beskid Niski) wraz z Podkarpaciem. 
Muzeum zgromadziło ponad 100 obiektów 
budownictwa drewnianego. Zarówno bu-
dynki mieszkalne, jak i świątynie posiadają 
w pełni urządzone i udostępnione do zwie-
dzania wnętrza. Na terenie parku urządzono 
wspaniałą ekspozycję malarstwa ikonowego, 
pt. Ikona karpacka – 220 Ikon.

Mariusz Osieczko
Przewodniczący Koła Góra

Manufaktura Łódzka była jednym z punktów wyjazdu naukowo-technicznego Koła Ostrów Wlkp. Fot. archiwum Koła Ostrów Wlkp. 

micznym, biologicznym i fizycznym zapoznawali 
się z prawami przyrody. Skorzystali także z oferty 
planetarium Niebo Kopernika, Parku Odkryw-
ców i pracowni robotycznej. 

Ostatnim, tym razem już historycznym 
obiektem przemysłowym, była Manufaktura 
Łódzka, stanowiąca obecnie największe cen-
trum handlowo-usługowo-rozrywkowe w Pol-
sce. Centrum powstało na terenach dawnej 
fabryki Izraela Poznańskiego w Łodzi, jednego 
z największych fabrykantów łódzkich. 

Mirosław Majchrzak
Przewodniczący Koła Ostrów Wlkp. 
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Wrażenia z wycieczki Oddziału Warszawa II do Grecji

Z pewnym „poślizgiem”  informu-
jemy o wycieczce do Grecji, jaką zor-
ganizowaliśmy na przełomie kwietnia 
i maja  2015  r.,  a więc  jeszcze  przed 
maksimum  „kryzysu  greckiego”.  Nie 
ukrywam, że na decyzji o zorganizo-
waniu  wyjazdu,  niezależnie  od  chę-
ci  odwiedzenia  kolebki  cywilizacji 
europejskiej,  zaważyła  także  chęć 
udzielenia Grekom konkretnej pomo-
cy. W naszej  ocenie  najlepszą  formą 
pomocy  dla  opartej  na  turystyce  go-
spodarki greckiej, było „dostarczenie” 
tam  trochę  euro,  zarówno  w  formie 
opłat za noclegi, wyżywienie, przejaz-
dy itp.,  jak również w formie bezpo-
średnich, indywidualnych wydatków 
uczestników wyjazdu.

Z Warszawy wylecieliśmy 27 kwietnia i po 
około 2 godzinach lotu wylądowaliśmy w Salo-
nikach, drugim pod względem wielkości mieście 
w Grecji, stolicy greckiej Macedonii. Właściwie 
powinno się mówić i pisać „Thesaloniki” – Grecy 
są na tym punkcie dość wrażliwi. Na lotnisku 
oczekiwała na nas  pani Olga, urodzona w Kra-
kowie córka Polki i Greka, dyplomowana prze-
wodniczka doskonale mówiąca po polsku, oso-
ba przemiła i przede wszystkim profesjonalna. 
Grupa nasza liczyła 43 osoby, do których biuro 
turystyczne dołączyło 17 innych osób i odtąd 

poruszaliśmy się po Grecji dość liczną grupą 
60-osobową, co prowadziło nieuchronnie do 
drobnych nieporozumień przy rozdziale miejsc 
w autokarze, zakwaterowaniu itp., ale sama 
Grecja – jej przyroda i zabytki, wynagrodziła 
nam to z naddatkiem.

Saloniki to duże, portowe miasto, w którym 
nowoczesność przeplata się z historią, sięgają-
cą czasów rzymskich, bizantyjskich, weneckich 
i tureckich. Do Grecji miasto wróciło dopiero 

w 1912 roku. Zachowały się duże fragmenty 
murów wzniesionych w IV wieku, wielokrotnie 
remontowanych i odnawianych, resztki fortyfika-
cji ze słynną „Białą Wieżą”, wzniesionych w XV 
w. przez Wenecjan i oczywiście wiele zabytków 
z czasów bizantyjskich. Najwspanialszym i naj-
bardziej imponującym z nich jest pochodząca 
z V w. bazylika Św. Demetriosa, której rekon-
strukcję po zniszczeniach z 1917 r. zakończono 
w roku 1951. Nowe Saloniki to oczywiście port, 
okazałe bulwary nadmorskie z licznymi restaura-
cjami i kafejkami, nowoczesne promenady – np. 
biegnąca w stronę morza Aleja Arystotelesa, ale 
także ciasne uliczki i oczywiście tradycyjny bazar. 
W tym mieście nie mogło oczywiście zabraknąć 
usytuowanego nad morzem pomnika Aleksan-
dra Wielkiego.

Andrzej Macheła-Olszacki
ODDZIAŁ 

WARSZAWA II

Fot. Andrzej Macheła-Olszacki

Fot. Andrzej Macheła-Olszacki Fot. Andrzej Macheła-Olszacki
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Z Salonik ruszamy na południowy – zachód 
przez Macedonię i Epir w rejon „Meteory”, ze 
słynnymi klasztorami zbudowanymi na niedo-
stępnych skałach. Po drodze mijamy wielkie 
sady brzoskwiniowe oraz zatrzymujemy się 
w Verginie, gdzie w 1977 r. odkryto w kurhanie  
grobowiec ojca Aleksandra Wielkiego – Filipa II 
i jego żony oraz wnuka Aleksandra IV. We wnę-
trzu grobowca – muzeum znajduje się wspania-
le zachowane wyposażenie (złote urny i wieńce, 
elementy uzbrojenia, ozdoby itp.). Niestety obo-
wiązuje tu całkowity zakaz fotografowania. Na 
nocleg zatrzymujemy się w Kalambace, u stóp 
„Meteorów” czyli „napowietrznych klasztorów”.

To centrum klasztorne wschodniego kościo-
ła prawosławnego zaczęło powstawać w XIV 
wieku, ale najstarsze obiekty sięgają wieku XI. 
Z Równiny Tessalskiej wyrastają potężne ostańce 
erozyjne zbudowane ze zlepieńców i piaskow-
ców i na nich wznoszono obiekty sakralne. Osa-
dy zakonników w górach i wyrosłe z nich klasz-
tory górskie były zjawiskiem charakterystycznym 
dla życia zakonnego w Cesarstwie Bizantyjskim. 
Ich powolny upadek zaczął się w XIX w. Z 21 
klasztorów, które istniały w „Meteorach” do dziś 
pozostało 6 czynnych. Zwiedziliśmy dwa – żeń-
ski św. Stefana Męczennika i męski Warlaama. 
Po drodze odwiedziliśmy pracownię ikon, gdzie 
produkuje się kopie słynnych ikon, wykorzystu-
jąc tradycyjne, ręczne techniki.

Pełni wrażeń udajemy się w dalszą drogę 
do Delf, stanowiących w starożytności jeden 
z głównych ośrodków religijnych Grecji. Od ok. 
VIII w.p.n.e. była tu wyrocznia znajdująca się 
pod opieką Apollina. Słynna kapłanka Pytia del-
fijska udzielała odpowiedzi i dawała rady szu-
kającym pomocy boga. Stanowisko archeolo-
giczne w Delfach jest jednym z najważniejszych 
w Grecji. Zarówno na otwartej przestrzeni jak 
i w muzeum znajduje się mnóstwo cennych eks-
ponatów. Do najcenniejszych należy świetnie 

zachowany brązowy posąg woźnicy rydwanu, 
eksponowany wraz z rekonstrukcją całości.

Z Delf ruszamy do innego słynnego miejsca, 
a mianowicie do Olimpii – ojczyzny „Igrzysk 
Olimpijskich”. Po drodze zatrzymujemy się 
na obiad w nadmorskiej restauracji, gdzie za-
skakują nas ścienne ozdoby bardzo przypomi-
nające nasze wycinanki łowickie. Następnie 
przeprawiamy się z Grecji kontynentalnej na 
Peloponez przez najdłuższy na świecie pylo-
nowy most podwieszany. Olimpia była jednym 
z najważniejszych ośrodków starożytnej Grecji 
i głównym sanktuarium Zeusa ze wspaniałą 
świątynią i olbrzymim posągiem boga dłuta Fi-
diasza, wykonanym ze złota i kości słoniowej. 
Odbywały się tu uroczystości, których central-
nym punktem były zawody sportowe i konkurs 
poetycki. Rok 776 p.n.e. uważa się za datę 
pierwszych igrzysk olimpijskich, odbywających 
się odtąd regularnie co 4 lata aż do roku 393 
n.e., kiedy cesarz Teodozjusz I zakazał kultów 
pogańskich na terenie cesarstwa i w konse-
kwencji zniósł też igrzyska olimpijskie. Znisz-
czone i zapomniane ruiny zaczęto odkopywać 
dopiero w XIX w., a w czasach najnowszych 
systematyczne prace archeologiczne rozpoczęli 
tu w roku 1938 archeolodzy niemieccy. Prace 
są prowadzone nadal. Oprócz samego stadionu 
znajdowały się tam tereny i budynki do treningu 
przed zawodami i odpoczynku po zawodach, 
a także „hotel” dla VIP-ów przybywających na 
igrzyska. Ciekawym elementem była swego 
rodzaju „droga hańby”, a mianowicie prowa-
dząca do wejścia na stadion aleja z popiersiami 
zawodników nie przestrzegających zasad „fair 
play”. Zobaczyliśmy też oczywiście miejsce, 
gdzie każdorazowo przed obecnymi Igrzyskami 
Olimpijskimi zapala się znicz olimpijski i skąd 
rozpoczyna on wędrówkę do miejsca Igrzysk. 
W Olimpii, niezależnie od terenów wykopalisk, 
zwiedziliśmy też muzeum z bogatymi zbiorami 

różnych odkopanych elementów. Na zakoń-
czenie tego dnia uczestniczyliśmy w hotelu 
w Olimpii w „wieczorze greckim”, z występami 
zespołu folklorystycznego. Następny dzień to 1 
maja – święto obchodzone w Grecji bardzo uro-
czyście. Wszystkie instytucje użyteczności pu-
blicznej (w tym muzea) są zamknięte. Jedziemy 
więc piękną drogą – początkowo nad morzem, 
a następnie przez góry w poprzek Peloponezu 
do nadmorskiego kurortu Tolo, położonego na 
wschodnim wybrzeżu Peloponezu, nad Zatoką 
Argolikos. Resztę dnia poświęcamy na spacery 
nad morzem i oczywiście kąpiel, czemu sprzyja 
piękna pogoda i ciepłe morze.

Wieczorem wybieramy się na wycieczkę 
do Nafplio, położonego w pobliżu uroczego 
niewielkiego miasta, ośrodka ruchu niepodle-
głościowego i powstania narodowego przeciw 
Turkom w latach 1822 – 1827, pierwszej stolicy 
odrodzonego państwa greckiego, pełniące-
go tę rolę w latach 1829 -1834. Miasto tętni 
życiem - na ulicach, w sklepach i kawiarniach 
tłumy i to w większości Greków ( nie turystów 
), w porcie zacumowanych dziesiątki luksuso-
wych jachtów (w większości z portu macierzy-
stego – Pireus). Mamy tzw. „mieszane uczucia”, 
bowiem jest to co prawda dzień świąteczny, 
ale mimo wszystko nie widać najmniejszych 
objawów „szalejącego” w Grecji kryzysu. Roz-
mawiamy na ten temat z naszą przewodniczką, 
która nam tłumaczy, że sytuacja naprawdę nie 
jest tak dobra jakby się wydawało. Padają całe 
gałęzie gospodarki, zarobki maleją, znalezienie 
pracy poza sektorem turystycznym (a także nie-
raz w nim) jest praktycznie niemożliwe. Dotyka 
to przede wszystkim ludzi młodych, także ab-
solwentów wyższych uczelni, którzy masowo 
wyjeżdżają za granicę, głównie do Niemiec. Pa-
trząc z dzisiejszej perspektywy widać, że miała 
ona wiele racji, a my odwiedziliśmy Grecję jesz-
cze w nienajgorszym okresie.

Fot. Andrzej Macheła-Olszacki
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Następnego dnia przy pięknej pogodzie je-
dziemy na teren wykopalisk w Epidauros, słyn-
nych przede wszystkim ze wspaniałego teatru 
greckiego, zbudowanego ok. 350 r. p.n.e. Był to 
pierwszy teatr zbudowany całkowicie z kamie-
nia, mieszczący 12.300 widzów, doskonale za-
chowany do naszych czasów. Zwiedzamy także 
„Asklepion”, gdzie bóg – lekarz Asklepios (łac. 
Eskulap) leczył ludzi, poddawanych najpierw 
kuracji ziołami halucynogennymi. Wykonywano 
także zabiegi chirurgiczne, o czym świadczą od-
kopane narzędzia chirurgiczne.

Z Epidauros wyruszamy w drogę do Myken, 
gdzie 3.500 lat temu rozwinęła się najstarsza 
cywilizacja na kontynencie europejskim. Po 
drodze zatrzymujemy się w pracowni ceramiki, 
gdzie ręcznie wyrabia się naczynia według sta-
rożytnych wzorów. Jest też pracownia jubilerska 
z wyrobami wzorowanymi na tradycyjnej, starej 
greckiej biżuterii. Wycieczka zostawia tu trochę 
euro. Docieramy w końcu do Myken, gdzie ok. 
roku 1580 p.n.e. (czyli w młodszej epoce brą-
zu), przybyli Achajowie (nazwa używana przez 
Homera na określenie Greków), którzy stworzyli 
wspaniałą „kulturę mykeńską”. Mykeńczycy 
zdobyli hegemonię na całym Peloponezie, a wg 
Iliady Homera ich król Agamemnon przewodził 

wyprawie Greków na Troję. W czasach rzym-
skich na terenie Myken były już tylko ruiny. 
Pierwsze prace wykopaliskowe prowadził tu 
słynny odkrywca Troi – Schliemann, szukający 
potwierdzenia mitycznych tradycji i dowodów 
prawdziwości historycznej epopei Homera. On 
też w 1876 r. odkrył dwa wspaniale zachowane, 
wielkie grobowce kopułowe, nazwane Grobem 
Agamemnona  i  Grobem Klitajmestry jego żony. 
Trzeba podkreślić, że nazwy obu grobowców 
są umowne i miały oddawać wspaniałość tych 
budowli. Ze względu na ich cechy oraz bo-
gactwo znalezionych wewnątrz przedmiotów, 
znajdujących się obecnie w Muzeum Archeolo-
gicznym w Atenach, uważa się je bezspornie za 
grobowce władców mykeńskich. Warto także 
przypomnieć, że rejon Myken zwiedził także 
Juliusz Słowacki i jego słynny poemat Grób 
Agamemnona zawiera impresje z tego pobytu. 
Jednak poeta nie widział samego grobowca, 
odkopanego później przez Schliemanna. Po-
łożone na wzgórzu ruiny Myken do dziś robią 
wielkie wrażenie, niekiedy przytłaczają swoim 
ogromem i budzą podziw i szacunek dla ludzi 
wznoszących te budowle.

Z Myken jedziemy w stronę Aten, przejeż-
dżając nad Kanałem Korynckim, przekopanym 

przez Przesmyk Koryncki w latach 1882 – 1893, 
wzdłuż trasy, na której prace rozpoczęto już 
w roku 67 n.e., za czasów cesarza Nerona. 
Przed samymi Atenami, w rejonie Pireusu mi-
jamy skromny moim zdaniem terminal naftowy 
i dojeżdżamy do stolicy Grecji. Wieczorem wy-
bieramy się na spacer po Atenach, podziwiając 
m. in. ze wzgórza Filopappos piękną panoramę 
tej metropolii, oczywiście z rzęsiście oświetlo-
nym Akropolem.

Następnego dnia, w niedzielę 3 maja, 
wyruszamy dość wcześnie, aby zdążyć przed 
zamknięciem centrum ze względu na odbywa-
jące się masowe biegi, w tym maraton. Jedzie-
my najpierw na Akropol (Akropolis – „wysokie 
miasto”), położoną na wapiennym wzgórzu 
centralną część starożytnych Aten. Dzisiejszy 
stan Akropolu został odsłonięty i ukształtowa-
ny dzięki pracom prowadzonym w XIX w. już 
w Grecji niepodległej, a starożytna zabudowa 
była uprzednio zmieniana przez fortyfikacje 
tureckie i przebudowy średniowieczne. Prace 
konserwatorskie i zabezpieczające są prowa-
dzone cały czas, a sam obiekt wywarł na mnie 
wielkie wrażenie. Z Akropolu ledwo zdążamy 
pod parlament, aby zobaczyć malowniczą zmia-
nę warty. Na koniec odwiedzamy Państwowe 
Muzeum Archeologiczne z bardzo bogatymi 
zbiorami, obrazującymi m. in. rozwój rzeźby 
od czasów z wpływami egipskimi, aż do klasy-
ki helleńskiej. W tym muzeum znajdują się też 
przedmioty z wykopalisk w Mykenach, m. in. 
złota maska Agamemnona i inne bogate, złote 
ozdoby. Przytłoczeni ogromną dawką wiedzy na 
temat początków i źródeł naszej cywilizacji eu-
ropejskiej ruszamy w drogę powrotną. Jedziemy 
na północ do Thesalonik wzdłuż wschodniego 
brzegu Grecji. Jeszcze tylko „rzut oka” na ma-
syw Olimpu – siedzibę greckich bogów, nocleg 
w Thesalonikach, następnego dnia transfer na 
lotnisko i powrót do kraju.

Andrzej Macheła-Olszacki
Przewodniczący Klubu Seniora

Przy Oddziale Warszawa II SITPNiG.
Fot. Andrzej Macheła-Olszacki

Fot. Andrzej Macheła-Olszacki Fot. Andrzej Macheła-Olszacki
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VI Konferencja Naukowo-Techniczna 
FUELS’ ZOOM 2015 – Paliwa XXI wieku
Kraków, 21–22 października 2015 r.

W  dniach  21–22  października 
br.  w Hotelu QUBUS w Krakowie 
odbyła  się  kolejna  edycja Konferen-
cji  Naukowo-Technicznej  FUELS’ 
ZOOM  poświęcona  problematyce 
paliw  silnikowych.  Tematem  prze-
wodnim  konferencji  były  „Paliwa 
XXI wieku”.

Organizatorem konferencji był Instytut Naf-
ty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy 
Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC 
Polska. Patronat honorowy nad tegoroczną edy-
cją konferencji objęło Ministerstwo Gospodarki 
oraz Krajowa Izba Biopaliw.

W konferencji uczestniczyli m.in. przed-
stawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa 
Gospodarki, koncernów naftowych, jednostek 
certyfikujących, firm konsultingowych, Polskie-
go Komitetu Normalizacyjnego, stowarzyszeń 
i producentów biokomponentów oraz uczelni.

Program konferencji obejmował pięć sesji:
• Sesja I: Polityka EU i Polski w zakresie 

promocji nowoczesnych paliw,
• Sesja II: Zaawansowane biopaliwa,
• Sesja III: Zaawansowane paliwa,
• Sesja IV: Certyfikacja KZR,

• Sesja V: Technologie biopaliw zgodne 
z KZR.

W ramach powyższych sesji tematycznych 
pracownicy Pionu Technologii Nafty Instytutu 
Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badaw-
czego zaprezentowali referaty pt.:

• „Kierunki rozwoju paliw zaawansowanych 
w Europie” (Martynika Pałuchowska), 

• „System KZR INiG – pierwszy rok działal-
ności” (Delfina Rogowska),

• „Współuwodornienie biomasy z frakcjami 
ropopochodnymi drogą wprowadzania za-
awansowanych biopaliw” (Jan Lubowicz),

• „Hydrokonwersja UCO ze wstępnym 
przygotowaniem wsadu do biopaliw” 
(Łukasz Jęczmionek).

Oprócz ww. tematów prelegenci spoza In-
stytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu 
Badawczego omówili m.in.:

• „Regulacje prawne UE w zakresie biopa-
liw” (Ruta Baltause – DG Energy), 

• „Regulacje prawne dotyczące paliw 
ciekłych i biopaliw ciekłych” (Tomasz 
Pańczyszyn – Ministerstwo Gospodarki, 
Departament Energii Odnawialnej),

• „Normalizacja Europejska. Wnioski 
o normalizację” (Magdalena Wienczatek 
– Polski Komitet Normalizacyjny”,

• „Krajowy potencjał surowcowy do pro-
dukcji biopaliw” (Paweł Sulima – Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),

• „Możliwości produkcji etanolu II genera-
cji w Polsce” (Michał Cierpiałowski – Qu-
ality Assurance Poland),

• „Zaawansowane biopaliwa i paliwa, po-

lityka koncernów naftowych w zakresie 
nowoczesnych technologii biopaliw” (Ja-
rosław Cendrowski – Grupa LOTOS SA),

• „Analiza ryzyka w certyfikacji według 
Systemu KZR INiG” (Piotr Nowacki – SGS 
Polska Sp. z o.o.),

• „Potencjał redukcji emisji GHG w pro-
dukcji biodiesla” (Łukasz Surma – ORLEN 
Południe SA),

• „Biopaliwa wielokomponentowe szansą 
na spełnienie kryteriów zrównoważone-
go rozwoju i realizację Narodowego Celu 
Wskaźnikowego oraz redukcję GHG” 
(Mieczysław Struś – Politechnika Wro-
cławska).

Tegoroczna edycja Konferencji FUELS’ 
ZOOM zgromadziła ponad dziewięćdziesięciu 
uczestników, którzy w kuluarach podczas krót-
kich przerw oraz wieczornego spotkania dysku-
towali na tematy związane z konferencją. 

Złotym Sponsorem konferencji była firma SGS 
Polska Sp. z o.o., a głównym partnerem – Gru-
pa LOTOS SA. Patronami medialnymi konferencji 
były wydawnictwa Nafta-Gaz oraz BIOMASA.

Instytut Nafty i Gazu – 
Państwowy Instytut Badawczy

Fot. arch. INiG - PIB Fot. arch. INiG - PIB
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Kolejne  wystawy  prezentowane 
w  Salonie Wystaw PGNiG SA Od-
działu  w  Zielonej  Górze  pozwoliły 
przekazać  informacje  o pracy  lokal-
nych  twórców  wspieranych  przez 
Oddział,  obejrzeć  ich barwne prace 
i  podyskutować  o  społecznym  zaan-
gażowaniu Oddziału.

19 października odbył się wernisaż wysta-
wy prac dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 
w Zielonej Górze. To finał 11 edycji Otwartych 
Działań Twórczych, których jesteśmy patronem. 
Każdego roku zmienia się temat przewodni akcji 
– choć zawsze jest to któryś z krajów Unii Eu-
ropejskiej. Otwarte Działania Twórcze przeniosły 
nas m.in. do Portugalii, Czech czy Danii. Tym 
razem dzieciaki oczami wyobraźni odwiedziły 
Chorwację. To, co zobaczyły, umieściły na płót-
nie... W organizacji przedsięwzięcia pomagali 
uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze!

Jolanta Pietras
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Wystawy jesiennie

Oglądanie swoich prac podczas wernisażu w Salonie Wystaw to dla twórców z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 duże przeżycie. Fot. Magdalena Wajda

Kolorowe prace na temat Chorwacji powstały podczas warsztatów plastycznych, które stanowią jeden z punktów projektu eduka-
cyjnego „Otwarte działania twórcze”. Fot. archiwum ZSS nr 1 w Zielonej Górze



Górniczy Klub Tenisowy „Naf-
ta”, związany z zielonogórskim Od-
działem PGNiG, obchodzi w tym 
roku jubileusz 40-lecia. 

Klub powstał w 1975 r. w wyniku połącze-
nia sekcji tenisowych LKS „Lumel” i KS „Lubu-
szanka”. Wśród jego założycieli byli pracowni-
cy ówczesnego Przedsiębiorstwa Poszukiwań 
Naftowych w Zielonej Górze. Na przestrzeni 40 
lat zawodnicy klubu startowali w licznych tur-
niejach krajowych i zagranicznych zdobywając 
najwyższe lokaty na podium. 

Medale w kraju i za granicą 
Ważną datą w historii klubu jest 1977 r., 

kiedy to tenisiści GKT Nafta uplasowali się 
w punktacji generalnej klubów na 7. miejscu, 
pozostawiając za sobą wiele renomowanych 

klubów. W tym okresie największym sukcesem 
sportowym był brązowy medal Renaty Wojtkie-
wicz na Mistrzostwach Europy w grze podwój-
nej oraz dwa srebrne medale Mistrzostw Polski 
seniorów i udział tej zawodniczki w Fed Cup. 
Należy podkreślić, że była ona najmłodszą za-
wodniczką Polski biorącą udział w tych rozgryw-
kach i pierwszą polską tenisistką notowaną na 
listach WTA. 

W latach 1995 – 2015 zawodnicy GKT 
Nafta zdobyli 77 medali w indywidualnych 
i drużynowych Mistrzostwach Polski w grze 
pojedynczej i podwójnej w różnych kategoriach 
wiekowych od skrzata do seniora włącznie, 3 

Tenisowy 40-latek

Z okazji jubileuszu GKT „Nafta” 23.10.2015 r. odbyło się spotkanie działaczy, trenerów, zawodników i przyjaciół klubu. Podczas 
uroczystości wręczono statuetki Przyjaciela Klubu, otrzymali je m.in. J. Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra (odebrał ją S. 
Tarnawski, naczelnik Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki), J. Muzolf, prezes Polskiego Związku Tenisowego, K. Potera, dyrektor 
Oddziału w Zielonej Górze (statuetkę odebrała J. Siergiej). R. Jagiełowicz, dyrektor MOSiR Zielona Góra, T. Kulczyk i J. Lenart. 
Fot. Magdalena Wajda

złote i 1 srebrny medal Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży, zdobyli piąte miejsce w Klubo-
wym Pucharze Europy oraz sześciokrotnie zdo-
bywali pozycje medalowe w turniejach Super 
Masters. Na arenie międzynarodowej sukcesy 
odnosili tacy zawodnicy jak Przemysław Stęc, 
Jakub Nijaki, Piotr Barański, Karolina Śnita, Klau-
dia Wybudowska, Martyna Kubka. 

Mistrzostwa dla nafciarzy 
i gazowników

Warto wspomnieć, że to dzięki inicjatywie 
pracowników, będących członkami klubu, odbył 
się pierwszy turniej dla tenisistów amatorów 
z branży górnictwa naftowego. Zapoczątkowało 
to tradycję, która trwa do dziś. Pierwszy turniej 
odbył się w 1988 r. Zielona Góra była jego gospo-
darzem jeszcze wiele razy, ostatnio w 2012 r. Ta 
impreza sportowa od początku miała szczególny 
charakter. Gwarantowała wspaniałą rywalizację 
na kortach, a także integrowała pracowników 
różnych spółek i oddziałów.

Radzisław Nowak 
Prezes GKT „Nafta” 

Magdalena Wajda 
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 

Jednym z największych sukcesów w historii klubu był brązowy 
medal Renaty Wojtkiewicz (druga z prawej) na Mistrzostwach 
Europy w grze podwójnej w 1977 r. Fot. archiwum GKT „Nafta”

Zawodnicy GKT „Nafta” odnoszą sukcesy na kortach w kraju i za granicą, w latach 1995-2015 
zdobyli ponad 70 medali w  indywidualnych  i drużynowych Mistrzostwach Polski w  różnych 
kategoriach wiekowych. Fot. archiwum GKT „Nafta”

Dzięki inicjatywie członków GKT „Nafta” odbyły się pierwsze mistrzostwa tenisowe dla branży 
górnictwa naftowego, Zielona Góra ostatni raz była gospodarzem turnieju w 2012 r. Fot. Se-
bastian Rzepiel



Innowacje informatyczne 
w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym 

– najnowsze technologie dla górnictwa naftowego
Nowoczesne sposoby zarządzania złożami naftowymi polegają w rosnącym 

stopniu na wykorzystaniu technik i metod informatycznych. Idąc w ślady krajów 
najbardziej zaawansowanych w dziedzinie górnictwa naftowego a jednocześnie 
realizując misję Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego jako 
wiodącej instytucji niekomercyjnej w tej dziedzinie w Polsce Instytut w roku 2014 
rozpoczął realizację projektu pt. „Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utwo-
rzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów”. Projekt finansowa-
ny jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
Działanie 2.3: „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej 
nauki”. Jednym z zadań projektu było „Utworzenie komputerowego centrum mo-
delowania i symulacji złóż węglowodorów i struktur geologicznych”. Głównym 
jego celem jest rozbudowa posiadanych przez INiG-PIB narzędzi informatycznych 
wykorzystywanych w pracach badawczych dotyczących tematyki poszukiwania, 
rozpoznawania i eksploatacji złóż węglowodorów (bazodanowych, interpreta-

* elementy struktury 
informatycznej sfinansowane 
w projekcie pt. „Rozwój 
infrastruktury informatycznej 
oraz utworzenie centrum 
modelowania i symulacji 
złóż węglowodorów”, 
Zadanie nr 3 pt. „Utworzenie 
komputerowego centrum 
modelowania, symulacji złóż 
węglowodorów i struktur 
geologicznych”.

cyjnych, obliczeniowych i wizualizacji 3D) oraz ich integracja w ramach spójnej 
platformy. Podstawowe elementy powstającego Centrum stanowią Ośrodki ob-
liczeniowe ds.: 1) analiz sejsmicznych, 2) modeli geologicznych, 3) symula-
cji dynamicznych, zogniskowane wokół centralnej bazy/repozytorium danych 
i wyników prac interpretacyjno - obliczeniowych, połączone wewnątrz INIG-PIB 
za pomocą sieci wewnętrznej (Intranet), jak również skomunikowane z krajowy-
mi i międzynarodowymi jednostkami badawczymi i przemysłowymi dostępem do 
sieci zewnętrznej (Internet) zgodnie z poniższym schematem. Tak wyposażony 
ośrodek stanowi pierwsze tego rodzaju i najbardziej zaawansowane centrum ob-
liczeniowe dla symulacji złożowych w Polsce.

Ośrodek interpretacyjno-obliczeniowy modelowania geologicznego

Ośrodek obliczeniowy modelowania i symulacji dynamicznych

Ośrodek interpretacyjno - obliczeniowy analiz sejsmicznych


