


•	 opracowywanie	 składów	 płuczek	wiertniczych,	 cieczy	 spe-
cjalnych	(roboczych,	nadpakerowych,	buforowych,	przemy-
wających)	i	zaczynów	cementowych	dla	wierceń	prowadzo-
nych	na	obszarze	Polski;

•	 opracowywanie	 i	 testowanie	 nowych	 rodzajów	 środków	
chemicznych,	w	tym	bezpiecznych	dla	środowiska,	do	po-
prawy	właściwości	reologicznych,	hydratacyjnych,	hydrau-
licznych	płuczek	wiertniczych	i	zaczynów	cementowych	oraz	
właściwości	mechanicznych	kamienia	cementowego;

•	 dobór	właściwości	płuczek	wiertniczych,	zaczynów	cemen-
towych,	 cieczy	 buforowych	 oraz	 technologii	 usuwania	
osadów	 filtracyjnych	 w	 aspekcie	 poprawy	 skuteczności	
uszczelnienia	przestrzeni	pierścieniowej;

•	 ocena	wpływu	płuczek	wiertniczych	na	właściwości	fizycz-
no-mechaniczne	skał;

•	 popularyzacja	nowych	rozwiązań	technologicznych	w	gór-
nictwie	naftowym.

•	 ciecze	wiertnicze	o	gęstości	poniżej	1,0	kg/dm3	do	złóż	o	ni-
skim	ciśnieniu	złożowym;

•	 inwersyjne	 płuczeki	 wiertniczych	 i	 ciecze	 przemywające	
osady	z	tych	płuczek;

•	 wykorzystanie	nanomateriałów	w	technologii	płuczek	wiert-
niczych	i	zaczynów	uszczelniających;

•	 technologie	 zagospodarowania	 zużytych	 płuczek	 wiertni-
czych	i	urobku;

•	 zaczyny	 uszczelniające	 na	 osnowie	 mikrowypełniaczy	 do	
wierceń	typu	slim hole	oraz	wody	morskiej	do	uszczelniania	
otworów	podczas	wierceń	na	platformach	wiertniczych;

•	 określanie	współczynnika	 tarcia	 na	 kontakcie	metal-metal	
i	metal-skała	w	warunkach	HPHT	w	zależności	od	siły	na-
cisku	i	prędkości	obrotowej.

BADANIA SERWISOWE DOtyczącE:
•	 parametrów	reologicznych	i	 inhibitacyjnych	płuczek	wiert-
niczych	podczas	wiercenia	otworu;

•	 parametrów	 technologicznych	 zaczynów	 cementowych	
w	trakcie	zabiegu	cementowania.

•	 parametrów	 reologicznych	 i	 filtracji	 opracowywanych	
cieczy	wiertniczych	w	warunkach	normalnej	i	wysokiej	tem-
peratury	oraz	ciśnienia;

•	 wpływu	cieczy	wiertniczych	na	przewiercane	skały;
•	 zawartości	 inhibitorów	polimerowych	 i	 związków	chemicz-
nych	w	cieczach	wiertniczych;

•	 parametrów	mechanicznych	kamienia	cementowego;
•	 współczynnika	 tarcia	 cieczy	 wiertniczych	 i	 napięcia	 po-
wierzchniowego	na	granicy	faz;

•	 czystości	i	temperatury	krystalizacji	solanek;
•	 sedymentacji	materiału	 obciążającego	 i	 efektywności	 wy-
noszenia	zwiercin	w	otworach	kierunkowych	i	poziomych;

•	 usuwania	osadów	iłowych	ze	skał	przed	zabiegiem	cemen-
towania;

•	 odporności	na	migrację	gazu	w	wiążącym	zaczynie	cemen-
towym	w	warunkach	otworopodobnych;

•	 kamieni	cementowych	ze	względu	na	ich	odporność	koro-
zyjną	w	różnym	środowisku	złożowym,	wczesną	wytrzyma-
łość	na	ściskanie,	porowatość,	przepuszczalność	dla	gazu;

•	 stopnia	toksyczności	środków	chemicznych	i	cieczy	wiertni-
czych	przy	użyciu	bakterii	bioindykatorów;

•	 doboru	materiałów	uszczelniających	–	blokatorów	ograni-
czających	 ucieczki	 płuczki	 wiertniczej	 i	 zaczynu	 cemento-
wego	w	warstwy	szczelinowate	i	chłonne.
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i Gazowniczych otwierają dwa artykuły auto-
rów związanych naukowo z Instytutem Nafty 
i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym. 
Pierwszy z nich – „Drobnoziarniste materiały 
wypełniające w technologii zaczynów cemento-
wych” poświęcony jest omówieniu prowadzo-
nych w Instytucie badań nad rolą wybranych 
wypełniaczy drobnoziarnistych na poprawę 
parametrów technologicznych zaczynów do ce-
mentowania otworów. Zrelacjonowano i prze-
analizowano uzyskane wyniki podkreślając, że 
stosowane domieszki powodowały znaczącą 
poprawę parametrów zarówno świeżego jak 
i stwardniałego zaczynu cementowego, w tym 
miedzy innymi jego wzrost gęstości, skrócenie 
czasu wiązania, wzrost wytrzymałości na ściska-
nie, a także wzrost (niewielki) granicy płynięcia, 
co może przekładać się w efekcie na poprawę 
stabilności sedymentacyjnej zaczynu.

Natomiast artykuł zatytułowany „Wpływ 
jakości wody na efektywność procesu nawad-
niania złoża ropy naftowej” jest szeroką analizą 
głównych czynników, procesów i reakcji zacho-
dzących w złożu w wyniku stosowania wtór-
nych metod wspomagających wydobycie ropy 
naftowej. W oparciu o szeroką literaturę przed-
miotu i badania własne Instytutu Nafty i Gazu – 
PIB, autorzy artykułu charakteryzują i omawiają 
w szczególności interakcje zachodzące miedzy 
cieczami nawadniającymi, a skałami formacji 
roponośnych czy wodą złożową. Omawiając 

jako potencjalne źródła zasilania zarówno wody 
wgłębne jak i powierzchniowe (i słodkie i zaso-
lone) – badacze przekonywująco uzasadniają 
potrzebę wykorzystywania na skalę przemysło-
wą tych pierwszych, szczególnie podkreślając, 
oprócz roli parametrów fizyko-chemicznych –
aspekty środowiskowe.

W dziale „Krótkie wieści z kraju i ze 
świata” uwagę zwraca krótka, ale szalenie 
wymowna analiza „Dwa kraje, dwie drogi 
rozwoju” (str. 24), ukazująca efekty ekono-
miczno-społeczne wykorzystania zasobów 
węglowodorów złóż położonych na szelfie 
Morza Północnego. Po blisko pięćdziesięciu 
latach eksploatacji podzielonego pomiędzy 
Wielką Brytanię i Norwegię basenu ropo-ga-
zonośnego, posiadającego podobne warunki 
geologiczno-złożowe, analitycy dostrzegają 
i analizują dwa różne modele, a tak napraw-
dę – dwie różne filozofie wykorzystania przez 
społeczeństwa obu tych krajów niespodziewa-
nego i obecnie stopniowo kończącego się bo-
gactwa naturalnego. Z analizy tej wypływają 
bardzo interesujące, także dla nas – wnioski.

W „stowarzyszeniowej” części Wiadomości 
Naftowych i Gazowniczych zamieszczamy cie-
kawy i wspaniale udokumentowany materiał 
poświęcony 75 latom aktywności zawodowo-
-środowiskowej Oddziału SITPNiG w Krośnie. 
Można tylko pozazdrościć Koleżankom i Kole-
gom z Podkarpacia tak rzetelnie prowadzonej 
dokumentacji działań środowisk naftowego, 
gazowniczego i rafineryjnego, gratulując rów-
nocześnie efektywności i skuteczności działania 
bez względu na pogodę i klimat (ten społeczny, 
polityczny i gospodarczy). Zwłaszcza z dzisiej-
szej perspektywy jest to imponujące.

Miłym akcentem postpandemicznym 
w działalności Stowarzyszenia jest wiosenna 
relacja ze spaceru po ogrodzie botanicznym 
PAN w Powsinie Koleżeństwa z Koła Seniorów 
przy Oddziale Warszawa II SITPNiG. To bardzo 
symboliczny znak, że aktywność w Stowarzy-
szeniu, tak jak wiosną przyroda – wraca do 
życia. 

Przyjemnej i krzepiącej lektury. 
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Drobnoziarniste materiały wypełniające 
w technologii zaczynów cementowych

Marcin 
Kremieniewski

Fine-grained filling materials in 
the technology of cement slurries

The article discusses the influence of fine-
-grained filling material on selected techno-
logical parameters of the cement slurry. Fine-
-grained additives are used to seal the cement 
matrix. These materials are necessary when 
designing cement slurries intended for sealing 
columns of casing located at considerable 
depths. However, also in recipes intended for 
sealing columns of casing installed at shallow 
depths, fine-grained fillers are used to seal the 
microstructure of the cement sheath. An addi-
tional advantage of using these materials is the 
possibility of shortening the setting time. This 
is advantageous in cement slurries for sealing 
boreholes in areas at risk of gas migration. Cal-
cium chloride is most often used to shorten the 
setting time, but it causes a significant increase 
in the rheological parameters of the cement 
slurry. The use of fine-grained filler shortens the 
setting time without the negative impact on the 
rheology of the cement slurry. During the works, 
the aim of which was to determine the influence 
of fine-grained filler materials on the parame-
ters of the cement slurry, filler in the amount of 
1% to 10% (bwoc1) was used, as well as two 
types of cements most commonly used in the 
oil industry. Then, technological parameters of 
both fresh and hardened cement slurries were 
tested, rheological parameters were tested, and 
flow curves were drawn. On the basis of the ob-
tained test results, the influence of fine-grained 
fillers on selected technological parameters of 
the cement slurry was presented.

Streszczenie
W artykule omówiono wpływ drobnoziar-

nistego materiału wypełniającego na wybrane 
parametry technologiczne zaczynu cementowe-
go. Dodatki drobnoziarniste stosuje się w celu 
doszczelnienia matrycy cementowej. Materiały 
te są niezbędne podczas projektowaniu zaczy-

nów przeznaczonych do uszczelniania kolumn 
rur okładzinowych posadowionych na znacz-
nych głębokościach. Jednak również w receptu-
rach przeznaczonych do uszczelniania kolumn 
rur okładzinowych posadowionych w niewiel-
kich głębokościach stosuje się wypełniacze 
drobnoziarniste w celu doszczelnienia mikro-
struktury płaszcza cementowego. Dodatkową 
korzyścią ze stosowania tych materiałów jest 
możliwość skrócenia czasu wiązania. Jest to 
korzystne w zaczynach do uszczelniania otwo-
rów w rejonach ryzyka wystąpienia migracji 
gazu. Najczęściej do skrócenia czasu wiąza-
nia stosuje się chlorek wapnia, ale powoduje 
on znaczny wzrost parametrów reologicznych 
zaczynu. Zastosowanie wypełniacza drobno-
ziarnistego powoduje skrócenie czasu wiąza-
nia z pominięciem negatywnego wpływu na 
reologię zaczynu. Podczas prac, których celem 
było określanie wpływu drobnoziarnistych ma-
teriałów wypełniających na parametry zaczynu 
cementowego zastosowano wypełniacz w ilo-
ści od 1% do 10% (bwoc1), oraz dwa rodzaje 
najczęściej stosowanych w sektorze naftowym 
cementów. Następnie wykonano badania para-
metrów technologicznych zarówno świeżych jak 
i stwardniałych zaczynów cementowych, bada-
nia parametrów reologicznych oraz wykreślono 
krzywe płynięcia. Na podstawie uzyskanych 
wyników badań przedstawiono wpływ wypeł-
niaczy drobnoziarnistych na wybrane parametry 
technologiczne zaczynu cementowego. 

Wprowadzenie
Kolumna rur okładzinowych uszczelniania 

jest zaczynem cementowym. Jego właściwości 
muszą być dostosowywane do warunków geo-
logiczno-technicznych panujących w otworze, 
gdzie zachodzi proces hydratacji i tworzenia się 
płaszcza cementowego. Decydujące znaczenie 
ma w tym przypadku rodzaj przewiercanych 
warstw geologicznych, końcowa głębokość 
wiercenia, temperatura dynamiczna i statyczna, 
a także ciśnienie złożowe i ciśnienie szczelino-
wania [1, 8, 10, 11]. W związku z tym koniecz-
ne jest odpowiednie regulowanie parametrów 
zaczynu. W tym celu stosuje się różnego rodzaju 
środki chemiczne, dodatki i domieszki drobno-
ziarniste, których użycie pozwala na uzyskanie 
wymaganych dla danych warunków parame-
trów oraz jak najwyższej szczelności i trwałości 

1. bwoc - (z ang. by weight of cement) 
 –  w stosunku do masy cementu

powstałego z zaczynu płaszcza cementowego 
[2, 4, 5, 19]. Jednak zastosowanie nowego ro-
dzaju środków musi być poprzedzone serią ba-
dań. Na podstawie analizy uzyskanych wyników 
możliwe jest stwierdzenie przydatności danego 
środka dla konkretnych warunków otworowych 
[9, 15]. Zastosowanie zmodyfikowanego zaczy-
nu cementowego powinno się przyczynić do 
wyeliminowania ewentualności złego zacemen-
towania, mogącego skutkować komplikacjami 
wiertniczymi. Ze względu na wysokie koszty do-
datkowych prac związanych z doszczelnieniem, 
badania nad możliwością zastosowania nowe-
go rodzaju środków są niezbędne w technologii 
zaczynów cementowych. 

Rola dodatków drobnoziarnistych 
w technologii zaczynów 
cementowych

Prace nad materiałami przeznaczonymi 
do zaczynów cementowych są zagadnieniem 
poddawanym szerokiemu zakresowi badań [1, 
2, 14, 17]. Wiąże się to z koniecznością popra-
wy parametrów technologicznych zaczynów 
cementowych wskutek użycia nowego rodzaju 
środków. Pozwala to doszczelnić matrycę płasz-
cza cementowego, przez co zmodyfikowana 
receptura zaczynu charakteryzuje się bardziej 
skompaktowaną strukturą o niższej wartości 
porowatości oraz znacznie mniejszej przepusz-
czalności dla gazu [3, 7, 12, 18]. Dzięki temu 
w znacznym stopniu można ograniczyć ewen-
tualność migracji gazu przez warstwę płaszcza 
cementowego. Największe ryzyko migracji gazu 
ma miejsce w kapilarnych przestrzeniach poro-
wych oraz spękaniach mikrostruktury. Dlatego 
niezbędne jest zaprojektowanie receptury za-
czynu cementowego, który po związaniu będzie 
pozbawiony defektów. W tym celu stosuje się 
wypełniacze drobnoziarniste, które zwiększają 
szczelność stwardniałego zaczynu cementowe-
go [3, 6, 19, 20]. Jest to istotne, ponieważ duże 
wartości przepuszczalności płaszcza cemento-
wego skutkują powstawaniem przedwczesnej 
korozji i osłabiają wytrzymałość kamienia ce-
mentowego [11, 13, 15]. Wytrzymałość mecha-
niczna płaszcza cementowego ulega obniżeniu 
proporcjonalnie do redukcji gęstości zaczynu. 
Dlatego też w celu opracowania zaczynu cha-
rakteryzującego się dobrze zagęszczoną i nie-
przepuszczalną dla gazu mikrostrukturą, stosuje 
się wypełnienie makroporów substancją stałą 
o drobniejszym uziarnieniu od uziarnienia zasto-
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sowanego cementu [3-6]. Dzięki temu możliwe 
jest zwiększenie wartości wytrzymałości mecha-
nicznej zaczynu o obniżonej gęstości. Istotnym 
parametrem jest również czas wiązania zaczynu, 
który pozwala wstępnie określić czy płynny za-
czyn po wtłoczeniu w cementowaną przestrzeń 
pozarurową zwiąże możliwie szybko przed 
ewentualnym wtargnięciem pęcherzyków gazu 
w strukturę wiążącego zaczynu cementowego. 
Wymagane jest uzyskanie możliwie krótkiego 
czasu pomiędzy wartością początku wiązania 
i końca wiązania [7, 8, 16, 21]. 

Materiały drobnoziarniste są powszech-
nie stosowane w branży budowlanej. Jednak 
w technologii zaczynów uszczelniających pod-
chodzi się z większą ostrożnością do tego rodza-
ju dodatków i domieszek. Jest to związane ze 
znacznie bardziej restrykcyjnymi wymaganiami 
narzuconymi zaczynom stosowanym w celach 
wiertniczych. Dlatego tez możliwość stosowa-
nia drobnoziarnistych dodatków i domieszek 
powinna być badana pod kątem poprawy pa-
rametrów zarówno płynnego jak i związanego 
zaczynu, co przedstawione zostało w dalszej 
części niniejszego artykułu.

Przebieg prac badawczych
Badania mające na celu określenie wpływu 

materiałów drobnoziarnistych na wybrane para-
metry zaczynu cementowego były wykonywa-

ne w Laboratorium Zaczynów Uszczelniających 
INiG – PIB w oparciu o normy: PN-85/G-02320 
Cementy i zaczyny cementowe do cementowania 
w otworach wiertniczych; PN-EN 10426-2 Prze-
mysł naftowy i gazowniczy. Cementy i materiały 
do cementowania otworów. Część 2: Badania 
cementów wiertniczych oraz API SPEC 10 Specifi-
cation for materials and testing for well cements.

Przedstawione w niniejszej publikacji wyniki 
potwierdzają, że materiały drobnoziarniste wyka-
zują korzystny wpływ na wybrane parametry za-

czynu cementowego. W celu określenia wpływu 
wybranego wypełniacza na parametry zaczynu 
badaniom poddano 10 receptur (po 5 zaczynów 
przypadających na jeden rodzaj cementu). Jako 
punkt odniesienia wykonano dwie receptury 
kontrolne (nr 1 i nr 6). Podczas realizacji prac ba-
dawczych wytypowano dwa rodzaje materiałów 
wiążących: cement portlandzki klasy CEM I 32,5R 
oraz cement wiertniczy klasy G. W celu określe-
nia wpływu działania wypełniacza drobnoziarni-
stego wykonano badanie gęstości, parametrów 
reologicznych, czasu wiązania i wytrzymałości 
na ściskanie. W kolejnych recepturach zaczynów 
zastosowano wzrastającą koncentracją wypeł-
niacza drobnoziarnistego w ilości 1%, 2,5%, 5% 
i 10% w stosunku do masy cementu. W tabeli 1 
zestawiono receptury zaczynów.

Analizując uzyskane wyniki badań stwier-
dzono, że obecność drobnocząsteczkowego 
środka powoduje wzrost gęstości zaczynu. 
Przy czym jest on bardziej widoczny w receptu-
rze zaczynu sporządzonego na bazie cementu 
wiertniczego G niż w przypadku zaczynu na ba-
zie cementu portlandzkiego klasy CEM I 32,5R 
(ryc. 1). Może być to spowodowane mniejszym 
rozdrobnieniem cementu wiertniczego niż ce-
mentu klasy CEM I 32,5R, co wiąże się z więk-
szą możliwością wypełnienia płynnej struktury 
zaczynu na bazie cementu G.

Wprowadzenie 1%-owej ilości materiału 
drobnoziarnistego do zaczynu na bazie cementu 

Skład (nr) współczynnik (w/c) BAZ.
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 BAZ.

Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10

Cement CEM I 32,5R 100% - - -

Cement G - - - 100%

Środek drobnoziarnisty - - - 1% 2,5% 5% 10% - - - 1% 2,5% 5% 10%

Tabela 1. Receptury zaczynów cementowych z dodatkiem materiału drobnoziarnistego

Ryc. 1. Zestawienie gęstości badanych zaczynów

Ryc. 2. Zestawienie wartości czasu wiązania badanych zaczynów
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portlandzkiego CEM I 32,5R (próbka nr 2) spo-
wodowało przyspieszenie wiązania, co przed-
stawiono na ryc. 2. Dalszy wzrost koncentracji 
wypełniacza (wartości 2,5% i 5%) nie powodo-
wał znacznej różnicy w czasie wiązania zaczynu, 
dopiero przy 10%-owej koncentracji wypełnia-
cza (próbka P5) czas wiązania uległ wydłużeniu 
w porównaniu do próbki (P4). Natomiast anali-
zując zaczyny na bazie cementu wiertniczego G 
obecność wypełniacza drobnoziarnistego w za-
czynie skutkowała trendem wzrostowym analizo-
wanych wartości czasu wiązania zaczynu (ryc. 2). 

Dodatek drobnoziarnisty w badanych 
recepturach zaczynów wykazywał korzystny 

wpływ na poprawę parametrów mechanicz-
nych stwardniałych zaczynów. Na podstawie 
uzyskanych wyników badań wytrzymałości na 
ściskanie po 24 godzinach hydratacji dla zaczy-
nów na bazie cementu CEM I 32,5R uzyskano 
wzrost w zakresie od 16,5 MPa (próbka P4) 
do 23,5 MPa (próbka P5) w stosunku do war-
tości bazowej wynoszącej 16 MPa dla zaczynu 
P1 (ryc. 3). W przypadku zaczynów na bazie 
cementu wiertniczego G, również uzyskano 
wzrost wartości wytrzymałości na ściskanie, 
jednak w mniejszym zakresie. Zaobserwowano 
również, że najkorzystniejszy zakres koncentracji 
wypełniacza wynosi od 1% do 2,5%. 

Ryc. 3. Zestawienie wartości wytrzymałości na ściskanie

Ryc. 4. Przebieg krzywych płynięcia dla zaczynów z dodatkiem wypełniacza drobnoziarnistego (cement klasy CEM I 32,5R)

Analizując wpływ wypełniacza drobnoziar-
nistego na parametry reologiczne wykreślono 
krzywe płynięcia badanych zaczynów. Stwier-
dzono obniżanie się lepkości dynamicznej zaczy-
nu wraz ze wzrostem koncentracji wypełniacza 
w zakresie od 1% do 5% (próbki P2, P3, P4) 
w zaczynach sporządzanych na bazie cementu 
portlandzkiego klasy CEM I 32,5R Zaobser-
wować to można na podstawie nachylenia 
krzywych (ryc. 4), czyli zmniejszającego się ich 
tangensa kąta, który się tworzy z linią odciętych. 
Jedynie w przypadku zaczynu zawierającego 
największą z badanych koncentrację wypełnia-
cza (10% bwoc) (próbka P5) zaobserwowano 
przebieg krzywej płynięcia ponad krzywą zaczy-
nu bazowego (P1 – czerwona linia). Świadczy 
to o wzroście lepkości dynamicznej zaczynu przy 
znacznej (10%-owej) koncentracji wypełniacza 
drobnoziarnistego. 

Inny przebieg krzywych płynięcia ma 
miejsce w recepturach sporządzonych na ba-
zie cementu wiertniczego G (ryc. 5). Krzywa 
dla zaczynu bazowego (próbka P6 – kolor 
czerwony) przebiega niemal najniżej i recep-
tura tego zaczynu posiada najniższą wartość 
lepkości dynamicznej. Nieznacznie niższy 
przebieg krzywej płynięcia obserwowany jest 
jedynie dla próbki z dodatkiem 1% materia-
łu drobnoziarnistego (próbka P7), natomiast 
kolejne wzrastające ilości wypełniacza w za-
kresie od 2,5% do 5% skutkowały niewielkim 
wzrostem lepkości przejawiającym się coraz 
mniejszym nachyleniem krzywych, a naj-
większy wzrost lepkości widoczny był przy 
najwyższej 10%-owej koncentracji badanego 
materiału (próbka 10).

Wnioski:
Na podstawie przeprowadzonej analizy 

wpływu wypełniacza drobnoziarnistego na po-
prawę parametrów technologicznych zaczynów 
cementowych stwierdza się, że domieszka ta po-
woduje znaczną poprawę parametrów zarówno 
świeżego jak i stwardniałego zaczynu. Dodatek 
drobnoziarnisty powoduje wzrost gęstości za-
czynu w porównaniu do odpowiadających im 
próbek kontrolnych nieposiadających tego mate-
riału. Zastosowanie wypełniacza spowodowało 
skrócenie czasu wiązania. Uzyskano również 
wzrost wytrzymałości na ściskanie po 24 godzi-
nach hydratacji próbki po zastosowaniu niewiel-
kich (1% do 2,5%) ilości wypełniacza. Użycie 
wypełniaczy drobnoziarnistych w technologii za-
czynów cementowych jest korzystne ze względu 
na możliwość uzyskania skompaktowanej i nie-
przepuszczalnej mikrostruktury płaszcza cemen-
towego, charakteryzującego się wyższą war-
tością wytrzymałości na ściskanie. Dodatkowo 
drobnocząsteczkowy wypełniacz powoduje nie-
wielki wzrost granicy płynięcia, co może się przy-
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Ryc. 5. Przebieg krzywych płynięcia dla zaczynów z dodatkiem wypełniacza drobnoziarnistego (cement klasy G)

czynić do poprawy stabilności sedymentacyjnej 
zaczynu cementowego. Należy jednak mieć na 
uwadze, że wprowadzenie nowych materiałów 
do zaczynu cementowego, który zawiera różne 
dodatki i domieszki, wymaga przeprowadzenia 
badań dla konkretnego składu zaczynu i określo-
nych warunków otworowych.
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Effect of water quality on 
the efficiency of the oil field 
waterflooding process

Streszczenie: 
Nawadnianie, jako jedna z metod wtór-

nego oddziaływania na złoże, pozwala niejed-
nokrotnie na podwojenie współczynnika jego 
sczerpania. Aby jednak nawadnianie było sku-
teczne, należy pozyskać dodatkowe ilości wody, 
tak aby jej objętość stanowiła 1,5–2 krotności 
wydobywanych płynów złożowych. Woda użyta 
w procesach nawadniania złoża powinna speł-
niać szereg wymogów jakościowych, których 
spełnienie pozwoli na zwiększenie współczyn-
nika odropienia. Prawidłowo dobrana i przy-
gotowana ciecz nawadniająca wyeliminuje 
ewentualne problemy związane z wytrącaniem 
się osadów, spowodowanym brakiem kompaty-
bilności skały zbiornikowej i wód pochodzących 
z różnych źródeł. 

Abstract: 
Waterflooding, as one of the methods of 

secondary recovery from oil fields, often allows 
to double the rate of oil production. However, 
for the process to be effective, additional water 
must be provided so that the volume of water 
is 1.5–2 times the amount of the fluid deposits 
being extracted. The water used in the water-
flooding processes should meet a number of 
quality requirements that, if met, will increase 
the recovery factor. A properly selected and 
prepared flooding water will eliminate potential 
sedimentation problems caused by the incom-
patibility of the reservoir rock and water from 
different sources. 

Wstęp
Zastosowanie jedynie tzw. pierwszych 

metod eksploatacji, wykorzystujących tylko 
energię złoża ropy naftowej, pozwala uzy-
skać niewielki stopień sczerpania pierwotnych 

zasobów geologicznych. Dopiero wdrożenie 
metod wspomagających, tzw. metod wtór-
nych i trzecich, wykorzystujących wypieranie 
ropy mediami zewnętrznymi, może w efekcie 
pozwolić na efektywne i zgodne z zasadami 
sztuki górniczej sczerpanie odkrytych zaso-
bów ropy naftowej. Zastosowanie metod 
wspomagania wydobycia w przypadku złóż 
ropy naftowej może pozwolić nawet na jego 
dwukrotne zwiększenie [1].

Rozpatrując potencjalne źródła zasilania 
rozważa się wody powierzchniowe lub wgłęb-
ne, słodkie lub zasolone. Ze względów ochrony 
środowiska należy przede wszystkim do tych 
celów wykorzystywać wody złożowe, wydoby-
wane wraz z ropą i gazem ziemnym. Wzorem 
powinny być odpowiednie przepisy USA [2], 
zgodnie z którymi „woda złożowa powrotnie 
zatłaczana podczas procesów wspomaga-
nia wydobycia nie jest odpadem. Wynika to 
z faktu, że woda złożowa używana podczas 
wspomagania wydobycia jest z pożytkiem po-
wrotnie zatłaczana i stanowi integralną część 
procesów związanych z wydobywaniem ropy 
naftowej i gazu ziemnego”. 

Możliwości wykorzystania wód słodkich 
stanowiących zasoby wód pitnych są zwykle 
ograniczone. Wynika to przede wszystkim ze 
względów procesowych. Do nawadniania złóż 
potrzebne są ogromne ilości wody, w ilościach 
od 1,5 do 2 krotności objętości porowej (PV) 
przestrzeni złożowej, poddanej procesowi 
nawadniania. Przyjmuje się, że ilość wydoby-
wanych płynów złożowych z fragmentu złoża 
poddanego zabiegom oddziaływania powinna 
być zastąpiona zatłaczaną wodą.

Niska jakość wody zatłaczanej w proce-
sach nawadniania jest głównym czynnikiem 
wpływającym na zmniejszenie chłonności 
w odwiertach zatłaczających. Jej zredukowa-
nie ogranicza efektywność procesu nawad-
niania, a tym samym obniża ilość ropy moż-
liwej do wydobycia ze złoża. Niemal zawsze 
problem obniżenia chłonności związany jest 
z jakością zatłaczanej wody. 

Uszkodzenia chłonności 
odwiertu zatłaczającego wywołane 
mechanicznie

Kluczowym czynnikiem powodującym 
stopniowe obniżanie się chłonności w wielu 
odwiertach zatłaczających jest uszkodzenie 
strefy przyodwiertowej przez małe, zawieszo-
ne w zatłaczanej wodzie cząstki. Mogą być to 
cząstki ilaste, piasek, pył lub drobinki węglano-
we z powierzchniowych źródeł wody, martwe 
lub żywe bakterie, produkty korozji z instalacji 
napowierzchniowej lub wgłębnej. Szybkość 
uszkodzenia oraz jego intensywność zależy od:

• ilości zawieszonych cząstek stałych;
• wielkości zawieszonych cząstek stałych;
• wydatku zatłaczania;
• rozkładu porowatości w formacji, do któ-

rej następuje zatłaczanie.
Proces zatykania strefy przyodwiertowej 

polega na przywieraniu większych cząsteczek 
na granicy ośrodków (powierzchni formacji), 
tworząc tak zwany „zewnętrzny” osad filtra-
cyjny. Mniejsze cząsteczki wnikają głębiej 
i tworzą tak zwany „wewnętrzny” osad filtra-
cyjny, który może sięgać kilka centymetrów 
(lub więcej) od ściany otworu. Jest on bardziej 
problematyczny ze względu na utrudniony 
dostęp, co zmniejsza efektywność konwen-
cjonalnych mechanicznych lub chemicznych 
zabiegów stymulacyjnych. 

Klasyczna interpretacja wskazuje, że czą-
steczki większe niż 33% średnicy porów będą 
tworzyć zewnętrzny osad filtracyjny, podczas 
gdy cząsteczki o wielkości 14 do 33% średni-
cy porów mają tendencję do wnikania w głąb 
formacji i tworzenia wewnętrznego osadu filtra-
cyjnego. Cząsteczki mniejsze niż 14% średnicy 
porów przechodzą przez pory bez blokowania 
przepływu (rys. 1–2) [3].

Możliwe jest także uszkodzenie chłonności 
związane z wymywaniem cząstek stałych i osa-
dzaniem ich w innym miejscu (migracja cząstek 
stałych).

Wiele formacji, które mogą zawierać luźno 
przyłączone i mobilne cząstki ilaste i detrytyczne 

Wpływ jakości wody na efektywność procesu 
nawadniania złoża ropy naftowej

Sławomir 
Szuflita

Jerzy 
Kuśnierczyk

Mirosław 
Wojnicki
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fragmenty skał, wykazuje krytyczną prędkość 
zatłaczania, przy której może wystąpić mobiliza-
cja cząsteczek in situ. Jeśli cząsteczki te zostaną 
wciągnięte do strumienia, zatłaczanej z dużą 
prędkością wody, mogą zostać przemieszczo-
ne do takich lokalizacji, gdzie analogicznie do 
cząstek zawieszonych w zatłaczanej wodzie, 
mogą się osadzać i powodować uszkodzenie 
chłonności. 

Migracja drobnych cząstek stałych zacho-
dzi głównie w fazie zwilżającej. To znaczy, że 
uaktywnienie drobnych cząstek stałych w przy-
padku otworów zatłaczających w skałach ro-
pozwilżalnych jest mniej problematyczne niż 
w przypadku równorzędnej sytuacji w formacji 
wodozwilżalnej. 

Interakcje pomiędzy cieczą 
nawadniającą i skałami formacji:
Pęcznienie iłów

Zaburzona równowaga ładunków w struk-
turze iłów jest stabilizowana przez podstawie-
nie dodatnio naładowanego kationu (np. Na+, 
K+, Ca2+, Na2+) w lukę pomiędzy osobnymi 
kryształami iłów. Jeżeli nie ma wystarczające-
go stężenia tych jonów w wodzie kontaktującej 
się z iłami (np. zatłaczanie słodkiej wody bądź 
wody o niskim zasoleniu do stref bogatych 
w pęczniejące iły) lukę między kryształami 
mogą również wypełniać cząsteczki wody, co 
związane jest z jej polarną naturą. Zdecydowa-
nie większy rozmiar cząsteczki wody, w porów-
naniu do wielkości stabilizujących kationów, 
takich jak Na+ lub K+, powoduję fizyczną eks-
pansję lub pęcznienie iłów. Pęcznienie iłów 
może prowadzić do znaczącego obniżenia prze-
puszczalności, w zależności od zawartości iłów 
i ich lokalizacji w systemie porowym. W szcze-
gólnych przypadkach może również powodo-

utrzymania ogólnej neutralności elektrycznej, 
ujemny ładunek w sieci krystalicznej jest rów-
noważony przez chmurę dodatnich kationów, 
które otaczają strukturę iłu na powierzchni lub 
blisko powierzchni iłu. Ta rozproszona koncen-
tracja ładunku jest często określana jako chmura 
przeciwjonów lub dyfuzyjna warstwa podwój-
na. Wielkość warstwy dyfuzyjnej jest tłumiona 
przez siły dyfuzyjne, jeżeli siła jonowa w solan-
ce jest niska (np. woda o niskim zasoleniu lub 
woda słodka). Rozważając zagadnienie uszko-
dzenia chłonności przez deflokulację iłów należy 
mieć na uwadze poniższe zależności:

• zasolenie wymagane do utrzymania iłów 
w stanie flokulacji wzrasta wraz z zdol-
nością wymienną kationów;

• zdolność kationów do flokulacji bardziej 
zależy od walencyjności jonu niż od typu 
jonu. Dla danej walencyjności, zdolność 
flokulacji wzrasta wraz ze wzrostem pro-
mienia uwodnionego jonu:
- jony monowalencyjne: Cs+>Rs+> 

Cs+>NH4
+>K+>Na+>Li+,

- jony diwalencyjne: Ba++>Sr++> 
Ca++>Mg++;

• w zależności od rodzaju minerałów ila-
stych, kationy diwalencyjne mogą być od 
50 do 100 razy bardziej efektywne we flo-
kulacji iłów niż kationy monowalencyjne;

• gwałtowne zmiany w składzie wody lub 
skoki w zasoleniu, ze względu na nastę-
pującą wtedy szybką wymianę jonów 
obejmującą kationy powierzchniowe 
i protony obecne w fazie wodnej, mają 

Rys. 1. Ilustracja zjawiska gromadzenia się zawieszonych cząstek stałych na powierzchni ośrodka porowego [3]

Rys. 1. Ilustracja zjawiska gromadzenia się zawieszonych cząstek stałych na powierzchni ośrodka porowego [3]

wać odrywanie się mat iłowych i innych cząstek 
stałych, które następnie są transportowane 
przez przepływający płyn do gardzieli porów 
zatykając je [4].

Deflokulacja iłów
Deflokulacja iłów jest spowodowana za-

kłóceniem sił elektrostatycznych, które powo-
dują przyciąganie się cząstek iłów między sobą, 
jak i do ścian porowych ośrodka porowatego. 
Większość iłów posiada ujemny ładunek z po-
wodu podstawienia kationów o niskiej warto-
ściowości w strukturze sieci krystalicznej iłów 
(np. Al3+ za Si4+ albo Mg+2 za Al+3) [4]. W celu 
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tendencje do znacznego zwiększania 
problemów związanych z deflokulacją;

• rozproszenie minerałów ilastych jest 
ograniczone przy niskim pH. Skoki zaso-
lenia powodują znaczny wzrost pH, co 
skutkuje obniżeniem przepuszczalności;

• w złożach wrażliwych na deflokulację 
stosuje się obróbkę wstępną w postaci 
nasycania stref przyotworowych Ca++, 
by skutecznie zredukować zjawisko póź-
niejszego usuwania kationów dwuwar-
tościowych.

Rozpuszczanie skał formacji
Jest to zjawisko zachodzące, gdy strefy 

zatłaczania zawierają rozpuszczalne w wodzie 
minerały, takie jak silnie uwadniające się iły, 
anhydryt, halit itp. Częściowe lub całkowite 
rozpuszczenie lub zmiękczenie tych minerałów 
przez ciągły kontakt z wodą, może prowadzić 
do migracji lub uwolnienia nierozpuszczonych 
cząstek stałych, które wcześniej były unierucho-
mione. Cząsteczki te, niesione przez zatłoczoną 
wodę w głąb formacji mogą powodować przy-
tykanie gardzieli porów.

Adsorpcja chemiczna/zmiany zwilżalności
Czasami zatłaczane powtórnie płyny za-

wierają różne dodatki chemiczne. Najczęściej 
są to demulgatory lub środki powierzchniowo 
czynne, używane do zapobiegania tworzenia się 
emulsji lub umożliwienia separacji ropy z całko-
witego strumienia wydobywanych płynów. In-
nymi środkami są inhibitory korozji, inhibitory 
osadów nieorganicznych itp. Większość z nich 
to środki silnie polarne i posiadające skłonność 
do fizycznej adsorpcji, zarówno na ziarnach kla-
stycznych, jak i na węglanach. Adsorpcja tych 
środków chemicznych może prowadzić do:

• obniżenia przepuszczalności;
• zmian w zwilżalności (z reguły do stanu 

ropozwilżalnego).
Zmiany zwilżalności w strefie przyodwier-

towej (w kierunku stanu bardziej ropozwilżal-
nego) nie zawsze są niekorzystne dla procesu 
nawadniania, gdyż powodują one zarówno 
wzrost przepuszczalności względnej dla wody, 
jak i potencjalnie mogą zmniejszać tendencje 
do uruchamiania cząstek stałych [5]. 

Zjawiska związane 
z przepuszczalnością względną
Obecność zawieszonej ropy w cieczy 
nawadniającej

Obecność ropy zawieszonej w cieczy na-
wadniającej, wykorzystanej w procesie na-
wadniania złoża oraz późniejsze uwięzienie 
jej w przestrzeni porowej jest istotnym pro-
blemem ograniczającym chłonność odwiertu. 

Wynika to z faktu, że w ośrodku porowatym 
wokół odwiertu zatłaczającego musi się zgro-
madzić wystarczająco dużo cieczy węglowo-
dorowej by zapewnić odpowiednie nasycenie 
dla uzyskania ciągłej fazy ropnej o określonej 
przepuszczalności względnej i mobilności. Do 
tego czasu ciecz węglowodorowa jest uwięzio-
na w fazie niemobilnej i może prowadzić do 
silnego obniżenia przepuszczalności względnej 
dla wody. Szczególnie dobrze widoczne jest 
to w wodozwilżalnych skałach piaskowco-
wych lub węglanowych, nawet w przypadku 
niewielkiego nasycenia skały uwięzioną ropą. 
W takich sytuacjach 10% nasycenie uwięzioną 
ropą nieredukowalną może zmniejszać prze-
puszczalność fazową dla wody o 95%. Stałe 
dotłaczanie wody z zawieszoną ropą zwiększa 
zasięg uszkodzonej strefy i po pewnym cza-
sie może spowodować drastyczne obniżenie 
chłonności odwiertu.

W sytuacji, gdy strefa zatłaczania jest nasy-
cona ropą, a szczególnie, gdy nasycenie jest na 
tyle wysokie, że jest to ropa mobilna to wyżej 
opisany problem może występować w znacznie 
obniżonej skali lub nie występować wcale. Jest 
to związane z tym, że zatłaczana ropa może 
być kompatybilna i mieszalna z płynami in situ, 
przez co może zastąpić (wyprzeć) obecne wę-
glowodory bez zmiany ogólnej efektywnej prze-
puszczalności dla węglowodorów. 

Obecność gazu w zatłaczanej cieczy 
nawadniającej

Krytyczne nasycenie gazem ośrodka po-
rowatego może mieć również niekorzystny 
wpływ na przepuszczalność dla wody, po-
dobnie jak uwięzienie ropy przy szczątkowym 
nasyceniu. Problemy mogą również wystąpić 
przy stałym dopływie wolnego, słabo rozpusz-
czalnego gazu (np. powietrza) do zatłaczanej 
wody, np. w przypadku nieszczelności instalacji 
powierzchniowych. Związane z obecnością po-
wietrza zjawisko kawitacji może prowadzić do 
uszkodzenia instalacji zatłaczającej, zwiększając 
zarówno potencjał korozyjny, jak i niekorzystne 
zjawisko zatłaczania cząstek stałych.

Dostęp powietrza będzie powstrzymany 
wówczas, gdy system wydobywczo-zatłaczają-
cy będzie przez cały czas utrzymywany w stanie 
nadciśnienia. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na pompy zasysające, ich uszczelnienia i dła-
wiki. Zwykle w praktyce stosuje się zasilanie 
instalacji wydobywczo-zatłaczającej obojętnym 
gazem osłonowym w postaci azotu lub gazu 
ziemnego, który pozwala utrzymać system 
w nadciśnieniu [6].

Uszkodzenia indukowane biologicznie
Ciecz nawadniająca, niezależnie od źródła 

pochodzenia zawiera zwykle czynnik bakteryjny. 

Problemy związane z rozwojem bakterii tleno-
wych, jak i beztlenowych, występują w insta-
lacjach powierzchniowych, pompach, rurach, 
instalacjach wgłębnych, jak i w samej formacji 
skalnej. U większości bakterii najsilniejszy rozwój 
obserwowany jest w zakresie 40–70°C, jednak 
niektóre z gatunków są przystosowane do wyż-
szych temperatur (nawet >110°C). Wiele złóż 
ma zbyt wysokie temperatury dla rozwoju bak-
terii, jednak w wielu przypadkach chłodniejsza 
strefa wokół odwiertu zatłaczającego, ustalona 
ciągłym dopływem wody o niskiej temperaturze 
jest idealnym miejscem dla ich wzrostu. Może to 
skutkować poważnymi problemami związanymi 
z przytykaniem, korozją i toksycznością, nawet 
w przypadku formacji, które mogą wydawać się 
za gorące by mogły być zasiedlone przez bakte-
rie. Bakterie wytwarzają biofilm na powierzchni 
ośrodka porowatego, który wraz z ich wzrostem 
powiększa się powodując częściowe lub całko-
wite przytykanie gardzieli porów. Dodatkowo 
do powierzchni biofilmu łatwo przyklejają się 
wszelkie cząsteczki zawieszone w zatłaczanej 
wodzie, zwiększając tym samym prędkość zaty-
kania się porów [7].

Metabolity produkowane przez skupiska 
bakterii mogą prowadzić do ognisk korozyjnych 
z efektywnymi anodami i katodami przyległymi 
do siebie. Bakterie redukujące siarczany (SRB) 
mogą być również odpowiedzialne za produkcję 
siarkowodoru.

Interakcje pomiędzy zatłaczaną 
cieczą nawadniającą a wodą złożową
Tworzenie się nierozpuszczalnych osadów

Dwoma głównymi typami osadów nieorga-
nicznych, powszechnie tworzących się podczas 
procesów zatłaczania cieczy nawadniającej do 
złoża, są osady węglanowe i siarczanowe. Po-
wstawanie osadów węglanowych (np. kalcytu 
(CaCO3)) jest związane zwykle ze zmianami ci-
śnienia, temperatury i pH płynu w trakcie prze-
pływu z powierzchni do formacji. Powstawianie 
osadów siarczanowych (np. gips (CaSO4) lub 
baryt (BaSO4)) jest częściej związane z poten-
cjalną niekompatybilnością pomiędzy cieczą 
nawadniającą a wodą złożową obecną w for-
macji. Osady węglanowe są prostsze do usunię-
cia, gdyż są dobrze rozpuszczalne w kwasach, 
w przeciwieństwie do osadów siarczanowych. 
Osady siarczkowe, takie jak np. piryt (FeS2), ma-
gnetyt (Fe3O4), markasyt (Fe S2) są zwykle zwią-
zane z problemami korozyjnymi i należą do naj-
ciężej usuwalnych osadów. Problemy z osadami 
nieorganicznymi w odwiertach zatłaczających 
najczęściej są związane ze:

• zmianą temperatury (rozpuszczalność 
osadów węglanowych spada wraz ze 
wzrostem temperatury, zmiany tem-
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peratury mogą również w niewielki 
sposób wpłynąć na rozpuszczalność 
osadów);

• zmianą pH (rozpuszczalność osadów wę-
glanowych spada gwałtownie wraz ze 
wzrostem pH);

• zmianami wydatku tłoczenia i kierunku 
tłoczenia (w niektórych przypadkach 
odwrócenie kierunku przepływu lub 
zmiana wydatku przepływu powodują 
tymczasową poprawę parametrów prze-
pływu).

Pewne problemy z powstawaniem osadów 
mogą być rozwiązane poprzez zmianę w sto-
sunku mieszanych ze sobą wód bądź jeżeli to 
możliwe zmianą źródła wody wykorzystywanej 
do zatłaczania. W wielu przypadkach, by zapo-
biec tworzeniu się osadów, konieczne jest sto-
sowanie chemicznych inhibitorów lub środków 
zmniejszających pH. W INiG – PIB wykonano 
szereg eksperymentów TBT (tube blocking test), 
pozwalających na zidentyfikowanie problemu 
tworzenia się osadów, a następnie określono 
skuteczną dawkę inhibitora, co zobrazowano na 
rysunku 3 [8, 9].

Emulgacja
Podczas przepływu ropy i wody w ośrodku 

porowatym może dojść do powstania dwóch 
typów emulsji o wysokiej lepkości typu woda 
w ropie oraz o niskiej lepkości typu ropa w wo-
dzie. Emulsja typu woda w ropie jest bardziej 
problematyczna ze względu na większą lepkość 
pozorną, która może być większa nawet o dwa 
rzędy wielkości od lepkości ropy obecnej w for-
macji. Osłabia ona poważnie parametry przepły-
wu w strefie zatłaczania. Emulgacja in situ jest 
zależna od składu wody i składu ropy, obecno-
ści dodatków w zatłaczanej wodzie (środków 
powierzchniowo czynnych), wydatku tłoczenia 
i stopnia turbulencji przepływu.

Precypitacja parafin i asfaltenów
Problemy związane z precypitacją wosków 

i asfaltenów nie są typowe dla odwiertów za-
tłaczających ciecz nawadniającą, jednak w pew-
nych warunkach mogą wystąpić, ze względu na 
punktowe obniżenie temperatury w miejscach 
zatłaczania dużej ilości chłodnej wody. Kompli-
kacje mogą wystąpić podczas zatłaczania wody 
nawadniającej do stref nasyconych węglowodo-
rami, w których temperatura początku wytrąca-
nia parafiny jest bliska pierwotnej temperaturze 
złożowej. Niektóre ropy mają skłonność do wy-
trącania asfaltenów podczas obniżania tempe-
ratury, co również może potencjalnie niekorzyst-
nie wpływać na chłonność strefy zatłaczania.

Jakość cieczy nawadniającej w procesach 
nawadniania nie jest regulowana żadnymi 
normami branżowymi, jedynie według Rozpo-
rządzenia MG Dz.U. 2014, poz. 812 wymagane 
są dane fizyczne i chemiczne płynów złożowych 
i płynów przewidzianych do zatłaczania celem 
intensyfikacji wydobycia. Niemniej jednak, jak 

Rys. 3. Test TBT – pomiary skuteczności działania inhibitora

wynika z powyższych rozważań, zachowanie 
odpowiedniej jakości cieczy nawadniającej 
jest niezbędne do efektywnego prowadzenia 
procesu nawadniania złoża. Przykład wpływu 
podjęcia odpowiednich działań, związanych 
z poprawą jakości cieczy nawadniającej na 
przepuszczalność skał kolektora, przedstawiono 
na rysunku 4. 

Głównymi czynnikami determinującymi wy-
bór wody o określonej jakości są względy eko-
nomiczne oraz rodzaj skał kolektora. Na podsta-
wie doświadczeń przedstawionych w publikacji 
[10], przedstawiono również zestawienie pożą-
danych wymogów jakościowych cieczy nawad-
niającej w odniesieniu do typu kolektora złożo-
wego w tabeli 1.

Dla złóż, gdzie występuje kolektor wę-
glanowy w postaci skał dolomitu jako skały 
szczelinowatej (szczelinowato-porowej) o prze-
puszczalności matrycy poniżej 0,6 D, zawartość 
zanieczyszczeń mechanicznych i ropopochod-
nych nie powinna przekraczać 40 mg/l.

Typ 
kolektora

Przepuszczalność 
matrycy Współczynnik 

szczelinowatości 
względnej

Dopuszczalna zawartość 
zanieczyszczeń 
mechanicznych

Dopuszczalna zawartość 
zanieczyszczeń 

ropopochodnych

[D] [mg/l] [mg/l]

Porowo-szczelinowaty do 0,350
powyżej 0,350

6,5–2
poniżej 2

do 15
do 30

do 15
do 30

Szczelinowato-porowy do 0,600
powyżej 0,600

35–3,6
poniżej 3,6

do 40
do 50

do 40
do 50

Porowy
Szczelinowaty

10-8–10
poniżej 0,001

poniżej 1
powyżej 35

poniżej 10
50–100

poniżej 10
25–60

Tabela 1. Wymogi jakościowe cieczy nawadniającej w odniesieniu do typu kolektora złożowego
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Technologie oczyszczania cieczy 
nawadniającej
Procesy i instalacje usuwania 
rozpuszczonego tlenu

a) Metody chemiczne
 W przypadku niewielkich zawartości tlenu 

stosuje się takie środki chemiczne jak: siar-
czyn sodowy, wodorosiarczany sodu i amo-
nu oraz hydrazynę. Chemikalia te są stoso-
wane do usuwania tlenu resztkowego, jako 
metoda wtórna po wcześniej zastosowanej 
metodzie próżniowej lub przedmuchu (strip-
pingu). Pozwalają one obniżyć zawartość tle-
nu z 1–3 ppm do <0,05 ppm. Najbardziej 
polecanym pod względem ekonomicznym 
i praktycznym jest siarczyn sodu [6].

b) Metody próżniowe
 Ze względów praktycznych są stosowa-

ne wówczas, gdy brak jest możliwości 
wykorzystania gazów przedmuchowych 
w postaci gazu ziemnego bądź azotu. 
Stosowane aparaty w postaci zbiorników 
wypełnionych pierścieniami polipropyle-
nowymi mają przepustowość w zakresie 
0,027–0,034 m3/(s m2) wody.

Rys. 4. Wpływ procesów oczyszczania cieczy nawadniającej na wielkość przepuszczalności skały kolektora, według [7]

Rys. 5. Schemat naczynia desorpcji rozpuszczonego tlenu z cieczy nawadniającej [6]

Rys. 6. Schemat urządzenia sedymentacyjnego do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych [6]

c) Metody przedmuchu
 W przypadku dostępu wystarczających 

ilości strumienia gazu ziemnego o dobrej 
jakości (niewielka zawartość CO2 i H2S) me-
toda ta jest uważana za najskuteczniejszą 
i optymalną kosztowo [6]. Spożytkowany 
do usuwania tlenu gaz ziemny może być 

wykorzystany w instalacjach podgrzewania 
płynów złożowych. Na rysunku 5 przedsta-
wiono schemat naczynia desorpcyjnego, 
wypełnionego plastykowymi pierścieniami. 
Wydajność takiego procesu wynosi zwykle 
0,31 m3 gazu/m3 wody dla obniżenia za-
wartości tlenu z 10 do 0,1 ppm.



13
5(270)/2021

maj

Rys. 7. Schemat konstrukcji filtra piaskowego [6]

Technologie usuwania zanieczyszczeń stałych 
i cząsteczek ropy

Zawieszone cząsteczki stałe powinny być 
usuwane z zatłaczanej wody w odpowiednich 
urządzeniach mechanicznych, z dokładnością 
zależną od rodzaju skały złożowej. Najprostszą 
metodą jest sedymentacja w odpowiednich ro-
dzajach oddzielaczy. Czas retencji wynosi zwy-
kle 2–4 godz., a średnia prędkość przepływu 
0,5 cm/s. W wielu jednak przypadkach niezbęd-
ne jest dozowanie koagulantów celem zwięk-
szenia efektywności procesów sedymentacji. 
Mogą to być środki w postaci: siarczanu glinu, 
ałunu potasowego, siarczanu żelazowego, ału-
nu amonowo-glinowego oraz pewne polimery 
powodujące flokulację mniejszych cząsteczek. 
Ostatnio preferowanym rodzajem koagulanta 
jest polichlorek glinu, mogący być zastosowany 
w szerokim zakresie pH od 5 do 8.

Również w przypadku zawartości niewiel-
kich ilości ropy zastosowanie mogą znaleźć 
urządzenia sedymentacyjne, których schemat 
przedstawiono na rysunku 6.

Niekiedy niezbędne jest zastosowanie 
rozwiązań wykorzystujących proces flotacji. 
W przypadku niewielkiej zawartości sub-
stancji nierozpuszczalnych, poniżej 2 mg/
dm3, można stosować urządzenia w postaci 
filtrów świecowych, grawitacyjnych bądź wy-
muszonych. Dla większej ilości zanieczyszczeń 
sięgającej do 20 mg/dm3 stosowane są filtry 
ze złożem ziemi okrzemkowej, zapewniające 
bardzo dobrą jakość oczyszczonej wody. Naj-
częściej jednak stosuje się pionowe i poziome 
filtry ze złożem piasku o zróżnicowanej gra-
nulacji. Miąższość złoża wynosi od 1 do 2 m, 
natomiast przepustowość 0,01 m3/sm2. Kon-
strukcję typowego filtra piaskowego przedsta-
wiono na rysunku 7.

Podsumowanie 
Nawadnianie złóż jako metoda wtórna jest 

jedną z najtańszych, jaką możemy zastosować 
i powinna być ona wdrażana od samego po-
czątku eksploatacji złoża. Metoda ta w dalszej 
perspektywie powinna naturalnie ewoluować 
do innych procesów, jak np. nawadnianie 
chemiczne z wykorzystaniem polimerów oraz 
procesu WAG (naprzemienne zatłaczanie wody 
i gazu). Takie podejście pozwoli na wydoby-
cie dodatkowych ilości ropy i znaczący wzrost 
współczynnika odropienia złoża. W INiG – PIB 
wykazano to w szeregu eksperymentów wy-
pierania ropy na długich rdzeniach wiertniczych 
oraz potwierdzono w symulacjach komputero-
wych [11, 12].

W obydwu tych technologiach mamy do 
dyspozycji nie tylko wydobywaną, wraz z wę-
glowodorami wodę złożową, ale również 
możliwość pozyskania dodatkowych objętości 
wód pochodzących z innych źródeł (sąsiednie 
złoża, woda studzienna). Dlatego należy zwró-
cić szczególną uwagę na technologię przygoto-
wania wody, ponieważ może ona zdecydować 
o efektywności procesów odropienia na rzeczy-
wistych obiektach.
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Stymulowanie zbiorników geotermalnych

Michał 
Kruszewski

Stymulacja zbiorników geoter-
malnych jest metodą zwiększania 
wydajności odwiertu przy pomo-
cy iniekcji płynów stymulujących. 
Proces stymulacji może występować 
w różnych typach zbiorników geo-
termalnych, począwszy od skał osa-
dowych (piaskowce i skały wapien-
ne), do skał krystalicznych (granity 
i skały bazaltowe). W zależności od 
rodzaju zbiornika geotermalnego 
i jego uwarunkowań geologicznych 
stosowane są stymulacje hydraulicz-
ne, termiczne, lub chemiczne. 

Zabiegi stymulacyjne zostały opracowane 
pierwotnie dla przemysłu naftowego w celu 
zwiększenia wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego. W ostatnich latach zostały one za-
adaptowane do rozwoju zbiorników geotermal-
nych w celu poprawy lub zwiększenia wydoby-
cia ciepła.

Stymulacja hydrauliczna
Stymulację hydrauliczną można opisać jako 

wtłaczanie do zbiornika geotermalnego płynów 
(najczęściej składających się z mieszaniny wody 
z dodatkami chemicznymi i piaskiem) z dużym 
natężeniem przepływu w celu utworzenia no-
wych szczelin lub reaktywacji i poprawy wy-
dajności hydraulicznej istniejących już szczelin. 
W trakcie stymulacji hydraulicznej, płyn szcze-
linujący zatłaczany jest w szczelnie odcięty od-
cinek otworu. Wzrost ciśnienia w otworze, do 
wartości przekraczającej najmniejsze naprężenie 
styczne do ściany otworu, powoduje pęknięcie 
skały w sąsiedztwie otworu i inicjację szczelin 
w obrębie formacji skalnych. Szczelina hydrau-

liczna propaguje się w kierunku zbliżonym do 
oddziaływania największego naprężenia pozio-
mego w górotworze, przy ciśnieniu w szczelinie 
przekraczającym wartość najmniejszego istnie-
jącego naprężenia górotworu. Wraz z płynem 
porowym w obręb nowo utworzonej siatki 
spękań jest zatłaczany proppant, który zapo-
biega zamknięciu się szczeliny po zakończe-
niu zatłaczania i spadku ciśnienia. Stymulacja 
hydrauliczna jest szeroko wykorzystywana do 
pozyskiwania gazu ziemnego z łupków, ropy 
naftowej lub uranu w postaci roztworu. Jej za-
stosowanie w przemyśle geotermalnym, w po-
równaniu do naftowego, jest stosunkowo małe. 
Jest to wynikiem m.in. kontrowersji związanymi 
z wykorzystaniem tej metody w branży naftowej 
oraz potencjalnymi komplikacjami związanymi 
ze wstrząsami sejsmicznymi.

Stymulacja chemiczna
Stymulacja chemiczna opiera się na wtła-

czaniu płynów z dodatkami chemicznymi do 
docelowej formacji skalnej. Wykonuje się ją 

Zmodyfikowana głowica odwiertu dla zabiegów stymulacji hydraulicznej i testów hydraulicznych (Huenges et al., 2010).
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w celu przezwyciężenia uszkodzeń formacji 
skalnej, jak również wewnątrz istniejących szcze-
lin i pęknięć, co prowadzi do rozpuszczenia się 
pewnych minerałów, a tym samym zwiększe-
nia dróg hydraulicznych w skale i zwiększenia 
przepuszczalności. W przeciwieństwie do in-
nych technik stymulacji, stymulacja chemiczna 
oddziałuje głównie na strefę przyotworową, do 
kilku metrów od odwiertu; szybka kinetyka reakcji 
związana z wysoką temperaturą złoża prowadzi 
do szybkiego rozkładu kwasów. W skałach szcze-
linowatych lub formacjach krasowych roztwór 
kwasu może reagować dalej poprzez istniejące 
drogi przepływu. Można wyróżnić trzy podstawo-
we typy stymulacji chemicznej tj.: acid washing, 
matrix acidizing i fracture acidizing. Rozróżnia się 
je na podstawie ciśnienia pompowania i związa-
nej z tym głębokości penetracji.

Stymulacja termiczna
W przypadku stymulacji termicznej odwier-

tu, zimna woda jest wstrzykiwana poniżej ciśnie-
nia szczelinowania przez pewien okres czasu, 
zazwyczaj od kilku dni do tygodni. Ze względu 
na niską temperaturę wody w porównaniu do 
temperatury skały, naprężenia w skale ulegają 
zmianie, co prowadzi do stymulacji naturalnych 
sieci szczelin lub inicjacji nowych szczelin. Efekt 
stymulacji termicznej jest więc bardzo podobny 
do efektu stymulacji hydraulicznej.

Stymulacja termiczna stosowana jest naj-
częściej w wysokotemperaturowych odwiertach 
zatłaczających zimną wodę. Często obserwu-
je się wzrost wydajności zatłaczania wraz ze 
spadkiem temperatury zatłaczanej wody. Jest 
to prawdopodobnie spowodowane inicjacją 
i wzrostem szczelin termicznych w pobliżu 
otworu wiertniczego oraz większą masą ko-
lumny płynu. Stymulacja termiczna jest szeroko 
stosowana w islandzkich oraz meksykańskich 
polach geotermalnych.

Koncepcje wieloetapowej 
i cyklicznej stymulacji

Poziome wieloetapowe szczelinowanie hy-
drauliczne jest procesem, w którym wiele szcze-
lin jest tworzonych wzdłuż poziomego odcinka 
otworu wiertniczego. Jest to popularna praktyka 
w przemyśle naftowym i gazowym, która po-
strzegana jest jako kluczowa technologia umoż-
liwiająca rozwój systemów geotermalnych. 
Zapewnia ona lepszy dostęp do złóż, ponie-
waż odwierty poziome pozwalają na znacznie 
większą ekspozycję formacji w celu zwiększenia 
pozyskiwania ciepła. Poszczególne stymulacje 
przeprowadzane są stopniowo w izolowanych 
interwałach. Można to osiągnąć poprzez per-
forację interesujących interwałów. Kluczowym 
aspektem jest odpowiednia odległość pomiędzy 
perforacjami, co zależy głównie od właściwości 
skał oraz istniejącego stanu naprężeń.

Kolejną koncepcją stymulacji zbiorników 
geotermalnych jest cykliczna stymulacja ze 
zmiennym natężeniem przepływu (tzw. stymu-

lacja miękka). Ten typ stymulacji stosowany jest 
przede wszystkim w celu zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia niepożądanych wstrząsów sej-
smicznych. Wszystkie scenariusze muszą być 
ocenione pod kątem wymagań geologicznych, 
aby zoptymalizować wydajność złoża w celu 
pozyskiwania ciepła geotermalnego i jednocze-
śnie zmniejszyć ryzyko niepożądanych wstrzą-
sów sejsmicznych.

Literatura:
• http://www.destress-h2020.eu/en/Best-

-Practices/hydraulic-chemical-and-thermal-
-stimulation/ (dostęp 30.05.2021)

• https://infolupki.pgi.gov.pl/pl/metody-eks-
ploatacji/metody-eksploatacji-gazu-ze-skal-
-lupkowych (dostęp 30.05.2021)

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczelinowa-
nie_hydrauliczne (dostęp 30.05.2021)

• Huenges, E., & Ledru, P. (Eds.). (2011). Geo-
thermal energy systems: exploration, devel-
opment, and utilization. John Wiley & Sons. 

• Peter-Borie M., A. Loschetter; I. A. Merciu; 
G. Kampfer; O. Sigurdsson. Borehole dam-
aging under thermo-mechanical loading in 
the RN- 15/IDDP-2 deep well: towards vali-
dation of numerical modeling using logging 
images, Geothermal Energy, 2018. 

• Zimmermann G., Moeck I., Blöcher G. 
(2010) Cyclic waterfrac stimulation to de-
velop an Enhanced Geothermal System 
(EGS) – Conceptual design and experimen-
tal results, Geothermics, 39, 59-69.

Michał Kruszewski
Pracownik naukowy 
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Pękanie skały modelowane po 4 godzinach stymulacji termalnej w głębokim otworze geotermalnym (Peter-Borie et al., 2018).

Stymulacja hydrauliczna typu waterfrac z cykliczną zmianą natężenia przepływu w projekcie EGS w Groß Schönebeck, Niemcy 
(Zimmermann et al., 2010).
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„Za symboliczny początek górnic-
twa naftowego na obszarze zachodniej 
Polski uważa się odkrycie w 1961 r. 
pierwszego złoża ropy naftowej Ryba-
ki w poziomie dolomitu głównego. To 
historyczne wydarzenie potwierdziło 
celowość poszukiwań na tym terenie 
oraz było impulsem do prowadzenia 
dalszych prac.”*

W 1960 r. w Przedsiębiorstwie Państwowym 
Poszukiwania Naftowe w Krakowie został wyko-
nany „Projekt robót geologicznych w zachodniej 
części monokliny przedsudeckiej”, we wstępie do 
którego napisano: „…jako pierwsze wiercenie 
planuje się wiercenie geologiczne Rybaki-1.”

Historia wydobycia ropy na zachodzie ma 60 lat

Wiercenie historycznego otwór Rybaki-1 roz-
poczęto 20 lutego a ukończono 12 września1961 r., 
osiągając głębokość 1879,8 m. Jak się okazało, 
było ono najważniejszym punktem zwrotnym 
w poszukiwaniach w Polsce północno-zachodniej. 
Późną jesienią 1961 r. pracownicy Przedsiębiorstwa 
Poszukiwań Naftowych w Pile, którzy realizowali 
wiercenie, pozyskali pierwszą baryłkę ropy. 

W ten sposób mała wioska Rybaki w oko-
licach Krosna Odrzańskiego stała się sławna na 
całą Polskę, budząc duże nadzieje na ropę. In-
tensywne prace poszukiwawcze i eksploatacja 

na tych terenach stały się przyczynkiem do utwo-
rzenia w 1968 r. Przedsiębiorstwa Poszukiwań 
Naftowych – dzisiejszego PGNiG SA Oddziału 
w Zielonej Górze.

O tym, czy i jak długo trwała eksploatacja 
złoża Rybaki oraz jak potoczyła się historia wier-
ceń w zachodniej i północnej części kraju, napi-
szemy więcej we wrześniowym numerze WNiG.

Dorota Mundry
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

* A. Chmielowiec – Stawska, E. Czekański, „Histo-
ria i przyszłość poszukiwań naftowych”, Mate-
riały konferencyjne, IX 2011

Rybaki-1, wycinki prasowe. Arch. PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
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PGNiG: z gazem ziemnym w drodze 
do neutralności klimatycznej

Grupa Kapitałowa PGNiG roz-
winie działania związane ze wspar-
ciem procesu krajowej transformacji 
energetycznej w okresie przejścio-
wym i rozpocznie inicjatywy zmie-
rzające do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej. Do 2026 roku skupi 
się na zwiększeniu dostępności gazu 
ziemnego przy równoległym rozwoju 
projektów związanych m.in. z bio-
metanem i wodorem.

W trakcie Kongresu 590 podczas panelu 
dyskusyjnego o drogach do neutralności klima-
tycznej Prezes PGNiG Paweł Majewski mówił 
o działaniach, jakie kierowana przez niego fir-
ma zamierza podjąć w krótkiej perspektywie, by 
jeszcze aktywniej włączyć się w transformację 
energetyczną polskiej gospodarki.

– Mamy świadomość, że proces dekar-
bonizacji gospodarki w długiej perspektywie 
obejmie również gaz ziemny. Jednak w pol-
skich warunkach transformacja w kierunku 
nisko- i zeroemisyjnym bez gazu ziemnego 
nie jest możliwa. Dlatego celem PGNiG jest 
dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycz-
nej w perspektywie długoterminowej. Roz-

poczęliśmy prace nad nową strategią, której 
ogłoszenie będzie okazją do zaprezentowania 
szczegółowych planów dekarbonizacji Grupy 
Kapitałowej PGNiG do 2050 roku. Tymczasem 
w horyzoncie najbliższych lat skupimy się na 
zwiększeniu dostępności niskoemisyjnego pa-
liwa oraz inicjacji kluczowych działań związa-
nych z „zielonymi gazami”, czyli biometanem 
i wodorem – powiedział Paweł Majewski, Pre-
zes Zarządu PGNiG.

Działania do 2026 roku 
– zmniejszenie emisji

W zakresie wsparcia krajowego procesu 
transformacji energetycznej w okresie przej-
ściowym PGNiG chce do 2026 roku zwiększyć 
dostępność do gazu ziemnego dla mieszkańców 
Polski poprzez kontynuację rozbudowy gazowej 
sieci dystrybucyjnej.

W ten sposób – poprzez umożliwienie im 
zastąpienia węgla gazem ziemnym – realizo-
wać będzie działania mające na celu obniżenie 
emisji po stronie klientów. Tylko w ubiegłym 
roku Grupa PGNiG wykonała 112 tys. nowych 
przyłączy do sieci i chce utrzymać rosnący trend 
w tym zakresie.

Jednocześnie PGNiG zmniejszać będzie 
emisyjność własnych procesów technologicz-
nych przede wszystkim w segmencie wytwarza-
nia ciepła i energii elektrycznej, częściowo za-
stępując węgiel gazem ziemnym i innymi mniej 
emisyjnymi paliwami. Pod uwagę bierze m.in. 
budowę bloku wielopaliwowego i gazowych 
źródeł wytwórczych. Do zmian ma także przy-
czynić się realizacja projektów poprawiających 
efektywność energetyczną, a także m.in. rozwój 
oferty sprzedażowej CNG i LNG.

W okresie wykraczającym poza 2022 rok 
w zakresie odnawialnych źródeł energii PGNiG 
chce osiągnąć łączną moc zainstalowaną 
z farm wiatrowych i fotowoltaiki na poziomie 
900 MW.

Działania po 2026 roku 
– eliminacja emisji

Wśród długoterminowych inicjatyw de-
karbonizacyjnych PGNiG planuje zintensyfiko-
wać projekty związane z produkcją biometanu 
i zatłaczaniem go do sieci, z rozwojem mocy 
wytwórczych z OZE, a także projekty związa-
ne z wodorem – przede wszystkim w zakresie 
magazynowania energii w kawernach solnych. 
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W grę wchodzi również wykorzystanie lokal-
nych źródeł geotermalnych.

– W przypadku realizacji działań poma-
gających nam zbliżyć się do celu neutralności 
klimatycznej zamierzamy skorzystać z możliwo-
ści wsparcia ze strony m.in. Funduszu Moder-
nizacji, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 
i puli z listy programów o istotnym znaczeniu 
wspólnotowym IPCEI. Polska w najbliższych 
latach będzie mogła skorzystać z 770 mld zł 
pochodzących z funduszy unijnych, z czego 
znaczna część zostanie przeznaczona na inwe-
stycje związane ze środowiskiem i transforma-
cję energetyczną, a PGNiG może być istotnym 
beneficjentem tych środków – powiedział Pre-
zes PGNiG.

W dłuższej perspektywie PGNiG zamie-
rza – także dzięki tym funduszom – zrealizo-
wać projekty mające na celu eliminację emisji. 

Paliwa kopalne we własnych procesach tech-
nologicznych będą zastępowane energią z od-
nawialnych źródeł energii, gaz ziemny w sieci 
stopniowo zastępowany będzie biometanem 
i wodorem, a w zakresie eliminacji emisji po 
stronie klienta PGNiG chce promować odcho-
dzenie od wykorzystania paliw kopalnych w ce-
lach grzewczych na rzecz wykorzystania m.in. 
pomp ciepła i energii z lokalnych ciepłowni 
geotermalnych.

Wiarygodna oferta dla inwestorów
– PGNiG weszło na nieodwracalną drogę 

zielonej transformacji, ale pamiętamy, że do 
jej celu w naszym kraju ma nas doprowadzić 
pomost w postaci gazu ziemnego. Dlatego 
chcemy, by zmiany zachodzące w Grupie Kapi-
tałowej uwzględniały jego rolę w całym pro-
cesie – powiedział Paweł Majewski. – Chcemy 

przeprowadzić zieloną zmianę w taki sposób, 
by akcje PGNiG były atrakcyjne dla inwesto-
rów, a przy tym pozostać wiarygodnymi dla 
wszystkich, dla których ważny jest wpływ 
środowiskowy i społeczna odpowiedzialność 
prowadzonego przez nas biznesu. Stale ana-
lizujemy naszą działalność pod kątem wskaź-
ników ESG, tak by jeszcze bardziej móc po-
prawiać relacje z otoczeniem oraz ograniczać 
wpływ na środowisko do niezbędnego mini-
mum. Mam nadzieję, że działania te zostaną 
docenione przez inwestorów, co nie jest bez 
wpływu na nasze możliwości inwestycyjne 
i zdolność pozyskiwania kapitału – powiedział 
Prezes PGNiG.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA

PGNiG z powodzeniem rewitalizuje 
złoża na Podkarpaciu

Dodatkowe 50 mln metrów sześc. 
gazu rocznie – to efekt prac wiert-
niczych, które Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo przepro-
wadziło na złożach Przemyśl, Mi-
rocin i Kulno, udostępniając nieek-
sploatowane do tej pory struktury 
gazonośne.

Sukcesem zakończyły się wiercenia 
prowadzone przez PGNiG w południowo-
-wschodniej Polsce w pierwszych miesiącach 
2021 roku. Spółka wykonała tam cztery od-
wierty: dwa na złożu Przemyśl oraz po jednym 
na złożach Mirocin i Kulno. Ze wszystkich uzy-
skano przemysłowe ilości wysokometanowe-
go gazu ziemnego.

– Dzięki nowym odwiertom sięgnęliśmy 
do wcześniej nieeksploatowanych horyzontów 
gazonośnych w złożach Przemyśl i Mirocin. 
Sukces tych prac oznacza nie tylko zwiększe-
nie krajowych zasobów wydobywalnych gazu 
ziemnego, ale potwierdza też nasze założenia 
co do możliwości rewitalizacji podkarpac-
kich złóż. Wydobycie gazu ze złoża Przemyśl 
i Mirocin prowadzimy od 60 lat – dzięki udo-

stępnieniu nowych zasobów będziemy mogli 
kontynuować tam eksploatację przez kolejne 
dekady – powiedział Paweł Majewski, Prezes 
Zarządu PGNiG SA.

Przemyśl to największe złoże gazu ziem-
nego w Polsce. Pierwszy odwiert wykonano tu 
w 1958 roku. Pierwotnie zasoby złoża ocenio-
no na 74 mld m sześc. gazu ziemnego, z czego 
90 proc. zostało już wydobyte. Prace poszu-
kiwawcze i rozpoznawcze prowadzone przez 
Spółkę pozwoliły jej jednak w ubiegłym roku 
udokumentować 3,3 mld m sześc. nowych za-
sobów gazu w złożu Przemyśl. Jest to podsta-
wą do dalszych prac koncepcyjnych związa-
nych z projektowaniem kolejnych odwiertów. 
Równolegle PGNiG podejmuje działania zwią-
zane z zagospodarowaniem już wykonanych 
otworów.

Podobna sytuacja ma miejsce na złożu 
Mirocin eksploatowanym od 1962 roku. Jego 
zasoby zostały początkowo ocenione na 4,5 
mld m sześc. gazu ziemnego. Do tej pory 
z Mirocina wydobyto już 4,2 mld m sześc., ale 
nowe analizy wykazały możliwość istnienia 
w złożu wcześniej nieeksploatowanych pozio-

mów gazonośnych o zasobności nawet 1 mld 
m sześc. W trakcie tegorocznych prac PGNiG 
wykorzystało już istniejący, ale nieprodukują-
cy odwiert, aby dotrzeć do położonych głębiej 
horyzontów gazonośnych. Dzięki tym pracom 
nowe zasoby mogą być udostępnione szybciej 
i mniejszym kosztem niż w przypadku wierce-
nia zupełnie nowego otworu.

Na początku roku PGNiG wykonało rów-
nież odwiert Kulno-2 w obrębie koncesji łącz-
nej Leżajsk–Rudka–Sieniawa, który pozwolił 
na rozpoznanie kolejnych horyzontów gazono-
śnych złoża gazu ziemnego Kulno, odkrytego 
w 2018 roku. Szacuje się, że złoże Kulno może 
zawierać prawie 300 mln m sześć. zasobów 
wydobywalnych gazu.

Efekty tegorocznych prac PGNiG w połu-
dniowo-wschodniej Polsce potwierdzają wciąż 
duży potencjał wydobywczy tego regionu. 
Podkarpacie pozostanie jednym z prioryteto-
wych obszarów działalności poszukiwawczej 
i wydobywczej Spółki w tym i kolejnych latach.

Biuro Public Relations 
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Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo rozpoczyna drugi etap 
prac poszukiwawczych w Emiracie 
Ras al-Chajma. Spółka jest na etapie 
uzgodnień projektowych i lokalizacji 
dla pierwszego otworu poszukiwaw-
czego, który da odpowiedź na pyta-
nie o potencjał wydobywczy konce-
sji, na której działa PGNiG.

Projekt zakłada wykonanie odwiertu po-
szukiwawczego do maksymalnej głębokości ok. 
3500 metrów. Jego lokalizacja zostanie określo-
na na podstawie wyników analizy trójwymiaro-
wego zdjęcia sejsmicznego. PGNiG rozpoczyna 
przygotowania do przetargów, które wyłonią 
wykonawców prac wiertniczych i pozostałych 
usług serwisowych. Początek wiercenia zapla-
nowano na III kwartał 2022 roku.

– Badania sejsmiczne potwierdziły prawdo-
podobieństwo występowania złóż węglowodo-
rów na obszarze naszej koncesji. Szczegółowa 
interpretacja danych pozwoli nam wybrać loka-
lizację, która da największe szanse na pozytyw-
ny wynik prac wiertniczych – powiedział Paweł 
Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Cieszę 
się, że dzięki bliskiej współpracy z RAK GAS LLC, 

który jest naszym partnerem koncesyjnym, oraz 
z administracją naftową emiratu – Ras Al Kha-
imah Petroleum Authority – możemy przygoto-
wywać plan wierceń i rozpocząć drugi etap prac 
poszukiwawczych na naszej koncesji – dodał 
Prezes Majewski.

Prace przygotowawcze związane z organi-
zacją przetargów były jednym z tematów po-
ruszonych na spotkaniu przedstawicieli PGNiG 
oraz RAK GAS LLC, które odbyło się w środę 5 
maja w Warszawie.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z silnych 
relacji, jakie zbudowaliśmy z PGNiG w ciągu 
ponad dwóch lat, od kiedy nasz partner rozpo-
czął poszukiwania ropy naftowej i gazu ziem-
nego w Emiracie Ras al-Chajma. W tym czasie 
udało się nam pozyskać wysokiej jakości dane 
sejsmiczne, które wyraźnie wskazują na poten-
cjał węglowodorowy naszej wspólnej koncesji 
i cieszymy się, że PGNiG przystąpi do prac zwią-
zanych z wierceniem otworu rozpoznawczego – 
powiedział Nishant Dighe, Dyrektor Generalny 

Ras Al Khaimah Petroleum Authority (RAKPA) 
oraz Prezes RAK GAS LLC, po spotkaniu z przed-
stawicielami PGNiG.

Koncesja PGNiG w Ras al-Chajma ma po-
wierzchnię 619 km kw., a jej zakres obejmuje 
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie 
węglowodorów. Prace przebiegają w trzech 
2-letnich okresach poszukiwawczych, z moż-
liwością przedłużenia do czasu zakończenia 
prac rozpoznawczych. W dalszej kolejności 
przewidziano 30-letnie wydobycie. Po każdym 
z okresów poszukiwawczych istnieje możliwość 
rezygnacji z udziałów w koncesji.

Podstawą prowadzonych prac jest umowa 
typu Exploration and Production Sharing Agre-
ement (EPSA), podpisana przez PGNiG z RAKPA 
i RAK GAS LLC w styczniu 2019 roku. W emi-
racie został utworzony Oddział PGNiG, który 
w kwietniu 2019 r. uzyskał licencję na prowa-
dzenie działalności.

Pierwszy etap prac poszukiwawczych pole-
gał na wykonaniu trójwymiarowego zdjęcia sej-
smicznego. Za jego realizację odpowiadała Geo-
fizyka Toruń, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Biuro Public Relations 
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PGNiG: przygotowania do wiercenia pierwszego 
otworu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
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PGNiG ma nową koncesję w Pakistanie

Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo objęło 25 proc. udziałów 
w bloku koncesyjnym Musakhel 
w środkowej części Pakistanu. Spół-
ka szacuje zasoby koncesji na 16 mld 
m sześc. gazu ziemnego.

– Konsekwentnie rozwijamy działalność 
poszukiwawczo-wydobywczą Grupy Kapita-
łowej PGNiG za granicą. Nabycie udziałów 
w bloku koncesyjnym Musakhel może w istot-
ny sposób zwiększyć potencjał wydobywczy 
PGNiG w Pakistanie i wzmocnić naszą pozy-
cję na tamtejszym rynku energii – powiedział 
Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA. 
– Udziały w koncesji uzyskaliśmy w ramach 
transakcji farm-in, czyli objęcia części udzia-
łów za porozumieniem z partnerami konce-
syjnymi oraz zgodą rządu pakistańskiego. 
Świadczy to o dużym uznaniu dla kompetencji 
PGNiG w zakresie poszukiwań i wydobycia 
węglowodorów oraz o dobrych relacjach 

z miejscowymi partnerami, które zbudowali-
śmy realizując inne projekty wydobywcze na 
terenie Pakistanu.

Blok koncesyjny Musakhel, w którym 
PGNiG objęło 25 proc. udziałów, ma po-
wierzchnię 2176 km kwadratowych. Położony 
jest w północno-wschodniej części pakistań-
skiej prowincji Beludżystan, na obszarze bo-
gatym w gaz ziemny. Na podstawie danych ze 
złóż odkrytych w sąsiedztwie koncesji, PGNiG 
wstępnie szacuje jej zasoby wydobywalne na 
ok. 16 mld m sześc. gazu. Więcej informacji 
na temat potencjału zasobowego bloku Mu-
sakhel Spółka uzyska dzięki badaniom sej-
smicznym, których początek zaplanowano na 
2022 rok. Analiza pozyskanych danych będzie 
również punktem wyjścia do zaprojektowania 
prac wiertniczych.

W ostatnich latach na terenach sąsiadują-
cych z blokiem Musakhel zrealizowano liczne 
inwestycje związane z infrastrukturą energe-
tyczną, co ułatwi zagospodarowanie ewentu-
alnych zasobów.

Partnerami koncesji są spółka Pakistan 
Petroleum Ltd., z którą PGNiG współpracuje 
od kilkunastu lat i która jest operatorem kon-

cesji (37,2% udziałów), Oil&Gas Development 
Company Ltd.(35,3%), PGNiG (25%) oraz Go-
vernment Holdings Pvt. Ltd. (2,5%).

Obecnie działalność poszukiwawczo-wy-
dobywcza PGNiG w Pakistanie koncentruje 
się na koncesji Kirthar w prowincji Sindh, 
pozyskanej w 2005 roku. Spółka eksploatuje 
tutaj dwa złoża – Rehman i Rizq. Od 2015 r. 
na złożu Rehman działa pierwsza poza grani-
cami Polski kopalnia gazu należąca do PGNiG. 
Udziałowcami bloku Kirthar są PGNiG (70 
proc.) i Pakistan Petroleum Ltd. (30 proc.).

W ubiegłym roku wydobycie gazu przez 
PGNiG w Pakistanie wyniosło prawie 300 mln 
m sześc. i było o ponad 50 proc. większe niż 
w 2019 r., kiedy sięgnęło ok. 190 mln m sze-
ściennych.

Spółka będzie kontynuować prace poszu-
kiwawcze na koncesji Kirthar, planuje również 
wiercenie i zagospodarowanie kolejnych od-
wiertów eksploatacyjnych na złożach Rehman 
i Rizq.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA
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Jerzy 
Zagórski

Grupa PGNiG wypróbuje 
nowe technologie predykcyjne 
w ciepłownictwie

Modele pozwalające przewidzieć po-
tencjalne awarie zostaną wykorzystane przy 
eksploatacji kotła gazowego w Elektrocie-
płowni Żerań, której operatorem jest PGNiG 
TERMIKA. To kolejny przykład współpracy 
PGNiG ze środowiskiem startupowym.

Pilotażowy projekt z zakresu predictive main-
tenance PGNiG zrealizuje we współpracy z firmą 
ReliaSol. Jego celem jest m.in. wykonanie modeli 
predykcyjno-analitycznych dla nowego kotła 
gazowego, modelu wykrywania stanów awa-
ryjnych oraz weryfikacja skuteczności działania 
modeli na bazie danych historycznych.

– Wykorzystanie sztucznej inteligencji do 
analizy danych i tworzenia zaawansowanych 
algorytmów daje przedsiębiorstwom energe-
tycznym możliwość monitorowania działania 
urządzeń i instalacji oraz reagowania przed 
wystąpieniem usterki. Możemy przewidzieć po-
tencjalną awarię i uniknąć konsekwencji związa-
nych z nieplanowanymi przestojami. To bardzo 
ważne dla utrzymania procesów produkcyjnych 
m.in. w ciepłownictwie – powiedział Arkadiusz 
Sekściński, wiceprezes Zarządu PGNiG ds. 
rozwoju. – Przy tym pilotażu współpracować 
będziemy ze startupem, który wcześniej wziął 
udział w jednym z naszych programów akcele-
racyjnych – dodał.  

PGNiG TERMIKA udostępni ReliaSol histo-
ryczne dane procesowe i serwisowo-eksploata-
cyjne o niepożądanych zdarzeniach i pracach 
serwisowych związanych z nowym kotłem ga-
zowym. Na bazie tych danych powstanie model 
predykcyjno-analityczny i model wykrywania po-
tencjalnych stanów awaryjnych. Następnie moż-
liwe będzie sprawdzenie w historycznym zbiorze 
danych, ile awarii udałoby się przewidzieć oraz 
jaka była liczba tzw. fałszywych alarmów.

– Projekt będzie realizowany w ramach akty-
wów wytwórczych PGNiG TERMIKA, na przykła-
dzie kotła o mocy cieplnej 130 MWt – jednego 
z trzech nowych kotłów wodnych rezerwowo-
-szczytowych zasilanych gazem ziemnym, zloka-
lizowanych w Elektrociepłowni Żerań. Inicjatywa 
wpisuje się więc w działalność podstawową 
naszej Spółki. Efekty projektu są ukierunkowane 
na optymalizację planowania przeglądów, re-
montów, a w szczególności ograniczenie liczby 
postojów awaryjnych, wynikających z natural-
nego zużycia elementów konstrukcyjnych kotła – 
podkreślił Jarosław Maślany, wiceprezes Zarządu 
PGNiG TERMIKA ds. operacyjnych.

W przypadku pozytywnych wyników testów 
pilotażu najefektywniejsze modele predykcyjne 
będą rekomendowane do wdrożenia w PGNiG 
TERMIKA. Powinno się to przyczynić do zwięk-
szenia wydajności, efektywności oraz wydłużenia 
czasu działania instalacji i okresu ich eksploatacji. 
Minimalizacja ryzyka związanego z nieplanowa-
nymi przestojami pozwoli na dokładniejsze prze-
widywanie zapotrzebowania na części zamienne 
i obniżenie kosztów operacyjnych elektrowni.

Spółka ReliaSol brała udział w programie 
akceleracyjnym IDEA Global HugeTech, z którym 
współpracuje PGNiG. Firma jest jednym ze star-
tupów wyselekcjonowanych do współpracy przy 
innowacyjnych projektach pilotażowych wdra-
żanych w ramach Grupy PGNiG. Od niedawna 
PGNiG współpracuje także z akceleratorem KPT 
ScaleUP prowadzonym przez Krakowski Park 
Technologiczny. Oba działają w ramach rządo-
wego programu akceleracyjnego współfinan-
sowanego z funduszy europejskich, którego 
operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości. Wcześniej wraz z Fundacją Startup 
Hub Poland PGNiG realizowało projekt wsparcia 
dla zagranicznych startupów działających w Pol-
sce. Własną aktywność związaną z akceleracją 
startupów prowadzi pod marką InnVento. Dzięki 
takim programom do PGNiG napływają propozy-
cje niemal gotowych innowacyjnych projektów 
lub będących na znacznym już poziomie zaawan-
sowania.

Solidny wzrost wyników GK PGNiG 
w I kwartale 2021 roku

W pierwszych trzech miesiącach 2021 
roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two osiągnęło 14,6 mld zł przychodów, 3,4 
mld zł EBITDA oraz 1,7 mld zł zysku netto. Bar-

dzo dobrym danym finansowym towarzyszyła 
poprawa większości wyników operacyjnych.

PGNiG ma za sobą kolejny dobry kwartał. 
Od stycznia do końca marca 2021 roku Grupa 
Kapitałowa uzyskała 14,55 mld zł przychodów 
(+6 proc. r/r), jednocześnie obniżając łączne 
koszty operacyjne o 3 proc. do 12,12 mld zł. 
Pozwoliło to wypracować wynik EBITDA na po-
ziomie 3,39 mld zł, a więc o 63 proc. wyższy 
niż w I kw. 2020 roku. Jeszcze bardziej wzrósł 
EBIT – o 102 proc. r/r, do 2,44 mld zł – oraz zysk 
netto, który wyniósł 1,75 mld zł i był wyższy aż 
o 124 proc. w stosunku do wyniku sprzed roku.

– Grupa Kapitałowa PGNiG kontynuuje 
dobrą passę, zarówno jeśli chodzi o wyniki 
finansowe, jak i operacyjne. Dzięki rosnącym 
cenom węglowodorów bardzo dobre wyniki 
odnotował segment Poszukiwania i Wydoby-
cia. Niskie temperatury i związany z tym wzrost 
zapotrzebowania na gaz do celów grzewczych 
przełożyły się na wyższe wolumeny sprzedaży 
i dystrybucji paliwa gazowego w segmentach 
Obrót i Magazynowanie oraz Dystrybucja. 
Warunki pogodowe miały również pozytywny 
wpływ na wolumen produkcji i sprzedaży cie-
pła w segmencie Wytwarzanie – podsumował 
Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Udział poszczególnych segmentów w EBIT-
DA wyniósł: Poszukiwanie i Wydobycie – 40 
proc., Obrót i Magazynowanie – 15 proc., 
Dystrybucja – 30 proc. oraz Wytwarzanie – 14 
procent.

Poszukiwanie i Wydobycie
Przychody segmentu wyniosły 1,79 mld zł 

i były o 41 proc. wyższe niż przed rokiem, na-
tomiast wynik EBITDA był wyższy rok do roku 
aż 18-krotnie i sięgnął 1,35 mld zł. Na znaczącą 
poprawę danych finansowych wpłynął wzrost 
cen węglowodorów – średnia arytmetyczna 
cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towa-
rowej Giełdzie Energii była w I kw. większa niż 
przed rokiem o 79 procent. Z kolei kwartalna 
cena ropy wzrosła o 20 proc. r/r do 60,7 dol. za 
baryłkę. Równocześnie istotnie wzrosło wydo-
bycie gazu ziemnego – które sięgnęło 1,24 mld 
m sześc. wobec 1,16 mld m sześc. rok wcześniej 
– szczególnie na Norweskim Szelfie Kontynen-
talnym. Wolumen wydobycia ropy wyniósł 328 
tys. ton i był na zbliżonym poziomie do ubiegło-
rocznego. Wpływ na wyniki segmentu miały 
również odpisy aktualizujące rzeczowy majątek 
trwały w segmencie.

Obrót i Magazynowanie
Przychody ze sprzedaży w segmencie Ob-

rót i Magazynowanie wyniosły 11,49 mld zł, co 
oznacza wzrost o 4 proc. rok do roku. Jednocze-
śnie, w konsekwencji znaczącego wzrostu cen 
gazu na rynkach towarowych, wzrosły koszty 
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operacyjne segmentu, które sięgnęły ponad 11 
mld zł i były wyższe niż w I kw. 2020 r. o 8 
procent. Odnotowano również ujemny wynik 
z tytułu realizacji instrumentów zabezpieczają-
cych. Wymienione czynniki skutkowały obniże-
niem wyniku EBITDA o 46 proc. r/r. do poziomu 
0,49 mld zł.

Łączny wolumen sprzedaży gazu ziemnego 
poza GK PGNiG wzrósł o 6 proc. r/r i sięgnął 
11,28 mld m sześc. To w dużym stopniu efekt 
niskich temperatur utrzymujących się przez 
znaczną część I kwartału – średnia trzymie-
sięczna temperatura była w tym czasie o 2,8 st. 
Celsjusza niższa niż przed rokiem. Fala mrozów 
spowodowała, że PGNiG dwukrotnie odnoto-
wało rekord sprzedaży paliwa gazowego: 18 
stycznia 2021 roku Spółka dostarczyła swoim 
klientom ok. 81 mln m sześc. gazu ziemnego, 
tym samym poprawiając poprzedni wynik z 1 
marca 2018 roku, kiedy dostarczyła odbiorcom 
ok. 78,8 mln m sześciennych. Kolejny rekord 
został osiągnięty 8 lutego, kiedy PGNiG do-
starczyło odbiorcom ok. 82 mln m sześc. gazu. 
Wzrost zapotrzebowania na paliwo do celów 
grzewczych spowodował wyraźny wzrost wo-
lumenu sprzedaży gazu przez Grupę Kapitało-
wą do odbiorców domowych. W I kw. 2021 
wyniósł on 1,98 mld m sześc., a więc o 20 proc. 
więcej niż przed rokiem.

Dystrybucja
Niskie temperatury utrzymujące się I kw. 

2021 roku przełożyły się na wzrost zapotrze-
bowania na paliwo gazowe a w konsekwen-
cji zwiększenie o 15 proc. r/r, do 4,55 mld m 
sześc. ilości paliwa dystrybuowanego przez GK 
PGNiG. Większy wolumen przesłanego gazu 
oraz wyższa o 3,6 proc. taryfa dystrybucyjna, 
obowiązująca od

1 lutego 2021 roku, spowodowały wzrost 
przychodów segmentu Dystrybucja o 19 proc., 
do 1,67 mld złotych. EBITDA wyniosła 1,01 mld 
zł i była wyższa niż przed rokiem o 31 procent.

Wytwarzanie
Warunki pogodowe miały istotny wpływ 

także na wyniki finansowe i operacyjne seg-
mentu Wytwarzanie. Sprzedaż ciepła poza GK 
PGNiG wzrosła o 6 proc. w porównaniu z I kw. 
2020 roku i wyniosła 17 PJ. Przełożyło się to 
na wzrost przychodów segmentu o 13 proc. r/r 
do 1,1 mld zł. EBITDA wyniosła 0,46 mld zł, co 
oznacza wzrost o 11 proc. względem wyniku 
osiągniętego rok wcześniej. Sprzedaż ener-
gii elektrycznej z produkcji wyniosła 1,2 TWh 
i była niższa niż przed rokiem o 12 procent.

prawie 100-proc. wzrost sprzedaży 
LNG w I kwartale 2021 roku

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny zwięk-
szyła o blisko 100 proc. sprzedaż skroplone-
go gazu ziemnego (LNG) w I kwartale 2021 
roku. To wynik między innymi rosnącej popu-
larności autobusów i ciężarówek gazowych, 
rozszerzenia oferty bunkrowania statków 
o kolejne polskie porty oraz realizacji naj-
większego kontraktu na dostawy LNG dla 
odbiorcy przemysłowego.

– Skroplony gaz ziemny to uniwersalne 
paliwo, które może być z powodzeniem wy-
korzystywane między innymi w przemyśle, 
transporcie drogowym i morskim. Możliwość 
wykorzystania Terminalu LNG im. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu gwarantuje 
nam stabilne dostawy tego paliwa z różnych 
kierunków. To jeden z kluczowych elementów 
postępującej dywersyfikacji dostaw gazu do 
Polski. Cieszę się, że wykorzystujemy ten po-
tencjał, żeby w pełni odpowiadać na rosnące 
zapotrzebowanie na gaz, wynikające ze zwięk-
szającej się roli błękitnego paliwa w naszej go-
spodarce – podkreśla Paweł Majewski, Prezes 
Zarządu PGNiG SA.

– Aktywnie poszukujemy odbiorców LNG 
nie tylko wśród naszych obecnych Klientów. 
Nasza kompleksowa oferta oraz jakość współ-
pracy zapewnia spółce sukcesywny wzrost 
wolumenu sprzedawanego gazu. W I kwartale 
2021 roku praktycznie podwoiliśmy sprzedaż 
LNG, osiągając  97-proc. wzrost w porównaniu 
do analogicznego okresu w 2020 roku – mówi 
Henryk Mucha, Prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Dobre wyniki sprzedażowe PGNiG są zwią-
zane między innymi z rosnącą popularnością 
paliwa LNG w transporcie. Dotyczy to ciężkiego 
transportu kołowego, a także komunikacji pu-
blicznej. Na wzrost sprzedaży skroplonego gazu 
ziemnego miał również wpływ konsekwentny 
rozwój oferty komercyjnego bunkrowania stat-
ków w polskich portach. Od ubiegłego roku 
spółka PGNiG Obrót Detaliczny prowadzi tego 
typu operacje w portach w Szczecinie, Świno-
ujściu i Policach, co pozwoliło uzupełnić ofertę 
usług realizowanych już wcześniej w portach 
w Gdańsku i Gdyni. Spółka zrealizowała jak 
dotąd bunkrowania dla 12 różnych statków, co 
plasuje ją na pozycji jednego z najbardziej do-
świadczonych podmiotów w tej części Europy.

– Nie ulega wątpliwości, że wyznaczamy 
standardy w zakresie wykorzystania skroplone-
go gazu ziemnego w Polsce. Popularyzacja LNG 
w transporcie to jedno z kluczowych rozwiązań, 
umożliwiających szybką redukcję emisji. Warto 
podkreślić, że do rekordowego wzrostu sprze-

daży LNG w I kwartale 2021 roku, przyczyniła 
się również realizacja największego w historii 
PGNiG Obrót Detaliczny kontraktu na dostawy 
LNG dla przemysłu – dodaje Marcin Szczudło, 
Wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny, odpowie-
dzialny za obszar CNG/LNG w spółce.

W czerwcu ubiegłego roku PGNiG Obrót 
Detaliczny podpisało 5-letni kontrakt z LG Elec-
tronics. Na mocy umowy spółka dostarczy do 
stacji regazyfikacji przy zakładzie LG pod Wro-
cławiem blisko 19 tysięcy ton skroplonego gazu 
ziemnego.

ORLEN Południe wspólnie 
z PGNiG rozwijają obszar produkcji 
biometanu

ORLEN Południe, spółka z Grupy ORLEN, 
podpisała list intencyjny z Polskim Górnic-
twem Naftowym i Gazownictwem zakłada-
jący wzmocnienie współpracy w zakresie 
rozwoju odnawialnych źródeł energii. Firmy 
planują powołanie spółki celowej, która za-
inwestuje w rozwój sieci biometanowni. 
W nowoczesnych instalacjach z substratów 
rolniczych, odpadowych i pozostałości z prze-
mysłu przetwórczego powstawałby przyjazny 
środowisku biometan, który mógłby zostać 
wykorzystany w przemyśle lub energetyce.

– Wzmacniamy kompetencje i pozycję 
Grupy ORLEN na rynku odnawialnych źródeł 
energii. Łącząc siły z PGNiG rozwijamy nową 
linię biznesową w obszarze biometanu. Duży 
potencjał tego czystego, ekologicznego paliwa, 
które może stać się źródłem zielonego wodoru, 
umożliwi realizację naszych strategicznych ce-
lów biznesowych i skutecznie przyczyni się do 
transformacji energetycznej polskiej gospodarki 
– powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu 
PKN ORLEN.

Podpisany przez ORLEN Południe i PGNiG 
list intencyjny zakłada możliwość współpracy 
przede wszystkim przy pozyskiwaniu i budowie 
instalacji biometanowych, rozwoju technologii 
wykorzystywanych do produkcji biometanu, 
a także przy produkcji i wykorzystaniu biome-
tanu w różnych obszarach działalności spółek. 
Inwestycje miałaby realizować powołana przez 
ORLEN Południe i PGNiG spółka celowa, w któ-
rej ORLEN Południe miałby 51 proc., a PGNiG 
– 49 proc. udziałów. Zgodę na jej utworzenie 
musi wydać Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.

– Połączenie zasobów, wiedzy i doświad-
czenia PGNiG oraz PKN ORLEN będzie istotnym 
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Dwa kraje, dwie drogi rozwoju
Morze Północne jest dla Europy najbliż-

szym źródłem zaopatrzenia w surowce ener-
getyczne, co więcej jest to źródło bardziej 
stabilne niż dostawy z Bliskiego Wschodu 
czy z Rosji. Można to było docenić w okresie 
konfliktów i rewolucji na  Bliskim Wschodzie. 
Basen ropo- i gazonośny jest podzielony mię-
dzy Wielką Brytanię i Norwegię, ale jest to 

jeden basen, w którym są podobne warunki 
geologiczno-złożowe. Pozostali producenci 
mają znacznie skromniejszy udział w konce-
sjach i wydobyciu. Na początku lat 80-tych, 
gdy rozpoczynał się okres naftowego prospe-
rity, oba kraje produkowały podobne ilości 
ropy naftowej i ich sytuacja ekonomiczna była 
zbliżona. W 1980 r. W. Brytania wydobywa-
ła 87,9 mln t ropy, a PKB w przeliczeniu na 
1 mieszkańca wynosił 10032 USD (w 1975 r. 
4300 USD), natomiast Norwegia wydobywa-
ła 79,6 mln t ropy przy PKB per capita 15650 
USD (w 1975 r. 8380 USD). Rozpoczęła się in-
tensywna eksploatacja złóż i nie tylko budżety 
producentów, lecz także skarbu państwowego 
zostały zasilone pokaźnymi dochodami. W W. 
Brytanii wpływy z ropy i gazu w niektórych 
okresach stanowiły 10% budżetu krajowego. 
Sposoby spożytkowania tych dodatkowych 
pieniędzy były różne, można było wydać je 
na cele socjalne, wprowadzić program ulg 
podatkowych lub nisko oprocentowanych 
kredytów dla wybranych grup społecznych 
i tak postępowano w W. Brytanii za rządów 
Margaret Thatcher. Michael Heseltine, minister 
w rządzie M. Thatcher powiedział później, że 
te środki zostały „roztrwonione”.

Można też było utworzyć państwowy fun-
dusz emerytalny, który miał służyć następnym 
pokoleniom po wyczerpaniu zasobów ropy i gaz  
i tak postąpiła Norwegia. W 1990 r. powstał 
Government Pension Fund Global, największy 
fundusz powierniczy, który obecnie zgromadził 
ponad 1,2 bln USD.

W ciągu 30 lat wydobycie ropy wzrastało 
i doszło do punktu kulminacyjnego. W sekto-
rze brytyjskim stało się to w roku 1999, gdy 
wydobyto 128,2 mln t, w sektorze norweskim 
w 2001 r. z wydobyciem 157,5 mln t ropy i od 
tego momentu produkcja zmniejsza się. Na-
stąpił okres normalnej działalności, z etapami 
koniunktury i dekoniunktury, wahaniami cen, 
wpływem konfliktów w bliższych i dalszych re-
jonach świata, aktywnością OPEC, wewnętrz-
nymi zmianami politycznymi i wieloma innymi 
czynnikami. Do plusów trzeba zaliczyć brak 
znaczących napięć geopolitycznych między 
W. Brytanią i Norwegią, antagonizmy z począt-
ku XX wieku wygasły.

Norwegia już wcześniej posiadała rozwi-
nięta energetykę wodną (hydroelektrownie). 
Systematycznie ograniczano liczbę i wiel-
kość źródeł emisji takich jak spalanie gazu 
w pochodniach na platformach wiertniczych 
wprowadzając turbiny gazowe zasilane tym 
paliwem. Kolejną innowacją były turbiny wia-
trowe na platformach. Niedawno rozpoczę-
to zakrojoną na szeroką skalę elektryfikację 
platform i instalacji wydobywczych, szcze-

gólnie tych zlokalizowanych  blisko wybrzeża. 
Wśród projektów badawczych było też wy-
korzystanie energii silnych pływów dennych 
w fiordach jako napędu turbin. Wszystkie te 
przedsięwzięcia sprawiły, że obecnie niemal 
98% energii zużywanej na potrzeby krajowe 
pochodzi ze źródeł odnawialnych. Pozwala to 
na przeznaczenie na eksport znacznie więk-
szych ilości ropy i utrzymanie przychodów 
z tego sektora.

Zupełnie inaczej jest ukształtowany ko-
szyk energetyczny w Wielkiej Brytanii, gdzie 
większość ropy przeznacza się na zaspoko-
jenie potrzeb wewnętrznych. Petrochemia, 
transport, ogrzewanie, gospodarstwa domo-
we wymagają dostaw ropy i gazu. Rząd bry-
tyjski uczestniczy w działaniach na rzecz bez-
emisyjnej gospodarki, ale minister gospodarki 
i energii uprzedza, że do roku 2035 ropa i gaz 
dostarczać będą 2/3 całkowitej energii pier-
wotnej i w związku z tym osiągnięcie zerowej 
emisji CO2 do roku 2050 może być opóźnione. 
Spadek cen ropy, rezygnacja z eksploatacji 
złóż w stadium dojrzałym może doprowadzić 
do niewypłacalności i bankructw, a wtedy za-
grożonych jest 250 tys. miejsc pracy w sekto-
rze o wartości prawie 17 mld USD. 

Jak więc teraz przedstawia się sytuacja 
sąsiadów na dwóch krańcach Morza Północ-
nego? Wielka Brytania wydobywa rocznie 
48,7 mln t ropy, PKB wynosi 42330 USD na 
mieszkańca. Wydobycie ropy w Norwegii 
wynosi 69,8 mln t, PKB wynosi 82500 USD 
i w Europie wyprzedza ją tylko Luksemburg. 
Oczywiście te dwa wskaźniki nie wyczerpują 
listy parametrów opisujących stan gospodar-
ki, jednak pokazują, jakie są wyniki dwóch 
różnych ścieżek rozwoju. Norwegia ostrożnie 
dofinansowywała cele socjalne i społeczne, 
natomiast inwestowała w nowoczesne tech-
nologie. Kontrola nad przemysłem naftowym 
zwiększyła się po utworzeniu państwowego 
koncernu naftowego (Equinor), który skutecz-
nie rywalizował z zewnętrznymi koncesjobior-
cami, a obecnie należy do czołówki międzyna-
rodowych firm naftowych.

Wielka Brytania jak opisano wyżej, korzy-
stała z boomu naftowego nie wykorzystując 
możliwości stworzenia funduszu rezerwowe-
go. Nie wprowadzano też poważniejszych 
modyfikacji w strukturze zużycia energii, do-
piero transformacja spowodowała zwrócenie 
uwagi na źródła odnawialne. Zapowiedziano 
też wprowadzenie zakazu sprzedaży samo-
chodów z silnikami spalinowymi od 2030 r. 
Nadzór rządu i agencji rządowych nad prze-
mysłem naftowym został zachowany, jednak 
bez możliwości interwencji i wsparcia w sy-
tuacjach kryzysowych. Jak widać, są to dwie 

i bardzo potrzebnym impulsem dla rozwoju ryn-
ku biometanu w Polsce. Nowa spółka umożliwi 
obu partnerom rozwój kompetencji w całym 
łańcuchu wartości. Ta współpraca doskonale 
wpisuje się w plany PGNiG związane z obniże-
niem emisyjności krajowego sektora gazu oraz 
dynamicznym rozwojem obrotu gazami odna-
wialnymi – podkreślił Paweł Majewski, Prezes 
Zarządu PGNiG.

Nowa linia biznesowa w obszarze biometa-
nu, którą rozwijają Grupy ORLEN i PGNiG, opie-
ra się na budowie własnych oraz przejmowaniu 
już istniejących biogazowni. W grudniu ub.r. 
spółka ORLEN Południe nabyła działającą bio-
gazownię w Konopnicy, w gminie Rawa Mazo-
wiecka. W styczniu zakupiła dwie działki w gmi-
nie Ryn z zamiarem zbudowania na nich własnej 
instalacji. Z kolei w marcu sfinalizowała zakup 
biogazowni rolniczej w miejscowości Wojny-
-Wawrzyńce, w gminie Szepietowo. Spółka pla-
nuje rozbudowę tych instalacji i przekształcenie 
ich w biometanownie wytwarzające biometan, 
który byłby wtłaczany do sieci dystrybucyjnej, 
a także potencjalnie mógłby być wykorzystany 
do produkcji zielonego wodoru.

GK PGNiG jest zainteresowana m.in. odbio-
rem biometanu od jego producentów i przesy-
łem sieciami dystrybucyjnymi w mieszance z ga-
zem ziemnym. W tym celu PGNiG opracowało 
standard jakości biometanu, który może być 
wprowadzany do sieci, warunki przyłączenia 
biometanowni i wzór umowy dystrybucyjnej.

Podpisany list intencyjny jest wynikiem 
wykonanych przez spółki analiz dotyczących 
produkcji biogazu, oczyszczonego następnie do 
parametrów biometanu. Celem jest stworzenie 
środowiska biznesowego oraz bazy naukowej 
i technologicznej dla rozwoju sieci biometanow-
ni, z których każda będzie wytwarzać ok. 4 mln 
m sześc. biometanu rocznie.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA
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odrębne drogi rozwoju, może nawet dwie 
różne filozofie. Teraz, w warunkach transfor-
macji energetycznej, trzeba opracować nową 
taktykę i strategię odchodzenia od paliw ko-
palnych. 

Norwegia dostrzega niebezpieczeństwa 
wynikające z uzależnienia budżetu od docho-
dów z ropy i gazu. Prezes norweskiego banku 
centralnego wskazuje na potrzebę rozwijania 
innych gałęzi przemysłu z zastrzeżeniem, że 
musi to być proces stopniowy, umożliwiający 
uczestnikom dostosowanie się do nowych wa-
runków.

Także Norges Bank zawiadujący funduszem 
emerytalnym w styczniu ogłosił sprzedaż udzia-
łów w spółkach zajmujących się poszukiwaniem 
i eksploatacją ropy i gazu, wcześniej wycofał 
środki zaangażowane w górnictwo węglowe.

Media brytyjskie uważnie obserwują wy-
darzenia w norweskim sektorze Morza Północ-
nego, a szczególnie dużo było komentarzy po 
uruchomieniu wydobycia na złożu Johan Sver-
drup. Jest to złoże o zasobach 364 mln t ropy 
i w I fazie eksploatacji w br. będzie produkować 
prawie 60 tys. t/d, później produkcja wzrośnie 
do 89,7 tys. t ropy na dobę. Po osiągnięciu 
maksymalnego poziomu będzie to 1/3 produkcji 
ropy w Norwegii. Zwrócono też uwagę na zapo-
wiedź zwrotu 110 mld USD zainwestowanych 
w udostępnienie i zagospodarowanie złoża po 
5 latach. Spiker BBC wyrażał zaniepokojenie, 
niemal troskę o wpływ wydobycia ze złoża Jo-
han Sverdrup na osłabienie wysiłków Europy na 
rzecz ograniczenia globalnej emisji CO2. 

Spadek wydobycia ropy 
w Rosji w 2020 r.

Zobowiązania do redukcji wydobycia ropy 
wynikające z porozumienia w ramach grupy 
OPEC+ w połączeniu z osłabieniem popytu 
w warunkach pandemii spowodowały, że wy-
dobycie ropy w Rosji po raz pierwszy od roku 
2008 zmniejszyło się. Jak podaje agencja In-
terfax, w 2020 r. wydobycie ropy i kondensatu 
wyniosło 512,6 mln t w porównaniu z  rokiem 
2019 i produkcją 560,2 mln t, co było rekordo-
wym wynikiem w okresie  po rozpadzie ZSRR. 
Co więcej, wicepremier Aleksandr Nowak za-
powiedział na początku roku, że od lutego br. 
Rosja dodatkowo obniży produkcję o 68 tys. 
t/d jako wsparcie  grupy OPEC+ w umocnieniu 
rynku, co oznacza, że w tym roku nie można się 
spodziewać lepszych wyników.

Rosną zasoby bloku Stabroek 
w Gujanie

Po odkryciach z września 2020 r. Yellow-
tail-2 i Redtail-1 w obrębie bloku Stabroek 27 
kwietnia br. ExxonMobil poinformował o no-
wym sukcesie w postaci wiercenia Uaru-2. 
Stwierdzono w nim obecność nowego horyzon-
tu roponośnego o miąższości 36 m, zalegające-
go głębiej niż interwał produktywny we wcze-
śniejszym (styczeń 2020) odwiercie Uaru-1, 
zlokalizowanym 11 km na południe. Głębokość 
wody wynosi 1725 m.

Akcja poszukiwawcza rozwija się, w marcu 
br. zakontraktowano do prac w tym rejonie szó-
sty statek wiertniczy „Noble Sam Croft”. Obecnie 
w projektach zagospodarowania złoża Lisa i ko-
lejnych realizowanych wspólnie przez Exxon-
Mobil, Hess Guyana Exploration Ltd. i CNOOC 
Petroleum Guyana Ltd. zatrudnionych jest 2300 
mieszkańców Gujany.

Paraliż dostaw paliw 
dla Wschodniego Wybrzeża

Atak hakerski na infrastrukturę głównej 
magistrali dostarczającej paliwa na Wschodnie 
Wybrzeże w piątek 7 maja wstrzymał wszystkie 
operacje przesyłu i zablokował funkcjonowanie 
systemu rurociągów należących do firmy Colo-
nial Pipeline. Są to rurociągi transportujące ropę, 
gaz i produkty naftowe z Teksasu do New Jersey 
o długości 8850 km, o przepustowości 340 tys. 
t/d zapewniające pokrycie ok. 45% zapotrzebo-
wania w tym rejonie, zaopatrują m. in. Nowy 
Jork. Zapasy paliw, przede wszystkim benzyny, 
są małe i po informacjach, że usuwanie skutków 
ataku zajmie 2-3 dni, detaliczna cena benzyny 
wzrosła o 2,5% w porównaniu z ceną z piątku, 
a cena giełdowa futures początkowo wzrosła 
o 4,2%. Wiele stacji benzynowych było nieczyn-
nych po opróżnieniu zbiorników. W poniedzia-
łek 10 bm. Colonial Pipeline informował o uru-
chomieniu jednej z linii rurociągu po włączeniu 
ręcznego sterowania.

Awaria była na tyle poważna, że w Białym 
Domu odbyła się narada z udziałem prezydenta 
na której oceniano zagrożenie dla dostaw pa-
liw. Sztab prezydenta Bidena przyznał, że w tym 
przypadku rola organów państwa jest ograni-

czona, bo Colonial Pipeline jest firmą prywatną.
Ustalono, że do ataku wykorzystano opro-

gramowanie typu ransomware i odpowie-
dzialna jest grupa hakerów Darkside. Colonial 
Pipeline postanowił samodzielnie uporać się ze 
skutkami ataku i nie zwracał się o pomoc do 
CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security 
Agency) podlegającej Departamentowi Bezpie-
czeństwa Narodowego.

Rurociąg Uganda-Tanzania
Podpisano porozumienie końcowe o bu-

dowie rurociągu do przesyłu ropy z zachodniej 
Ugandy do portu Tanga w Tanzanii. Konsorcjum 
tworzą: Total, CNOOC i Uganda National Oil Co. 
Rurociąg nazwany EACOP-East Africa Crude Oil 
Pipeline o długości 1445 km i średnicy 24" za-
pewni zdolność przesyłową 41 tys. t/d i dostar-
czy ropę do zakładu przeróbki w Kasenyi, gdzie 
gaz będzie wykorzystany do wytwarzania ener-
gii elektrycznej. Sześć tłoczni z systemem kon-
troli temperatury zapewni utrzymanie minimal-
nej temperatury ropy 50° C. Total przewiduje, że 
eksport ropy rozpocznie się na początku 2025 r. 
Koszt rurociągu szacuje się na 3,5 mld USD.

Ropa będzie pochodzić z zespołu 7 złóż 
(Kingfisher,  Tilenga i pięć pozostałych) obję-
tych projektem Jezioro Alberta. Łącznie planuje 
się tam odwiercenie 400 otworów, w tym 196 
eksploatacyjnych, 200 zatłaczających wodę 
złożową i 28 otworów kontrolnych. Docelowo 
produkcja ma osiągnąć 31 tys. t/d ropy.

Rurociąg EACOP jest bardzo ważną inwe-
stycją dla całego regionu, bo dla producentów 
ropy ze Afryki Wschodniej jednym z głównych 
problemów jest dostarczenie wydobytej ropy 
do portów nad Oceanem Spokojnym. Projekt 
magistrali Uganda-Tanzania powstał kilka lat 
temu i już wtedy wzbudził kontrowersje ze 
względu na zagrożenie obszarów cennych 
przyrodniczo. Teraz, gdy inwestycja materia-
lizuje się, protesty nasiliły się. Bardzo krytycz-
ne jest stanowisko Afrykańskiej Izby Energii 
wskazującej na zagrożenie miejscowej ludności 
skażeniem wody, przesiedleniami, likwidacją 
14 tys. gospodarstw i utratą źródeł utrzyma-
nia. Ekolodzy przypominają, że w Ugandzie 
i Tanzanii znajduje się wiele niezwykle cennych 
ekosystemów chronionych w rezerwatach i par-
kach narodowych (Kilimandżaro, Serengeti, Ny-
erere). m. in. jedno ze złóż objętych projektem 
Jezioro Alberta znajduje się na terenie parku 
Wodospad Murchisona.  Wiercenia i budowa 
rurociągu mogą spowodować niepowetowane 
szkody i zmniejszyć ruch turystyczny.
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Więcej gazu ziemnego w USA, 
ale popyt spada

Wydobycie gazu ziemnego w USA wynio-
sło w 2019 r. 2,633 mld m3/d, ale w następnym 
roku spadło do 2,585 mld m3/d. Teraz nastąpił 
nieznaczny wzrost do 2,586 mld m3/d (2021) 
i przewiduje się dalsze zwiększenie wydobycia 
do 2,640 mld m3/d w 2022 r. Producenci gazu 
obserwują jednak z niepokojem zmniejszające 
się zużycie gazu. Po pomyślnym roku 2019, 
gdy zużycie osiągnęło poziom 2,409 mld m3/d, 
w 2020 było to 2,356 mld m3/d, w 2021 r. 
2,346 mld m3/d i spodziewany kolejny spadek 
do 2,322 mld m3/d w 2022 r. Powyższe dane 
pochodzą z prognoz EIA i jeśli się sprawdzą, bę-
dzie to spadek trwający aż 3 lata – od 1983 r. 
nie było takiej sytuacji. Przyczyny to wysokie 
ceny gazu, ale też zastępowanie gazu w sek-
torze energii przez źródła odnawialne i wę-
giel. Świadczy o tym wzrost wydobycia węgla 
– w 2020 r. było to 489 mln t, 530,9 mln t 
w 2021 r. ale w 2022 r. 545,8 mln t r. W ten 
sposób elektrownie reagują na wzrost cen.

Konsekwencją jest wzrost emisji CO2 po-
chodzącego ze spalania paliw kopalnych z 4571 
mln t w 2020 r. (najlepszy rok) do 4820 mln t 
w 2021 r. i 4938 mln t w 2022 r.

Agencja EIA zasygnalizowała też spadek 
wydobycia ropy w lutym br. do 1,34 mln t/d, 
najniższego poziomu od 2017 r. Częściowym 
wyjaśnieniem może być fala mrozów w połu-
dniowych stanach w styczniu i lutym powodu-
jąca zakłócenia w pracy instalacji i sieci przesy-
łowych.

Gubernator Kalifornii chce zakazu 
wierceń naftowych w 2045 r.

Gubernator Gavin Newsom wystąpił do 
urzędu regulacji energii (Geologic Energy Ma-
nagement Division) z wnioskiem o rozpoczęcie 
procesu wstrzymywania wydawania zezwoleń 
na stosowanie szczelinowania hydraulicznego 
w wierceniach do 2024 r. Następnym krokiem 
będzie stopniowe zaprzestanie wydobycia 
ropy, które ma się zakończyć w 2045 r. Argu-
menty ekologów przekonały gubernatora, że 
szczelinowanie nie ma przyszłości, a Kalifor-
nia musi szukać innych  rozwiązań poza ropą 

i gazem. Eksploatacji paliw kopalnych nie da 
się pogodzić z ochroną klimatu. Centrum ba-
dań bioróżnorodności i klimatu podkreśla, że 
podjęcie zdecydowanych działań jest naglącą 
potrzebą, nie można dłużej zwlekać i prowa-
dzić kolejnych analiz. 

Zapowiadane ograniczenie poszukiwań 
i eksploatacji mimo odsunięcia w czasie , może 
mieć poważny wpływ na gospodarkę Kalifornii. 
Stan zajmuje 7 miejsce na liście producentów 
ropy i gazu. 

Jerzy Zagórski
Źródła: Bloomberg, Colonial Pipeline, 

E&T, ExxonMobil, Hart Energy, Interfax, 
Offshore, Oil & Gas Financial Journal, 

Oil & Gas Journal, Reuters, Rigzone, rp.pl, 
Total, Financial Times, World Oil.

Baza paliw PERN w Dębogórzu: 
już 1 mln ton przeładowanych paliw

Już ponad 1 mln ton paliw przeładowa-
ła w tym roku baza paliw PERN w Dębogó-
rzu, obsługując w tym czasie 26 tankowców 
z olejem napędowym. W ostatnich latach taki 
wynik był osiągany dopiero w połowie lipca. 
W tym roku zapowiadają się więc rekordowe 
obroty, które potwierdzają, że gospodarka 
coraz lepiej radzi sobie po roku pandemii.

Rekord został pobity w połowie maja wraz 
z przyjęciem ładunku blisko 40 tys. m³ oleju 
napędowego dostarczonego przez tankowiec 
Hafnia Soya. Planujemy utrzymanie aktualnego 
tempa na kolejne miesiące, pomimo szeregu 
realizowanych obecnie zadań remontowo inwe-
stycyjnych w bazie – podkreśla Michał Drzazga, 
kierownik bazy PERN w Dębogórzu.

Terminal produktów naftowych w Dębogó-
rzu stanowi aktualnie jeden z filarów zdywersyfi-
kowanego systemu zaopatrywania Polski w pa-
liwa płynne. Jest jedynym w kraju terminalem 
przeładunkowym, który umożliwia na znaczną 
skalę import paliwa drogą morską z dowolnego 
regionu świata.

Tak dobry wynik w pierwszych miesiącach 
tego roku w porównaniu do lat ubiegłych jest 
spowodowany dużym zapotrzebowaniem na 
import oleju napędowego w pierwszym kwar-
tale. Jest to istotny sygnał, że rynek wraca do 
formy po ograniczeniach wynikających z pande-
mii. Nasze inwestycje, które realizujemy obecnie 
w Dębogórzu pozwolą nam w jeszcze większym 

zakresie wykorzystać potencjał tej bazy  – pod-
kreśla Rafał Miland, wiceprezes PERN.

Baza paliw w Dębogórzu niedawno po-
większyła się o dwa nowe zbiorniki po 32 tys. m³ 
każdy. Dzięki rozbudowie jej pojemość magazy-
nowa wzrosła do prawie 260 tys. m³. Niedługo 
ruszy tam także budowa kolejnego, podobne-
go zbiornika, który zostanie oddany do użytku 
w przyszłym roku. Kompleksowy plan rozwoju 
bazy i stworzenie paliwowego hubu morskie-
go obejmuje nie tylko rozbudowę pojemności 
magazynowych, ale i instalacji transportu ru-
rociągowego, modernizację frontu kolejowego, 
a także zwiększenie zdolności przeładunkowych 
nabrzeża tankowców, realizowane we współ-
pracy z Zarządem Portu Morskiego Gdynia S.A. 
Nowe udogodnienia pozwolą Klientom PERN na 
bardziej efektywny import i dalszą dystrybucję 
oleju napędowego.

Załadunek cystern w centrum uwagi
PERN przebudowuje obecnie w Dębogórzu 

swój front załadunku cystern kolejowych. W efek-
cie liczba załadowanych cystern zwiększy się tam 
o połowę. Wzmocni to stabilność krajowego i mię-
dzynarodowego rynku logistyki produktów nafto-
wych. Rozbudowa infrastruktury pozwoli również 
podnieść jakość świadczonych obecnie usług.

Zwiększenie możliwości załadunkowych jest 
kluczowym elementem rozwoju bazy w Dębogó-
rzu jako polskiego „paliwowego okna na świat”. 
Obecnie terminal obsługuje przede wszystkim 
przeładunek paliw z tankowców, przybijających 
do nabrzeży portu w Gdyni. Następnie produkt 
jest transportowany do głównej części magazy-
nowej bazy poprzez infrastrukturę technologicz-
ną. Stamtąd rurociągami trafia do terminala ko-
lejowego, gdzie funkcjonują obecnie cztery fronty  
załadunku składów kolejowych.

Projekt obejmuje rozbudowę rurociągów 
i urządzeń pompowych, dalszą automatyzację 
procesów kontrolnych i sterowniczych, budowę 
nowych stanowisk nalewu cystern kolejowych 
i nowych torów do obsługi większej liczby wa-
gonów.  Bezpieczeństwo jest istotnym aspektem 
zadania, dlatego wszystkie instalacje zostaną 
wyposażone w nowoczesne systemy kontroli 
i zabezpieczenia ruchu.  

Modernizację przejdzie także system stero-
wania ruchem kolejowym. Infrastruktura zostanie 
wyposażona w specjalistyczne urządzenia, za-
bezpieczające przed przedostaniem się substancji 
ropopochodnych do gruntu, zaś rozbudowa sieci 
dróg pożarowych przyczyni się do zwiększenia 
efektywności działań w przypadku awarii.

Katarzyna Krasińska
Rzecznik prasowy PERN S.A.
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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.
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Ryszard Jarecki z Oddziału w Tarnowie



5(270)/2021
maj

28



29
5(270)/2021

maj

8 maja 2021 r., po długiej przerwie, 
pojawiła się możliwość zorganizowa-
nia spotkania większej grupy osób 
na otwartym powietrzu, jako skutek 
poluzowania przez władze obowią-
zujących obostrzeń pandemicznych. 
Natychmiast skorzystaliśmy z tej moż-
liwości i 12 maja zorganizowaliśmy 
spacer do warszawskiego Ogrodu Bo-
tanicznego PAN w Powsinie. 

Jest to miejsce tradycyjnych już, wiosennych 
spacerów organizowanych przez nasze Koło.  
To spotkanie miało jednak szczególny charakter, 
bo było to pierwsze oficjalne spotkanie człon-
ków Koła od ponad półtora roku, co w naszym 
środowisku – spotykającym się dotychczas dość 
często, jest zjawiskiem wyjątkowym. 

W spacerze uczestniczyła grupa 14 naj-
bardziej wytrwałych i zagorzałych „spacerowi-
czów” z naszego Koła. Pogoda nam sprzyjała, 
chociaż patronem dnia był św. Pankracy – jeden 
z „chłodnych ogrodników”. Przy ciepłej, sło-
necznej wiosennej pogodzie podziwialiśmy łany 
kwitnących jeszcze różnokolorowych tulipanów, 

Koło Seniora SITPNiG przy Oddziale Warszawa II 
na spacerze w Ogrodzie Botanicznym PAN

ODDZIAŁ W WARSZAWIE II

obsypane kwiatami magnolie i w ogóle przyro-
dę budzącą się do życia.

Po odwiedzinach w Ogrodzie Botanicz-
nym przeszliśmy do Parku Kultury i Wypo-
czynku w Powsinie, gdzie w trakcie odpo-
czynku na „polanie piknikowej”, uczestnicy 
mogli spokojnie porozmawiać i podzielić się 
informacjami po długiej przerwie. Siłą rzeczy 
dyskusja koncentrowała się na temacie pan-
demii i jej skutkach. Na szczęście okazało się, 
że spośród kręgu naszego środowiska oraz ro-
dzin uczestników spotkania, tylko jedną oso-
bę dotknęło najgorsze – czyli ciężki przebieg 
choroby i śmierć osoby z dalszej rodziny. Kilka 

osób, przede wszystkim młodych (!!!), przeszło 
chorobę, ale w zasadzie bezobjawowo i jak na 
razie bez większych konsekwencji. Okazało 
się przy tym, że wszyscy uczestnicy spotkania 
stosują się do obowiązujących ograniczeń są 
zaszczepieni, nie było wśród nas „antyszcze-
pionkowców”.

Na zakończenie tego bardzo udanego spo-
tkania, uczestnicy obiecali sobie spotkać się 
w pierwszej połowie czerwca na następnym 
spacerze w Puszczy Kampinoskiej.

Andrzej Macheła-Olszacki
Przewodniczący Koła 

Uczestnicy spaceru. Fot. A. Olszacki

Tulipany. Fot. A. Olszacki

Magnolie. Fot. A. Olszacki
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Historia Oddziału SITPNiG w Krośnie

Krośnieński Oddział Stowarzy-
szenia należy do najstarszych oddzia-
łów SITPNiG w Polsce. W grudniu 
1944 r., w Krośnie, miały miejsce 
pierwsze po 6 latach wojny, uro-
czyste obchody tradycyjnego święta 
górniczego – „Barbórki”. Spotkanie 
to było okazją do dyskusji na temat 
kształtu przemysłu naftowego, a tak-
że o konieczności reaktywowania 
działalności przedwojennych Stowa-
rzyszeń Naftowych. 

W dniach 15 – 16 października 1945 r. 
odbyła się w Krośnie Konferencja Techniczna 
Przemysłu Naftowego zorganizowana na wzór 
międzywojennych Zjazdów Naftowych zwo-
ływanych przez SPIPN, na której obok proble-

mowych tematów obejmujących całokształt 
zagadnień kopalnictwa naftowego, omówiono 
sprawę powołania do życia stowarzyszenia in-
żynierów i techników zatrudnionych we wszyst-
kich gałęziach przemysłu naftowego.

Pierwsze biuro organizacyjne Stowarzysze-
nia utworzono już w 1945 roku w domu Stani-
sława Bergmana przy ul. Staszica w Krośnie. Do 
Komitetu Organizacyjnego należeli: Kazimierz 
Majewski, Kazimierz Krukierek, Maksymilian 
Mojak, Tadeusz Czajkowski, Marian Ptak, Sta-

nisław Rachwał, Jan Such, Aniela Stec, Ludwik 
Słotwiński, Jan Strzelbicki, Adam Waliduda, 
Władysław Zajezierski. 

Na posiedzeniu organizacyjnym 8 marca 
1946 r. w Krakowie przedstawiciele środowisk 
naftowych Krakowa, Gorlic, Krosna, Sanoka, 
Tarnowa i Oświęcimia uchwalili utworzenie Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu 
Paliw Płynnych w Polsce z siedzibą w Krakowie. 
Odział Krosno na tym spotkaniu reprezentował 
Władysław Strończak.

ODDZIAŁ W KROŚNIE

Kazimierz Krukierek

Tadeusz Czajkowski

Maksymilian Mojak

Marian Ptak

Stanisław Rachwał 

Józef Wojnar

Władysław Zajezierski

Dom Stanisława Bergmana, pierwsza siedziba Stowarzyszenia 
w Krośnie

Adam Waliduda
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W 1946 roku Oddział Krosno liczył 112 
członków czyli blisko 40% członków całego 
Stowarzyszenia. Pierwszym przewodniczącym 
został Kazimierz Krukierek, a w latach 1948 - 
1950 był nim Jan Strzelbicki. 

W 1949 roku krośnieński oddział Stowarzy-
szenia otrzymał pomieszczenia w „Domu Górni-
ka Naftowca”. Założono tam bibliotekę, czytel-
nię, urządzono ekspozycję naftową. Członkowie 
Oddziału podjęli działania na rzecz rozwoju 
naftowych zakładów przemysłowych i nauko-
wych, rozwijali ruch wynalazczości, organizo-
wali i uczestniczyli w Zjazdach, Konferencjach, 
Sympozjach.

W 1950 roku staraniem członków naszego 
oddziału wydano pierwsze „Techniczne Wiado-
mości Naftowe”, była to namiastka czasopisma 
drukowana na cyklostylu. Redaktorem Naczel-
nym był Władysław Dubis. 

Pismo to, mimo skromnego wyglądu, pre-
zentowało wysoki poziom techniczny i szyb-
ko weszło w skład Wydawnictwa Czasopism 
Technicznych NOT. Od 1954 roku, ukazywało 
się jako miesięcznik pod tytułem „Wiadomości 
Naftowe”. Od 1955 roku nasz oddział rozpoczął 
wydawanie „Przeglądu Naftowego”, poświęco-
nego problemom eksploatacji ropy i gazu. Były 
to miesięczniki SITPN oraz Związku Zawodowe-
go Górników Naftowców.

W latach 1950-1956 Oddziałowi przewod-
niczył Władysław Dubis. W czasie tej kadencji, 
w latach 1953-1954, Oddział był organizatorem 
i gospodarzem obchodów 100 rocznicy polskie-
go i światowego przemysłu naftowego.

W 1956 roku Krośnieński Oddział obchodził 
uroczyście 10 lecie istnienia, wybrano nowy za-
rząd, którego przewodniczącym został Witold 

Władysław Dubis

Dom Kultury „Górnika- Naftowca” w Krośnie

Wydawnictwa Stowarzyszenia

Jubileuszowa brama do kopalni Bóbrka, obecnie MPNiG im. I. Łukasiewicza
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Paraszczak. W tym okresie Oddział liczył 349 
członków zrzeszonych w 9 kołach. 

Także w 1956 roku, w wyniku usilnych 
starań działaczy Stowarzyszenia, uruchomiono 
w Krośnie, w budynku Technikum Górnictwa 
Naftowego, punkt konsultacyjny Akademii Gór-
niczo-Hutniczej.

W 1958 r. ponownie przewodniczącym Od-
działu został Władysław Dubis. Pod koniec deka-
dy 1956-1966 r.  Oddział liczył już 718 członków 
w 11 kołach zakładowych. Wspierało go 10 
członków zbiorowych.

W tej dekadzie Oddział obchodził miłą 
uroczystość 20 lecia wydawanego w Krośnie 
miesięcznika „Wiadomości Naftowe”. W tym 
czasie sekretarzem redakcji  była kol. Stanisła-
wa Drwal.

W 1975 roku Oddział liczył 10 Kół Zakła-
dowych w zakładach podległych Zjednoczeniu 
Górnictwa Naftowego oraz Zjednoczeniu Rafine-
rii Nafty i zrzeszał 737 osób.

W latach 1980-1992 prezesem Oddziału 
Krosno był kol. Adam Nowak. W 1981 Oddział 
tworzyło 10 Kół Zakładowych w Krośnie, Jaśle 
i Jedliczu. 

Do liczniejszych Kół należały te, które dzia-
łały przy zakładach: ZUN NAFTOMET – 148 
członków, Podkarpackie Zakłady Rafineryjne 
w Jaśle – 120 członków, Rafineria Jedlicze – 
107 członków.

W 1986 roku, w 25 rocznicę budowy Mu-
zeum Skansenu Przemysłu Naftowego im. I. 
Łukasiewicza, zorganizowano w Bóbrce uro-
czystości jubileuszowe. W roku 1987 Oddział 
Krosno uczestniczył w organizacji pierwszego 
Międzynarodowego Sympozjum Bóbrka-Test 
„Opróbowania otworów wiertniczych”. 

W 1988 roku Oddział posiadał 12 Kół 
Zakładowych. Członkowie SITPNiG w Krośnie 
współpracowali z Komisją Skansenowską. Ce-
lem współpracy była rozbudowa oraz utrzyma-
nie Muzeum – Skansenu w Bóbrce. 

Stanisława Drwal

Sobótki w Muzeum 

Sympozja i konferencje naukowo – techniczne zgromadziły nie tylko licznych uczestników….

Piknik Naftowy

Od 1992 roku do 2015 prezesem Oddzia-
łu był Zbigniew Duda. Od 1998 roku do 2014 
działał Zakład Usługowy, który prowadził  dzia-
łalność w zakresie opracowania opinii technicz-
nych, rzeczoznawstwa technicznego, wykony-
wania dokumentacji zadań inwestycyjnych dla 
przemysłu naftowego, gazowniczego i rafine-
ryjnego, organizował szkolenia specjalistyczne 
z branży naftowej, gazowniczej i rafineryjnej 
w zakresie BHP, Prawa Pracy, przepisów ochro-
ny p-poż, uczestniczył w organizacji kursów 
uprawnień energetycznych, UDI, transporto-
wych i językowych.

W czerwcu 1999 roku odbyło się zebranie 
założycielskie członków Klubu Seniora, na któ-
rym dokonano wyboru władz. Przewodniczą-
cym został Józef Bielański. Celem Klubu było 
i jest utrzymywanie więzi koleżeńskich pomię-
dzy członkami, współpraca z innymi klubami 
seniora, propagowanie i kultywowanie tradycji 
górniczych, pomoc w gromadzeniu eksponatów 
i dokumentów dla Muzeum w Bóbrce, organizo-
wanie imprez towarzyskich, spotkań, wycieczek, 
opieka nad członkami Klubu.

Życie w pełni potwierdziło potrzebę jego 
istnienia. Seniorzy - naftowcy wnoszą istotny 
wkład w funkcjonowanie Stowarzyszenia, 
wspierają się nawzajem, organizują ciekawe 
spotkania, prelekcje, odczyty, służą wiedzą 
i doświadczeniem młodszym pokoleniom.
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….ale także znakomitych artystów

Najważniejszym jest jednak fakt, że nie 
zostali zepchnięci na margines życia, czują się 
potrzebni i to właśnie stanowi ich główną moty-
wację do podejmowania działań. 

Przemiany gospodarcze na początku lat 
dziewięćdziesiątych w Polsce stworzyły szansę 
dla naszej branży na współpracę z czołowymi 
firmami branży naftowej na świecie. Kredyt 
Banku Światowego spowodował niespotykany 
dotąd w historii polskiego górnictwa naftowego 
postęp technologiczny i techniczny, który stał się 
impulsem dla członków Oddziału w Krośnie do 
stworzenia forum umożliwiającego bezpośred-
nie kontakty oraz wymianę doświadczeń z kadrą 
techniczną krajowego i zagranicznego przemy-
słu naftowego. 

Takim forum stały się liczne tematyczne mię-
dzynarodowe konferencje naukowo-techniczne, 
sympozja i szkolenia. W latach 1999-2016 Od-
dział zorganizował rekordową ilość konferencji, 
sympozjów i seminariów – nie wynikało to 
z chęci bicia rekordów, a raczej z przekonania, 
że była to znakomita okazja do wymiany do-
świadczeń, integracji naszego środowiska, pro-
mocji Stowarzyszenia, naszych Firm i Muzeum 
w Bóbrce.

W latach 2001-2015 zarząd Oddziału 
organizował Stowarzyszeniowe Forum Dysku-
syjne, na których dyskutowane były aktualne 
problemy naszej branży w skali regionalnej jak 
i krajowej. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 
kilkaset osób. 

W 2015 roku, po rezygnacji kol. Z. Dudy,  
odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów 
Oddziału SITPNiG w Krośnie, na którym doko-
nano wyboru Prezesa na drugą część trwającej 
kadencji. Prezesem Oddziału została kol. Anna 
Zaleszczuk, która odważnie i z wielkim zaanga-
żowaniem przeprowadziła nasz Oddział przez  
bardzo trudny okres. 

W kadencji 2016 - 2020 r. Prezesem Od-
działu był kol. Janusz Pudło. Był to także okres 
istotnych zmian organizacyjnych w strukturze 
Oddziału Krosno. Z chwilą rozpoczęcia dzia-
łalności Zarządu w kadencji 2016 - 2020 stan 
liczebny Oddziału wynosił 365 członków zrze-
szonych w 9 Kołach Zakładowych: ZRG Krosno, 
Naftomontaż, Naftomet, INiG, RN Jedlicze, 
PNiG Jasło, ZG Jasło, BP Nafta-Gaz i Klub Se-
niora Naftowca.

W związku z reorganizacją firm, w których 
pracowali nasi członkowie, zwolnieniami grupo-
wymi w branży naftowo-gazowniczej oraz zmie-
niającym się rynkiem pracy w ostatnich czterech 
latach, ilość naszych członków na koniec ka-
dencji zmniejszyła się do 254 zrzeszonych w 6 
Kołach Zakładowych. Zlikwidowane zostało 
Koło Zakładowe Biura Projektów Nafta-Gaz, 
a pozostali członkowie zostali przydzieleni do 
Koła INiG. Ponadto koła ZRG Krosno i PNiG Jasło 
na wniosek Przewodniczących tych kół zostały 
połączone, w związku z restrukturyzacją i po-
łączeniem firm poszukiwawczo-serwisowych 
w jedną firmę Exalo Drilling SA. Analogicznie 
połączyły się koła Naftomontaż i Naftomet, które 
działały w firmie PGNiG Technologie SA. Powyż-
sze zmiany zostały zatwierdzone na zebraniach 
sprawozdawczo-wyborczych wymienionych kół 
w roku 2020.

Nie sposób nie wspomnieć o wyróżnie-
niach członków naszego Oddziału honorowymi 
odznakami SITPNiG. W minionej kadencji, na 
wniosek Zarządu Oddziału i Przewodniczących 
Kół Zakładowych nadano dwa tytuły Honoro-
wego Członka SITPNiG. Przyznano 10 diamen-
towych, 15 złotych i 27 srebrnych honorowych 
odznak SITPNiG członkom naszego Oddziału.

Bardzo ważnym elementem aktywności sto-
warzyszeniowej, która przynosi środki na dzia-
łalność statutową Oddziału, jest działanie OSiR 

Oddział Krosno. Działalność ta polega na funk-
cjonowaniu Komisji Egzaminacyjnych nr 664 
i 285, powołanych przy naszym Oddziale przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Komisje 
te sprawdzają kwalifikacje zawodowe osób 
zatrudnionych na stanowiskach D i E urządzeń, 
instalacji i sieci energetycznych. Ponadto orga-
nizuje szkolenia w rodzimych zakładach pracy.

Inne wydarzenia kadencji 2016-2020
W okresie kadencji 2016 - 2020 Oddział 

w Krośnie, Koło przy ZG Jasło, zorganizował trzy 
wyjazdy naukowo-techniczne związane z prze-
mysłem naftowym, historią, połączone z pozna-
waniem Polski i jej piękna. Były to:

• „Historia gazownictwa i śladami tajem-
nic II wojny światowej” we wrześniu 
2016,

• „Tłocznia gazu w Goleniowie, gazoport, 
miasta zieleni i lekcje historii na żywo. 
Goleniów – Świnoujście – Międzyzdroje 
– Szczecin – Berlin” w maju 2017,

• Wyjazd naukowo-techniczny do Odola-
nowa i w Sudety we wrześniu 2019.

Jednocześnie, w tej kadencji, kontynu-
owana była współpraca pomiędzy Oddziałami 
Krosno, Sanok i Gorlice. Efektem tego było 
zorganizowane 12 maja 2017 r. w Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. 
Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce seminarium 
poświęcone teraźniejszości oraz przyszłości 
naszego Stowarzyszenia, ze szczególnym wy-
różnieniem działalności stowarzyszeniowej 
rejonu południowo-wschodniej Polski, a więc 
rejonu działania Oddziałów w Krośnie, Sanoku 
i Gorlicach.

W ramach kontynuacji współpracy pomię-
dzy Oddziałami Krosno i Sanok zorganizowane 
zostały cztery seminaria:

• „Realizacja gazociągów przesyłowych 
z wykorzystaniem nowoczesnych metod 
bezwykopowych” we wrześniu 2017 r. 
w Mrzygłodzie,

• „Realizacja prac budowlanych w gazow-
nictwie” w lipcu 2018 r. w Krzemiennej,

• Dwa seminaria zorganizowane przez 
Koło ZRG we współpracy z Baker Hughes 
i KAC Hodonin: „Problemy piaszczenia 
odwiertów naftowych” we wrześniu 
2016 oraz „Filtrowanie i zabiegi gravel 
pack w odwiertach podziemnych maga-
zynów gazu” w czerwcu 2018. Obydwa 
seminaria odbyły się w Bóbrce.

Działalność na rzecz Muzeum 
w Bóbrce.

W latach 50 ub. stulecia członkowie na-
szego Oddziału podjęli akcję gromadzenia na-
rzędzi, osprzętu, maszyn i urządzeń mających 
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Wyjazdy naukowo-techniczne w kadencji 2016 – 2020
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unikalne, historyczne znaczenie dla polskiego 
górnictwa naftowego. Przez lata gromadzono 
i inwentaryzowano zbiory. 

Tradycją Oddziału Krosno jest ścisła 
współpraca z Muzeum Przemysłu Naftowego 
w Bóbrce. Ważną rolę w rozwoju Muzeum 
w Bóbrce spełnia Komisja Główna ds. Historii 
i Muzealnictwa SITPNiG, w której aktywnie 
działali i działają członkowie z Oddziału Kro-
sno: Janusz Pudło, Jan Sęp, Tadeusz Wais, 

Piotr Janocha, Barbara Olejarz, Janusz Klimek. 
Na przestrzeni ostatnich lat przyczynili oni się 
do powstania na terenie Muzeum nowych cie-
kawych ekspozycji. Z ich inicjatywy wybudo-
wano wiele obiektów i ekspozycji m. innymi: 
„Kopalnię lat 60-tych”, ekspozycję grupowego 
pompownia, obróbki odwiertów, intensyfikacji 
wydobycia, zbiorników, laboratorium w pawi-
lonie CPN, repliki urządzeń w miejscu zlikwido-
wanych kopanek. 

Z inicjatywy naszych kolegów Józefa Zuzaka 
i Janusza Pudło, dzięki zaangażowaniu i pracy 
Tadeusza Waisa, Bolesława Bajorskiego i Jana 
Sępa, przy wsparciu ówczesnego Sekretarza Ge-
neralnego kol. Stanisława Szafrana – powstała 
w Muzeum w Bóbrce stała wystawa „HISTORIA 
STOWARZYSZEŃ NAFTOWYCH NA ZIEMIACH  
POLSKICH”. Ekspozycja ta została uroczyście 
otwarta w 2011 roku podczas VI Polskiego Kon-
gresu Naftowców i Gazowników. 

Ekspozycja pompowania grupowego

Kopalnia lat 60-tych

Bóbrka 2017. Wspólne sympozjum trzech Oddziałów: Krosno, Sanok i Gorlice

Ekspozycja zbiorników

Ekspozycja obróbki odwiertów
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Kadencja 2020 – 2024
Kampania wyborcza w Oddziale SITPNiG 

w Krośnie rozpoczęła się w styczniu i trwała do 
6 marca 2020. W tym czasie odbyły się Zebra-
nia Wyborcze we wszystkich Kołach Zakłado-
wych Oddziału. Na 3 kwietnia br. zaplanowano 
Zwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Walny 
Zjazd Delegatów Oddziału. Jednak pomimo 
gotowości organizacyjnej wybory nie mogły się 
odbyć. Niestety w związku z pandemią zmusze-
ni zostaliśmy do przełożenia WZDO na bliżej nie 
określony termin. Dopiero złagodzenie restrykcji 
związanych z pandemią umożliwiło ustępujące-
mu Zarządowi zorganizowanie końcem czerwca 
sprawozdawczo-wyborczego WZDO (z zacho-
waniem wszelkich środków ostrożności i pan-
demicznych obostrzeń). W WZDO wzięli udział 
delegaci i członkowie ustępujących Władz 
Oddziału. Walny Zjazd Delegatów Oddziału 
SITPNiG w Krośnie odbył się 30 czerwca 2020 
roku w Pałacu Polanka w Krośnie, obiekcie silnie 
związanym z początkami światowego przemy-
słu naftowego. To tutaj w 1854 r. Ignacy Łuka-
siewicz wraz z właścicielem dworku Tytusem 
Trzecieskim i właścicielem ziemskim Karolem 

Klobassą utworzyli pierwszą na świecie spółkę, 
która miała na celu poszukiwanie i wydobywa-
nie ropy naftowej.

W wyniku procedury wyborczej – na nową 
kadencje 2020 - 2024 wybrany został Zarząd 
Oddziału, w skład którego weszli – Prezes Od-
działu Robert Wrzask oraz wybrani na WZDO 
członkowie Zarządu: Jan Lubaś, Janusz Pudło, 
Wiesław Karamon, Jan Janocha, Katarzyna Gier-

mańska, Jan Sęp, Kazimierz Macnar, Czesław 
Szmyd, a także przewodniczący Kół Zakłado-
wych: Adam Janas, Krzysztof Knap, Paweł Krako-
wiecki, Grzegorz Głowacki, Sławomir Majerski, 
Andrzej Janocha. W skład Komisji Rewizyjnej 
Oddziału weszli: Władysław Kozioł, Dorota Kluk, 
Andrzej Data, Waldemar Krygowski. W skład 
Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali: Krzysztof 
Kalisz, Roman Kasza, Zygmunt Sobka, Grzegorz 
Lepucki. Delegatami na XLII Walny Zjazd Stowa-
rzyszenia zostali wybrani: Robert Wrzask, Janusz 
Pudło, Grzegorz Głowacki i Jan Lubaś.

Nieprzerwana działalność Oddziału Krosno 
trwa od 1945 roku, niezależnie od kolejnych 
przemian i reorganizacji w branży naftowej. 
Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 
75-lecia SITPNiG wypada wyrazić nadzieję, że 
potrwa ona następne 75 lat. 

Janusz Pudło 
Jan Sęp

Zdjęcia: 
arch. SITPNiG Oddział w Krośnie

Ekspozycja nad kopanką Remont antresoli

Wystawa „Historia Stowarzyszeń Naftowych na Ziemiach Polskich” w antresoli „Kanadyjki”






