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ROZDZIA£ 1.

gaz

miejski

œwiat³o i energia
Œwiat³o i energia odgrywa³y podstawow¹ rolê w rozwoju ludzkoœci, w znacznym
stopniu decyduj¹c o postêpie cywilizacyjnym. Najpierw cz³owiek nauczy³ siê
korzystaæ z ognia zapalonego przez piorun, oœwietlaj¹c w nocy ogniskiem swoje
najbli¿sze otoczenie. Szybko okaza³o siê, ¿e ognisko nie by³o wygodnym Ÿród³em
œwiat³a przy wykonywaniu dok³adniejszych prac, jak równie¿ przy poruszaniu siê.

Z czasem nauczono siê przenosiæ œwiat³o przy pomocy ³uczywa. Ulepszon¹ form¹ tego narzêdzia by³a pochodnia, tj. ³uczywo ob³o¿one z jednego koñca pasmami lnianego b¹dŸ
bawe³nianego w³ókna, nasyconego smo³¹ drzewn¹, woskiem,
olejem lub inn¹ substancj¹ ³atwopaln¹. Pochodnia by³a przenoszona bezpoœrednio w rêce lub umieszczana w specjalnych trzymad³ach, wykonanych z br¹zu, miedzi lub ¿elaza. Te prymitywne
formy oœwietlenia stosowano jeszcze w XIX wieku. Jednoczeœnie
cz³owiek nauczy³ siê wykorzystywaæ do oœwietlania t³uszcz
zwierzêcy, który nale¿y do najstarszych paliw, oraz t³uszcze
roœlinne, przede wszystkim oliwê. W ten sposób powsta³y
lampy zwane oliwnymi. W 1773 roku Francuz Leger zastosowa³ w lampie knot, wykonany z plecionej taœmy bawe³nianej.

Przez kilkadziesi¹t stuleci równolegle z oœwietleniem oliwnym
i olejnym u¿ywano œwiec.
Wielkie przemiany gospodarcze i spo³eczne na prze³omie
XVIII i XIX wieku, zachodz¹ce w wyniku tzw. rewolucji przemys³owej, wymaga³y oœwietlenia mocniejszego i ³atwiejszego
w obs³udze. Tego typu œwiat³o by³o potrzebne do oœwietlania
hal fabrycznych, dworców kolejowych i ulic miast. Pod koniec
XVIII wieku rozpoczêto próby pos³ugiwania siê w technice oœwietleniowej gazem powstaj¹cym podczas procesu suchej destylacji wêgla kamiennego. Wynalazek ten znalaz³ bardzo szybko
uznanie i gaz zaczêto powszechnie stosowaæ do celów oœwietleniowych.
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poczatki

gazownictwa na swiecie

Pierwszym krokiem na drodze do powszechnego u¿ytkowania gazu by³y jednak
doœwiadczenia chemiczne zwi¹zane z karbonizacj¹ wêgla prowadzone w 1648 roku
przez Johna Claytona oraz uzyskanie gazu palnego. Gaz uda³o mu siê zgromadziæ
w specjalnie spreparowanym zbiorniku – pêcherzu zwierzêcym.

Fot.: Zbiornik gazowy w Berlinie przy Prinzenstraße – 1900 r.
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Fot. 1: Gapie przy lampach gazowych na Pall Mall – reakcja londyñczyków na nowe oœwietlenie – 1809 r.
Fot. 2: Opró¿nianie retort w „Great Gas Works” przy Brick Lane w Londynie – 1821 r.
Fot. 3: Stara londyñska gazownia przy East Norway Street – 1841 r.

Prawdziw¹ rewolucjê w produkcji i praktycznym wykorzystaniu sztucznego gazu
przyniós³ jednak koniec XVIII wieku.
W 1776 roku francuski chemik Philippe
Lebon przeprowadzi³ udane doœwiadczenie z zastosowaniem gazu do oœwietlania
i skonstruowa³ tak zwan¹ termolampê. Wynalazek nie zosta³ jednak doceniony, a jego
usi³owania, by za³o¿yæ „towarzystwo”
wspieraj¹ce produkcjê termolampy, bêd¹cej po³¹czeniem lampy i grzejnika, spe³z³y
na niczym.

czeniach Murdoch w tym samym roku skonstruowa³ ma³¹ gazowniê, przy pomocy której oœwietli³ swój dom w Redruth. Jasno
oœwietlony dom by³ doskona³¹ wizytówk¹
i reklam¹ jego wynalazku. W 1795 roku zosta³a zbudowana pierwsza fabryka gazu,
a produkowany w niej na skalê przemys³ow¹
gaz wêglowy, zwany wtedy gazem œwietlnym, zastosowano do oœwietlenia domów
i hal fabrycznych firmy Boulton i Watt
w Birmingham, a póŸniej tak¿e innych angielskich zak³adów przemys³owych.

W 1812 roku oficjalne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci komercyjnej na
terenie Wielkiej Brytanii otrzyma³o towarzystwo gazownicze – spó³ka akcyjna Gas Light
and Coke Company, które wybudowa³o
pierwsz¹ w historii gazowniê dzia³aj¹c¹ na
skalê przemys³ow¹. By³ to w³aœciwy pocz¹tek gazownictwa, które w nastêpnym
æwieræwieczu szybko rozpowszechni³o siê
w ca³ej Europie i w Stanach Zjednoczonych,
gdzie rozwojowi tej dziedziny nadano wyj¹tkowy rozmach.

Zasadnicze zmiany w dziedzinie wykorzystania otrzymanego gazu wprowadzi³ angielski wynalazca William Murdoch, który
jako pierwszy zastosowa³ gaz pochodz¹cy
z wêgla do oœwietlenia. W 1792 roku wzbudzi³ powszechne zainteresowanie i sensacjê, oœwietlaj¹c sobie drogê niezwyk³¹
lamp¹ z p³omieniem gazowym podczas wieczornej przeja¿d¿ki konnej po Birmingham.
Dziwna lampa, któr¹ trzyma³ w rêku ten
wielce szanowany w mieœcie obywatel,
wykonana by³a ze œwiñskiego pêcherza wype³nionego gazem, zakoñczonego rurk¹
miedzian¹, u wylotu której pali³ siê jasnym
œwiat³em p³omyk gazowy. Po wielu doœwiad-

Tak wiêc Philippe Lebon i William Murdoch,
pracuj¹c niezale¿nie, stworzyli podstawy
przemys³u gazowniczego. Zaczê³a siê d³uga epoka gazu sztucznego, produkowanego w gazowniach klasycznych, który
by³ otrzymywany w wyniku odgazowania
wêgla kamiennego w temperaturze
900-1300°C, bez dostêpu powietrza. Wyprodukowany gaz by³ u¿ytkowany wy³¹cznie do oœwietlania: hal fabrycznych, ulic
miast oraz pomieszczeñ, dlatego otrzyma³
historycznie uzasadnion¹ nazwê: „gaz
œwietlny”. PóŸniej w zale¿noœci od okresu
jego u¿ytkowania zwany by³ gazem wêglowym lub te¿ ostatecznie – gazem miejskim.

Du¿y wk³ad do rozwijaj¹cej siê w szybkim
tempie nowej ga³êzi przemys³owej wniós³
Samuel Clegg, angielski konstruktor i wspó³pracownik Murdocha, który wzbogaci³ gazownictwo o nowe wynalazki i rozwi¹zania
techniczno-technologiczne. By³ on konstruktorem pieców retortowych, zbiorników
gazowych, jak równie¿ twórc¹ nowej metody oczyszczania gazu z siarkowodoru przy
u¿yciu zwi¹zków ¿elaza.
Gazownictwo robi³o szybkie postêpy, wypieraj¹c stare, niewygodne i nierentowne sposoby oœwietlania ulic lampami olejowymi
zawieszanymi na s³upach.

b ³ ê k i t n a

e n e r g i a

13

Zwykle lampy te by³y wygaszane po pó³nocy, a w okresach mrozów
olej bardzo czêsto zamarza³ i latarnie same gas³y. Dlatego ulice wielkich miast Europy zaczê³y oœwietlaæ instalowane kompleksowo latarnie gazowe. Pierwszym miastem by³ Londyn, gdzie w 1810 roku
latarnie gazowe stworzy³y sta³y element krajobrazu ulic.
Zrodzi³a siê potrzeba, aby p³omienie gazowe oœwietla³y nie tylko ulice miast, lecz tak¿e obiekty o charakterze u¿ytecznoœci publicznej: dworce, teatry i gmachy urzêdowe. Wkrótce te¿ oœwietlono gazem œwietlnym pierwsz¹ scenê – w londyñskiej operze.
Bardzo szybko oœwietlenie gazowe ruszy³o na podbój kontynentu europejskiego. W latach 1815-1824 latarnie gazowe pojawi³y siê
w Pary¿u (1818 rok), Wiedniu i Hanowerze (1824 rok). Lata 18251830 to czasy, w których gazownie klasyczne budowano w g³ównych
miastach œrodkowej i wschodniej czêœci ówczesnych Niemiec: Berlinie
(1826 rok), Essen i DreŸnie (1828 rok). W latach 30. XIX wieku powsta³y kolejne gazownie w Petersburgu (1835 rok) i Moskwie, jak równie¿ w miastach Królestwa Prus, gdzie gaz by³ u¿ytkowany nie tylko
do oœwietlania ulic, lecz tak¿e budynków, co podnosi³o ich presti¿.
Najwa¿niejsz¹ firm¹ w ówczesnej Europie, która wznosi³a gazownie i budowa³a sieci gazowe wraz z oœwietleniem ulic, by³a

angielska spó³ka Imperial Continental Gas Association. Jednoczeœnie w tym okresie na terenie Niemiec zaczê³y powstawaæ
konkurencyjne firmy zajmuj¹ce siê gazownictwem. Jedn¹ z nich
by³ dynamicznie rozwijaj¹cy siê drezdeñski zak³ad Blochmanna, który przeprowadza³ gazyfikacjê miast w Prusach. To w³aœnie ta spó³ka wykona³a gazyfikacjê Szczecina w 1849 roku.
Natomiast budowê pierwszej fabryki gazu w zaborze rosyjskim
powierzono Niemieckiemu Kontynentalnemu Towarzystwu
Gazowemu z Dessau, które w oparciu o przyznan¹ przez
warszawski magistrat koncesjê wybudowa³o w 1856 roku
Gazowniê Warszawsk¹ i oœwietli³o warszawskie ulice latarniami
na gaz œwietlny.
W drugiej po³owie XIX wieku przemys³ gazowniczy rozkwita³,
nastêpowa³ dalszy dynamiczny rozwój technologii zmierzaj¹cych
do zwiêkszenia wydajnoœci przy wykorzystaniu bardziej odpowiednich gatunków wêgla. Najwa¿niejszym jednak elementem
fabryki gazu by³ piec gazowniczy z retortami – miejsce suchej
destylacji wêgla kamiennego. W historii gazownictwa wystêpowa³o kilkadziesi¹t typów pieców gazowych, ró¿ni¹cych siê liczb¹
komór – retort, sposobem ich u³o¿enia, a tak¿e metod¹ ich ogrzewania i sposobem prowadzenia procesów odgazowania wêgla
kamiennego.

Fot.: Gazownia w Concord w stanie New Hampshire w USA ze zbiornikami gazu z 1888 r. (po prawej) i 1922 r. (po lewej)
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Fot. 1:
Francuska reklama palników Auera –
pocz¹tek XX w.
Fot. 2:
Reklama oœwietlenia gazowego –
pocz¹tek XX w.
Fot. 3:
Reklama kominka gazowego firmy Askania –
pocz¹tek XX w.
Fot. 4:
Reklama piecyka gazowego firmy Vaillant
z sezonu 1908/09
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Wprowadzano wiele innowacji przydatnych w eksploatacji urz¹dzeñ, jak równie¿ do produkcji i magazynowania gazu pod
sta³ym ciœnieniem. Gaz by³ produkowany w technice niskociœnieniowej, a si³¹ napêdow¹ przesy³u gazu do odbiorcy by³o ciœnienie
naporowe zbiornika stacyjnego gazowni. Zbiornik ów magazynowa³ wyprodukowany gaz i utrzymywa³ sta³e ciœnienie u¿ytkowe
w sieci gazowej.
W 1855 roku Robert Bunsen, profesor uniwersytetu w Heidelbergu,
wynalaz³ palnik gazowy. Dziêki wykorzystaniu mieszania gazu
z powietrzem przed zapaleniem uzyskano wiêksz¹ jasnoœæ oraz
wy¿sz¹ temperaturê p³omienia. P³omieñ gazowy sta³ siê bardzo
wszechstronnym Ÿród³em energii œwietlnej i cieplnej.
Nastêpnie do techniki oœwietleniowej wprowadzono kolejne
wynalazki: pojawi³a siê modyfikacja palnika lampy gazowej. Miejsce metalowej rurki zaj¹³ przystosowany do tego celu palnik
Arganda z tzw. koszulk¹ (siatk¹ ¿arow¹) Auera, któr¹ wynalaz³
i opracowa³ w 1885 roku austriacki chemik baron Carl Auer
von Welsbach. By³ to woreczek z bawe³nianej siatki nasyconej niepalnymi zwi¹zkami dwóch pierwiastków: toru i ceru. Nasadzono
go na wylot ceramicznego palnika, wewn¹trz którego pali³a siê
sporz¹dzona wczeœniej mieszanina gazu œwietlnego z powietrzem.
Roz¿arza³ siê on do bia³oœci, daj¹c ciep³e, bia³e œwiat³o.

oraz wydobycie z gazu sk³adników wp³ywaj¹cych na proces spalania. Jednoczeœnie z postêpem technicznym zwiêksza³a siê moc
produkcyjna lokalnych gazowni oraz zasiêg sieci gazowej i liczba odbiorców gazu.
Ówczesne gazoci¹gi by³y uk³adane z rur ¿eliwnych o po³¹czeniach kielichowych i o œrednicach malej¹cych wraz z oddalaniem
siê od gazowni. Dla zwiêkszenia pewnoœci dostaw gazu kierunki
rozp³ywu by³y ³¹czone ³¹cznikami poprzecznymi.
Pomimo powa¿nego rozwoju gazownictwa opartego na
„indywidualnych gazowniach” nie mog³o ono stanowiæ podstawy do szerzej rozumianej gazyfikacji i mia³o znaczenie
wy³¹cznie lokalne. Podstawy te stworzy³y dopiero gazoci¹gi
wysokoprê¿ne, przesy³aj¹ce na du¿e odleg³oœci znaczne iloœci
gazu z gazowni i koksowni.

W tym samym okresie Petit i Smith w Anglii zapocz¹tkowali stosowanie gazu nie tylko do celów oœwietleniowych, ale równie¿
do celów grzewczych – dostosowali palnik Bunsena do ogrzewania mieszkañ i rozpoczêli produkcjê pierwszych grzejników
gazowych. Gaz zacz¹³ byæ powszechnie stosowany nie tylko
w prostych urz¹dzeniach domowych takich jak ró¿norodne kuchenki gazowe, ale tak¿e wykorzystywano go w kominkach
gazowych, grzejnikach wody i w wielu nowych modelach sprzêtu domowego, w których spalano gaz z odzyskaniem ciep³a:
w lodówkach, ch³odziarkach, ¿elazkach do prasowania. U¿ywano go tak¿e w specjalistycznych urz¹dzeniach stosowanych
w us³ugach, takich jak: lokówki fryzjerskie, prasowalnice, maszynki do palenia kawy czy te¿ ró¿nego rodzaju podgrzewacze
i kot³y warzelne. Pomys³y konstrukcyjne zwi¹zane z urz¹dzeniami gazowymi wêdrowa³y z kraju do kraju, st¹d ró¿norodnoœæ
modeli bardzo czêsto zachowuj¹cych te same nazwy, choæ
w wykonaniu ró¿ni¹cych siê od swych prawzorów.
Nowe konstrukcje odbiorników gazowych wymaga³y dobrej
jakoœci gazu, w zwi¹zku z tym równolegle wprowadzano do produkcji kolejne metody i techniki jego oczyszczania. Zamiast pocz¹tkowego prymitywnego p³ukania wod¹ przechodzono do
zastosowania szeregu procesów fizycznych i chemicznych maj¹cych na celu usuniêcie wszystkich niepo¿¹danych zanieczyszczeñ
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Fot.: Carl Auer von Welsbach (1858-1929)
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Technologia
G³ównymi urz¹dzeniami wytwórczymi klasycznej gazowni by³y
piece gazownicze i generatory. W piecach zachodzi³ najwa¿niejszy proces – odgazowanie, czyli sucha destylacja wêgla
(pra¿enie go w wysokich temperaturach bez dostêpu tlenu).
Gaz rurami z górnej czêœci pieca trafia³ do odbieralnika,
w którym nastêpowa³o jego pierwsze sch³odzenie i odebranie
ok. 80% smo³y – by³o to zarazem zamkniêcie i zabezpieczenie przed zmieszaniem gazu z powietrzem w przypadku otwarcia retorty.

• usuwaniu amoniaku – w p³uczkach amoniakalnych (standardowych – obrotowych lub typu Skrubber) poprzez natrysk
wod¹ wyp³ukiwano amoniak z gazu;
• usuwaniu naftalenu i benzenu – w urz¹dzeniach typu Skrubber
zanieczyszczenia wymywane by³y olejem;
• odsiarczaniu – usuwanie z gazu siarkowodoru i organicznych
zwi¹zków siarki nastêpowa³o w odsiarczalnikach skrzyniowych
i polega³o na przepuszczaniu gazu przez masê czyszcz¹c¹ zawieraj¹c¹ rudy ¿elaza, z którymi reagowa³a siarka.

W aparatowni gaz podlega³ dalszym procesom technologicznym:
• ch³odzeniu – tu¿ przy piecach znajdowa³y siê ch³odnice gazu,
gdzie jego temperatura spada³a do oko³o 30°C; dalej zamontowane by³y ssawy, zapewniaj¹ce odbiór gazu z piecowni
i jego przetaczanie przez dalsze etapy obróbki;
• odsmalaniu – w mechanicznych odsmalaczach Pelouze'a,
a póŸniej urz¹dzeniach elektrostatycznych, zawartoœæ smo³y
w gazie zmniejsza³a siê z oko³o 0,2 g/m3 do 0,05 g/m3;

Oczyszczony gaz t³oczono do zbiorników, z których rozprowadzany by³ do sieci. Powszechnie stosowano zbiorniki mokre, gdzie
gaz gromadzono w naczyniu w formie odwróconego dzwonu
zanurzonego w wodzie. Po nape³nieniu gazem – jako l¿ejszym
od wody – zbiornik wypierany by³ do góry, a podczas opró¿niania – opada³ na dó³ pod w³asnym ciê¿arem. Pozwala³o to utrzymaæ sta³e ciœnienie w sieci przy nastêpuj¹cych w ci¹gu doby wahaniach iloœci odbieranego gazu.

Fot.: Schematy pieców retortowych do produkcji gazu w „Brockhaus Konversation-Lexikon” – XIX w.
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gazownictwo

miejskie na ziemiach polskich

Historia gazownictwa polskiego, kierunki i tendencje jego rozwoju nie ró¿ni¹ siê
od tych, które wystêpowa³y w przypadku gazownictwa europejskiego – tak pod
k¹tem poziomu technicznego, jak i sposobu u¿ytkowania gazu. W okresie, kiedy
w Europie i na œwiecie tworzy³y siê podstawy przysz³ego przemys³u gazowego,
Polska znajdowa³a siê pod zaborami trzech pañstw: Rosji, Prus i Austrii.

Fot.: Sprê¿arka gazu na tle budynków gazowni w Zgorzelcu
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Fot. 1: T³ocznia gazu nr I – Gazownia Szczeciñska
Fot. 2: Zabytkowe obiekty Gazowni Zgorzeleckiej
Fot. 3: Wroc³aw, obiekty dawnej gazowni na Tarnogaju

Z oczywistych powodów wszelkie inicjatywy
naukowe zwi¹zane z rozwojem przemys³u
gazowniczego uzale¿nione by³y od ogólnego
poziomu technicznego pañstwa administruj¹cego danym obszarem Polski i od programów
rozwojowych narzuconych przez zaborców.
Za pioniera gazownictwa na ziemiach polskich pod zaborami uznano profesora
Instytutu Technicznego w Krakowie
Karola Mohra, który w 1830 roku skonstruowa³ ma³¹ doœwiadczaln¹ gazowniê i w ramach eksperymentu dydaktycznego zapali³
dla swych studentów kilka latarni gazowych
na ulicy Go³êbiej. Jednak projekt zastosowania wynalazku do oœwietlania miasta wydawa³ siê wówczas nazbyt œmia³y. Poza tym
sfinansowanie budowy gazowni w ówczesnym politycznym i gospodarczym po³o¿eniu
kraju by³o nie³atwym zadaniem. Podobne próby podejmowa³ w Poznaniu w 1845 roku in¿ynier Nehrebecki. Na kontynuowanie tego
rodzaju prac polskim naukowcom brakowa³o jednak¿e œrodków finansowych.
Rozwój przemys³u gazowniczego na zachodnich terenach wspó³czesnej Polski (ówczesne
Prusy) przebiega³ w bardziej korzystnych

warunkach, poniewa¿ gazownictwo niemieckie nale¿a³o do œwiatowej czo³ówki.
Powsta³y tam pierwsze towarzystwa gazowe, które wznosi³y gazownie na skalê przemys³ow¹ i oferowa³y miastom oœwietlenie
ulic. Zak³ady gazownicze by³y budowane
przede wszystkim przez firmy niemieckie
z Berlina, Bremy, Dessau, Dortmundu, Drezna,
Hamburga i Hanoweru.
Wroc³aw
Historia gazownictwa we Wroc³awiu zaczê³a
siê w 1843 roku, kiedy to oœwietlenie gazowe w swoim domu i warsztacie, a nastêpnie
w restauracji „Z³ota Gêœ” zainstalowa³
Heinrich Mainecke. W 1847 roku oddano do
u¿ytku pierwsz¹ gazowniê przy ulicy Têczowej
i w mieœcie rozb³ys³o 857 latarni. PóŸniej we
Wroc³awiu zbudowano jeszcze trzy gazownie:
drug¹ w 1864 roku, trzeci¹ w 1881 roku i najwiêksz¹, czwart¹, w 1906 roku. Ten ostatni
zak³ad powsta³ przy ulicy Gazowej na Tarnogaju i zosta³ jedynym producentem gazu we
Wroc³awiu. Po modernizacji i rozbudowie sta³
siê w 1927 roku najnowoczeœniejsz¹ gazowni¹ w Europie. Pocz¹tkowo w³aœcicielem
gazowni by³o Towarzystwo Oœwietlenia
Gazowego we Wroc³awiu, a oko³o 1857 roku

lokalna gmina – magistrat miasta. Wroc³awski Zak³ad Gazowniczy zaprzesta³ produkcji
gazu wêglowego w 1990 roku, po 147 latach dzia³alnoœci gazowni klasycznej.
Szczecin
W Szczecinie w³adze miasta prowadzi³y pocz¹tkowo negocjacje z angielsk¹ firm¹ Imperial Continental Gas Association, które przerwano pod koniec 1837 roku i rozpoczêto
rozmowy ze spó³k¹ Blochmanna. To w³aœnie
jej zaproponowano opracowanie projektu
budowy szczeciñskiej gazowni i niezbêdnej
sieci ruroci¹gów. Po zebraniu przez magistrat
niezbêdnej kwoty (250 000 talarów) zlecono
firmie z Drezna realizacjê planowanej inwestycji. Prace rozpoczêto w 1846 roku od
budowy obiektu z czterema piecami komorowymi, z których ka¿dy posiada³ 10 retort
usytuowanych w trzech poziomach. Obok budynku piecowni zbudowano drugi, w którym
gaz sch³adzano w komorach ch³odniczych,
a nastêpnie oczyszczano go za pomoc¹ filtrów z zanieczyszczeñ poprodukcyjnych. Przy
oczyszczalni wybudowano dwa zbiorniki
gazu, o pojemnoœci 800 m 3 i 1600 m 3 ,
oraz budynki: administracyjny, warsztatowy
i magazynowy.
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Budowê zak³adu zakoñczono w 1848 roku i 23 kwietnia na ulicach Szczecina zap³onê³y pierwsze latarnie gazowe. W 1849 roku
gaz pobiera³o 1643 odbiorców, a ulice miasta oœwietla³y
593 latarnie gazowe. Gazownia, zlokalizowana w robotniczej
dzielnicy Pomorzany, by³a inwestycj¹ komunaln¹ i stanowi³a
w³asnoœæ magistratu szczeciñskiego. W 1985 roku, po 138 latach
pracy, odstawiono z ruchu ostatnie piece gazowe szczeciñskiej
gazowni.
GDAÑSK
W Gdañsku wynalazek gazu œwietlnego zademonstrowano po raz
pierwszy w grudniu 1853 roku, po uruchomieniu zak³adu na lewym brzegu Mot³awy. Z uwagi na dynamiczny rozwój miasta ros³o
równie¿ zapotrzebowanie na gaz, którego w 1870 roku sprzedano
2 mln m3. Brak mo¿liwoœci dalszej rozbudowy i przesuniêcia siê
centrum odbioru gazu spowodowa³ potrzebê wybudowania drugiego zak³adu, który oddano do eksploatacji w 1904 roku. Now¹
gazowniê zlokalizowano przy ulicy Wa³owej. W 1991 roku gazownia zakoñczy³a produkcjê gazu wêglowego, jednak przez pewien
czas dostarczano jeszcze do sieci gazowej Gdañska gaz z rozk³adu
gazu ziemnego wysokometanowego. Urz¹dzenia produkcyjne
gdañskiej gazowni zosta³y wy³¹czone po 138 latach pracy.

Fot.: Gazownia Gdañska – widok z koñca lat 50. XX w.
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POZNAÑ
Poznañska gazownia miejska rozpoczê³a pracê 14 listopada 1856 roku.
Zak³ad przy ulicy Grobla by³ pierwszym w Poznaniu du¿ym zak³adem
przemys³owym, o nowatorskiej architekturze, z licznymi urz¹dzeniami i ci¹gami technologicznymi ulokowanymi w kilku budynkach.
W dniu otwarcia na ulicach i placach lewobrze¿nego Poznania zap³onê³o 414 latarni gazowych. Na koniec 1856 roku w Poznaniu
œwieci³o 1500 gazowych lamp. Koniec XIX i pocz¹tek XX wieku by³ dla
gazowni trudnym czasem konkurowania z energi¹ elektryczn¹, wymuszaj¹cym modernizacje i dbanie o jakoœæ gazu. 18 lipca 1966 roku
rozpoczê³a pracê druga fabryka gazu w Poznaniu – nowoczesny,
zautomatyzowany Zak³ad Dwugazu przy ulicy Gdyñskiej, zbudowany na licencji austriackiej. Dziêki tej inwestycji zdolnoœci produkcyjne
poznañskiej gazowni podwoi³y siê. Gazownia przy ulicy Grobla zosta³a central¹ Wielkopolskich Okrêgowych Zak³adów Gazownictwa
(WOZG), skupiaj¹cych 50 gazowni w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej.
W 1973 roku, po 116 latach pracy dla Poznania, gazownia przy ulicy
Grobla zakoñczy³a produkcjê. W dwa lata póŸniej WOZG przekszta³ci³y siê w Wielkopolskie Zak³ady Gazownictwa i Górnictwa Nafty
i Gazu. W latach 80. XX wieku gaz ziemny dociera³ ju¿ do wszystkich odbiorców w Poznaniu i zatrzymano produkcjê gazu w Zak³adzie Dwugazu przy ulicy Gdyñskiej.

ROZDZIA£ 1.

gaz

miejski

Fot.: Gazownia Poznañska – przyk³ad wspania³ej, monumentalnej architektury przemys³owej wzorowanej na budownictwie pa³acowym
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ŒL¥SK
Najstarsza na terenie Œl¹ska jest gazownia w Raciborzu z 1852 roku.
Bielska gazownia powsta³a w 1861 roku, a rok póŸniej uruchomiono gazowniê w Opolu. 6 grudnia 1868 roku oddano do u¿ytku
gazowniê w Ma³ym Zabrzu, a w 1871 roku oœwietlono m.in.
zabrzañski dworzec. Po powstaniach œl¹skich i podziale Górnego
Œl¹ska 18 marca 1922 roku za³o¿one zosta³y Gazownie Górnoœl¹skie S.A. Celem by³o stworzenie niezale¿nego od Niemiec
przedsiêbiorstwa, które docelowo zaopatrywaæ mia³o w gaz ca³e
województwo œl¹skie. Na maj¹tek firmy sk³ada³y siê: Gazownia
Hajduki Wielkie (póŸniejsze Œwiêtoch³owice, wybudowana
w 1909 roku), niewielka Gazownia Katowice (1884 rok) oraz
lokalne sieci rozdzielcze, stacje zbiornikowe, podstacje i miejsca
sprzeda¿y. W 1947 roku do Gazowni Górnoœl¹skich przy³¹czono
Gazowniê Chorzów (1912 rok). W 1948 roku, po kilku zmianach organizacyjnych, Górnoœl¹skie Gazownie po³¹czono z innymi zak³adami gazowniczymi, tworz¹c Górnoœl¹skie Zak³ady
Gazowe Wytwórnia Nr 1 w Œwiêtoch³owicach.
W 1928 roku powsta³y Górnoœl¹skie Gazoci¹gi Dalekosiê¿ne (Ferngas
Schlesien). Zak³ad zajmowa³ siê oczyszczaniem i rozprowadzaniem
gazu koksowniczego, pocz¹tkowo z Koksowni Makoszowy i z Koksowni Bobrek, póŸniej tak¿e z Koksowni Gliwice, Koksowni Zaborze
i Koksowni Jadwiga.

Fot.: Biuro kierownika rozdzielni gazu w Zabrzu – lata 20. XX w.
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W 1929 roku Gazownia w Zabrzu wesz³a w sk³ad Verbandsgaswerk
Oberschlesien GmbH – Zjednoczonych Zak³adów Gazowych, które
powsta³y z po³¹czenia gazowni w Ma³ym Zabrzu (1868 rok), Bytomiu (1880 rok) i Gliwicach (1880 rok). Po II wojnie œwiatowej zak³ady zosta³y przejête przez zarz¹d pañstwowy.
1 wrzeœnia 1948 roku utworzono Zjednoczone Zak³ady Gazu
Koksowniczego z siedzib¹ w Zabrzu. W ich sk³ad wesz³y: Gazownie Górnoœl¹skie, Zjednoczone Zak³ady Gazowe, Górnoœl¹skie
Gazoci¹gi Dalekosiê¿ne, Dolnoœl¹skie Gazoci¹gi Dalekosiê¿ne oraz
bêd¹cy w likwidacji zak³ad Muchobór. W 1950 roku zak³ady przemianowano na Zak³ady Gazownictwa Okrêgu Zabrzañskiego,
a w 1966 roku przedsiêbiorstwo sta³o siê wielozak³adowym i przyjê³o
nazwê Górnoœl¹skie Okrêgowe Zak³ady Gazownictwa. W 1982 roku
zak³ady sta³y siê czêœci¹ ogólnokrajowego przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Baza techniczna zak³adów oparta by³a na t³oczniach gazu rozmieszczonych najczêœciej w miejscu wytwarzania gazu koksowniczego – przy koksowniach: Walenty, Zaborze, Jadwiga, Makoszowy, Gliwice, Dêbieñsko i Knurów. £¹cznikiem miêdzy t³oczniami
by³a t³ocznia Dalgaz. Wraz z wprowadzeniem do sieci gazowej
na pocz¹tku lat 70. XX wieku gazu ziemnego znaczenie t³oczni
zaczê³o maleæ i stopniowo by³y likwidowane – ostatnia zosta³a
zamkniêta t³ocznia Makoszowy w 1998 roku.

ROZDZIA£ 1.

KRAKÓW
Kraków to pierwsze polskie miasto,
w którym zademonstrowano oœwietlenie gazowe (w 1830 roku przy ulicy Go³êbiej).
Obowi¹zuj¹c¹ 25 lat umowê na oœwietlanie miasta podpisano w 1855 roku
z Niemieckim Kontynentalnym Towarzystwem Gazowym w Dessau. Latarnie gazowe, zasilane gazem z wybudowanej
w latach 1856-1857 gazowni na Kazimierzu,
rozjaœni³y miasto 22 grudnia 1857 roku.
W pierwszym roku dzia³alnoœci produkcja roczna gazu wynosi³a 371 tysiêcy m 3.
1 marca 1886 roku Krakowska Gazownia Miejska sta³a siê pierwszym miejskim
przedsiêbiorstwem przemys³owym w Krakowie po wypowiedzeniu umowy nieinwestuj¹cemu w rozwój sieci towarzystwu
z Dessau. W 1910 roku rozszerzenie
granic miasta zaowocowa³o decyzj¹
o budowie nowego zak³adu gazowniczego, ale plany te zosta³y ca³kowicie przekreœlone przez I wojnê œwiatow¹, a po
niej zadecydowano o przebudowie istniej¹cego zak³adu. Lata 20. i 30. XX wieku
to okres intensywnie prowadzonej reklamy gazu, przy czym trwaj¹cy w tym okresie rozwój elektrycznoœci spowodowa³
stopniowe wypieranie gazu w dziedzinie
oœwietlenia. Oœwietlenie gazowe mia³o
stanowiæ rezerwê œwietln¹ dla miasta.
W 1927 roku rozpoczêto modernizowanie gazowego oœwietlenia miasta.

Po II wojnie œwiatowej i odbudowaniu zniszczonego zak³adu, wobec wzrostu zapotrzebowania na gaz, w 1955 roku zapad³a decyzja o prowadzeniu dalszej gazyfikacji Krakowa w oparciu o gaz koksowniczy z Huty
im. Lenina, co nast¹pi³o w 1958 roku. Dnia
30 czerwca 1968 roku wygaszono ostatnie
piece wytwórcze i zaprzestano produkcji
gazu na Kazimierzu – od tego momentu krakowski zak³ad sta³ siê przedsiêbiorstwem
przesy³owo-rozdzielczym, dystrybuuj¹cym

gaz

miejski

gaz ziemny i koksowniczy. W 1973 roku zapad³a decyzja o ca³kowitej zamianie gazu
koksowniczego na gaz ziemny – prace zakoñczono w 1982 roku. Obecnie w wyniku
rozdzia³u obrotu i dystrybucji gazu na terenie Krakowa dzia³a Zak³ad Gazowniczy
w Krakowie wchodz¹cy w sk³ad Polskiej
Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Gazownia Krakowska, funkcjonuj¹ca w Karpackim Oddziale Obrotu Gazem w Tarnowie PGNiG S.A.

Fot.:
Gazowe oœwietlenie arkad w Sukiennicach
na Starym Rynku w Krakowie
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WARSZAWA
W 1856 roku, za zgod¹ namiestnika carskiego Iwana Paskiewicza,
Rada Administracyjna Królestwa Polskiego upowa¿ni³a magistrat
warszawski do zawarcia umowy i udzielenia koncesji Niemieckiemu
Kontynentalnemu Towarzystwu Gazowemu z Dessau na budowê
Zak³adu Gazowego. Umowa zosta³a zawarta 1 maja 1856 roku
w formie aktu notarialnego i nada³a koncesjonariuszowi prawa wy³¹cznoœci oœwietlenia ulic Warszawy œwiat³em gazowym, na okres
25 lat. Towarzystwo Gazowe z Dessau wybudowa³o fabrykê gazu
przy ulicy Ludnej 10/16 zwan¹ „Gazowni¹ na Powiœlu”, a Warszawa
po raz pierwszy ujrza³a œwiat³o gazowe 27 grudnia 1856 roku, kiedy
to wzd³u¿ ulic: Ludnej, Ksi¹¿êcej, Nowego Œwiatu i Krakowskiego
Przedmieœcia oraz Placu Zamkowego zajaœnia³y 92 latarnie gazowe,
zasilane gazem œwietlnym. Na pocz¹tku gaz u¿ywano g³ównie
w celu oœwietlenia ulic, a z czasem zacz¹³ byæ powszechnie stosowany
do ogrzewania pomieszczeñ, podgrzewania wody, w kuchenkach, ¿elazkach itp. Ze wzglêdu na sta³y wzrost zapotrzebowania w 1888 roku na
Woli przy ulicy Dworskiej 25 (obecnie Kasprzaka) otworzono Zak³ad
Gazowy Nr 2, a pod koniec XIX wieku przy nowym zak³adzie
powsta³a Fabryka Chemiczna Gazowni Miejskiej m. st. Warszawy,
przerabiaj¹ca produkty gazowni (m.in. smo³ê). Podczas I wojny œwiatowej gazownie nie dozna³y uszczerbku. W latach 1925-1930 zak³ady gazownicze zosta³y przekazane gminie jako Gazownia Miejska
m. st. Warszawy i poddane modernizacji. 19 grudnia 1930 roku, po
74 latach pracy, fabryka gazu na Ludnej zosta³a zamkniêta.

Po wybuchu wojny Gazownia Miejska, która dozna³a sporych zniszczeñ, funkcjonowa³a pod nadzorem niemieckim. Czêœciowo
rozbudowany zak³ad prowadzi³ produkcjê do 22 wrzeœnia 1944 roku.
Niemcy wywieŸli niemal ca³e ruchome wyposa¿enie i przygotowali
budynki do wysadzenia, ale zd¹¿yli zniszczyæ tylko najnowsz¹ piecowniê. Przep³yw gazu w sieci przywrócono 25 czerwca 1945 roku,
a uroczyste uruchomienie wytwórni gazu nast¹pi³o 3 lipca 1945 roku.
Z kolejnych inwestycji nale¿y wymieniæ ruroci¹g gazu ziemnego i stacjê gazu generatorowego wybudowane w 1950 roku.
W tym samym roku miasto przekaza³o gazowniê pañstwu
(Centralnemu Zarz¹dowi Gazownictwa), jako Zak³ady Gazownictwa
Okrêgu Warszawskiego. Lata 50. XX wieku to ci¹g³y dynamiczny
wzrost zapotrzebowania na gaz. W marcu 1959 roku zostaje oddana nowa stacja generatorów dwugazu typu „VIAG”. W listopadzie 1961 roku rozpoczêto dostawy gazu koksowniczego z Górnego Œl¹ska.
Od 1966 roku sieæ gazow¹ zaczêto przystosowywaæ do przesy³u
gazu ziemnego, wybudowano gazoci¹g wysokoprê¿ny Pu³awy-Warszawa i rozk³adniê gazu ziemnego. Gaz z rozk³adni po zmieszaniu
z gazem ziemnym rozprowadzany by³ do kwietnia 1978 roku jako
gaz miejski. Produkcjê gazu z wêgla zakoñczono w 1970 roku,
a wytwarzanie gazu miejskiego osiem lat póŸniej. Od tego czasu
mieszkañcy Warszawy otrzymuj¹ gaz ziemny.

Fot.: Gazownia Warszawska przy dawnej ul. Dworskiej – aparatownia z 1888 r. – obecnie siedziba Muzeum Gazownictwa przy ul. Kasprzaka 25
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PODSUMOWANIE
Rozwój gazownictwa na obecnych terenach Polski zacz¹³ siê w po³owie XIX wieku, kiedy to niemal w tym samym okresie (lata 1847-1857) powsta³y najwiêksze zak³ady gazownicze we Wroc³awiu,
Szczecinie, Gdañsku, Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Równie¿ œrednie
i mniejsze miasta zdobywa³y siê na budowê w³asnych gazowni.
W drugiej po³owie XIX wieku na ziemiach polskich powsta³y miêdzy
innymi nastêpuj¹ce gazownie: Racibórz (rok budowy 1852), Rawicz
(rok budowy 1857, rok wy³¹czenia 1975), Elbl¹g (1859-1976),
Toruñ (1859-1979), Bydgoszcz (1860-1972), Gorzów (1860-1979),
Nysa (1860-1983), Bielsko (1861-1967), Opole (1862-1967), Katowice (1863-1976), Ko³obrzeg (1864-1980), Grudzi¹dz (1865-1974),
Leszno (1864-1975), Krotoszyn (1865-1986), Tczew (1866-1974),
£ódŸ (1867-1979), Che³mno (1867-1971), Stargard (1868-1979),
Kalisz (1871-1973), Gniezno (1872-1978), Lublin (1881-1970),
Sopot (1885-1953), Nak³o (1886-1989), Olsztyn (1890-1974),
Paczków (1896-1977), Bartoszyce (1897-1988), Lêbork (1898-1987).
Liczba gazowni powstaj¹cych na „terenach polskich” wi¹za³a siê
z ogólnym poziomem technicznym reprezentowanym przez poszczególnych zaborców oraz charakteryzuj¹cym ich sposobem zarz¹dzania. Najwiêcej gazowni powsta³o pod zaborem pruskim,
znacznie mniej pod zaborem austriackim, a najmniej pod zaborem
rosyjskim. Po I wojnie œwiatowej na ziemiach polskich istnia³o
136 gazowni, z czego 105 w zaborze pruskim, 19 w zaborze
austriackim i 12 w rosyjskim, nie licz¹c miast w zag³êbiach naftowych, zaopatrywanych w gaz ziemny.
Iloœciowy rozwój gazowni na „terenach polskich” trwa³ do zakoñczenia I wojny œwiatowej. Po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 roku
gazownictwo klasyczne prze¿ywa³o powa¿ne trudnoœci – g³ównie
z powodu braku dostaw dobrego wêgla gazowniczego, problemów
ze zbytem produktów ubocznych, a szczególnie koksu, oraz na skutek rosn¹cej konkurencji energii elektrycznej i gazu ziemnego. W tym
okresie zlikwidowano kilkanaœcie ma³ych gazowni na terenach by³ego zaboru pruskiego, natomiast w latach 1926-1932 wybudowano
zaledwie dwie nowe gazownie (w Radomiu i Gdyni). Ogólna produkcja polskich gazowni gazu wêglowego utrzymywa³a siê na sta³ym poziomie i wynosi³a oko³o 170 mln m3 gazu rocznie.
Pod wzglêdem technicznym gazownie polskie przechodzi³y ca³¹ fazê
rozwojow¹: od prymitywnych pieców rusztowych z murowanymi
retortami do nowoczesnych komór o ruchu ci¹g³ym, opalanych
gazem z generatorów centralnych. Odziedziczone dawne gazownie, po wielokrotnych przebudowach i modernizacjach, zosta³y
dostosowane do nowoczesnych wymogów techniki.
W stosunkowo krótkim czasie zastosowano piece z komorami poziomymi i z komorami pionowymi o ruchu periodycznym i ci¹g³ym.
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Pod koniec 1925 roku w Polsce by³o 252 876 ustawionych gazomierzy o ogólnej liczbie 1 527 922 „p³omieni gazomierzowych”
i 2077,3 kilometra sieci gazowych. Sieæ gazowa by³a wykonana
w przewa¿aj¹cej czêœci z rur ¿eliwnych.
Nale¿y tu podkreœliæ, ¿e pod wzglêdem iloœci posiadanych wytwórni
gazu i iloœci produkowanego gazu z wêgla nie byliœmy potêg¹,
ale byliœmy jednym z pierwszych terenów w Europie, a mo¿e i na
œwiecie, gdzie zaczêto wydobywaæ i u¿ytkowaæ gaz ziemny na prze³omie XIX i XX wieku. Okres zaœ miêdzywojenny to czas, kiedy zaczê³a rozwijaæ siê sieæ przesy³owa gazu ziemnego na Podkarpaciu,
a wraz z ni¹ zu¿ycie tego gazu jako paliwa.
Tymczasem na pocz¹tku lat 30. XX wieku w ówczesnych polskich zag³êbiach naftowych (na po³udnie od Lwowa) gaz ziemny by³ ju¿ wykorzystywany jako paliwo do opalania kot³ów
gazowych, kuŸni, napêdu silników spalinowych, do ogrzewania
pomieszczeñ i oœwietlania w gospodarstwach domowych. Ju¿
w tym okresie zaczê³y siê kszta³towaæ zarysy wielkiego planu gazyfikacji kraju opartego na wykorzystaniu gazu ziemnego, gazu
koksowniczego i gazu wêglowego produkowanego w lokalnych
gazowniach miejskich.
II wojna œwiatowa spowodowa³a spustoszenie w polskich zak³adach gazowniczych, ale w 1945 roku, po wyzwoleniu, stan
posiadania gazownictwa polskiego uleg³ znacznej poprawie:
liczba gazowni lokalnych wzros³a do 263, z czego po³owa by³a
czynna od pocz¹tku, a pozosta³e zak³ady uruchamiano stopniowo. Rok 1950 stanowi kolejny etap rozwoju w polskim
gazownictwie, poniewa¿ powsta³ wtedy Centralny Zarz¹d
Gazownictwa, któremu podporz¹dkowano gazownie o charakterze okrêgowym. Równoczeœnie przez zniesienie zwi¹zku
samorz¹du terytorialnego gazownie lokalne przesz³y pod nadzór jednolitej w³adzy pañstwowej.
Dalszy rozwój gazownictwa nast¹pi³ w drugiej po³owie XX wieku,
kiedy to dynamicznie wzros³o zapotrzebowanie na paliwa gazowe,
a postêp gazyfikacji kraju by³ mo¿liwy jedynie poprzez zastosowanie gazu ziemnego w przemyœle i gospodarstwach domowych.
Budowano sieci przesy³owe, odbiorców gazu wêglowego przestawiano na gaz ziemny oraz stopniowo likwidowano gazownie
klasyczne produkuj¹ce gaz wêglowy.
Historia u¿ytkowania gazu ziemnego jest nie mniej pasjonuj¹ca jak
produkcja gazu œwietlno-wêglowego. Gaz naturalny wydobywany
z ziemi pod w³asnym ciœnieniem znany by³ ju¿ w staro¿ytnoœci. Pierwsza wzmianka o rozprowadzaniu gazu ziemnego przewodami bambusowymi pochodzi z Chin i zosta³a opisana w IX wieku p.n.e. Ale
to ju¿ inna historia…

gaz
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2
Fot. 1: Pracownicy Gazowni Miejskiej w £odzi we wnêtrzu laboratoryjnym, dwudziestolecie
miêdzywojenne
Fot. 2: Latarnicy Gazowni Miejskiej w £odzi przed rozpoczêciem pracy – ok. 1914 r.
Fot. 3: Widok ogólny Gazowni Miejskiej w £odzi – ok. 1914 r.
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ogieñ z ziemi
Historia odkrycia przez cz³owieka gazu ziemnego jest szczególnie ciekawa
w okresie pocz¹tkowym. Do tej pory nie wiemy, kiedy po raz pierwszy cz³owiek
pierwotny zetkn¹³ siê z tym cennym surowcem, ale mia³o to zapewne charakter
przypadkowy. Wolny wyp³yw tego gazu poprzez spêkania skorupy ziemskiej,
spowodowane ruchami tektonicznymi, pozostawa³ przez cz³owieka
niezauwa¿ony do czasu jego zapalenia.

Gaz ziemny, a g³ównie metan, jego podstawowy sk³adnik, to
cia³o lotne, bezbarwne i bez zapachu, a zatem jest trudny do
zauwa¿enia. Dopiero zainicjowanie go ogniem stworzy³o warunki do zaobserwowania i zainteresowania siê tym niecodziennym zjawiskiem. Zapalenie ognia mog³o nast¹piæ od uderzenia
pioruna w pobli¿u miejsca wyp³ywu, od ogniska zlokalizowanego blisko szczelin lub od iskry powsta³ej przy obróbce kamiennych narzêdzi.
W tym czasie cz³owiek pierwotny zna³ ju¿ ogieñ, który wykorzystywa³ do przygotowania strawy i ogrzania siê. Jednak¿e warunkiem koniecznym takiego u¿ywania ognia by³o zgromadzenie pewnej iloœci drewna i jego podpalenie. W przypadku pal¹cego siê gazu ziemnego cz³owiek pierwotny zetkn¹³ siê po raz
pierwszy z niewidocznym dla jego oka medium, które pali³o siê
w sposób ci¹g³y – czêsto przez okres przekraczaj¹cy jego ¿ycie,
a nawet ¿ycie wielu pokoleñ. Poniewa¿ zjawisko to by³o wówczas niewyt³umaczalne, nadano mu charakter nadprzyrodzony,
boski. Zaczêto czciæ wieczne ognie, wznosz¹c wokó³ nich mury
œwi¹tyñ i ustanawiaj¹c stra¿niczki tych ogni, zwane westalkami,
od imienia bogini ogniska domowego Westy.

lokalizacji i wykorzystania gazu ziemnego i ropy naftowej mo¿na
znaleŸæ w pracach staro¿ytnych uczonych i podró¿ników: Herodota, Pliniusza, Diodora, Stracona i innych, którzy wymieniaj¹ liczne miejscowoœci na Kaukazie, w Mezopotamii, w Azji Mniejszej,
Chinach i Japonii. W XIII wieku dok³adniejsze opisy wiecznych ogni
przekazuje ze swych podró¿y Marco Polo.
Towarzysz¹cy z³o¿om ropy naftowej gaz ziemny sprawia³ pocz¹tkowo wiele trudnoœci przy jej eksploatacji, powoduj¹c liczne erupcje i po¿ary. Dlatego traktowany by³ jako zbyteczny balast i wypuszczano go do atmosfery. Z czasem jednak poznano
jego cenne walory u¿ytkowe, stosuj¹c go najpierw na miejscu
wydobycia do celów komunalnych, a póŸniej do wypalania wapieni. Te pierwsze praktyczne zastosowania gazu ziemnego jako paliwa energetycznego wdro¿one by³y w okolicach Baku, w Iraku, Indiach, Birmie i na Borneo. Kroniki podaj¹, ¿e w 221 roku p.n.e.
Chiñczycy, wierc¹c ¿erdziami bambusowymi w poszukiwaniu
solanki, natrafili na z³o¿e gazowe, z którego gaz wykorzystywali
do podgrzewania panwi z solank¹, uzyskuj¹c w ten sposób – po
odparowaniu wody – sól. Chiñczycy równie¿ jako pierwsi na
œwiecie zastosowali ¿erdzie bambusowe jako przewody do przesy³u gazu ziemnego. Pal¹cy siê w pochodniach gaz ziemny na
pó³wyspach Apszeroñskim i Dagestañskim (zachodnie wybrze¿e
Morza Kaspijskiego) wykorzystywany by³ jako szczególny rodzaj
latarni morskich dla statków p³yn¹cych w pobli¿u tych pó³wyspów. P³on¹ce pochodnie gazu ziemnego znajdowano równie¿
w USA, nad jeziorem Erie. W miejscu, gdzie wyp³ywa³ gaz, wzniesiono tam czworoboczn¹ budowlê, w naro¿ach której pali³y siê
pochodnie. Ugaszono je dopiero w 1887 roku.

elektrownia w budowie

W œwiatowym kronikarstwie i literaturze faktu istnieje wiele zapisów dokumentuj¹cych miejsca palenia siê wiecznych ogni. Jeden
z najstarszych tekstów, o wydobywaniu ropy naftowej i asfaltu
w okolicach Morza Martwego w IX wieku p.n.e., zawarty jest
w ksiêdze Genesis. Równie¿ Plutarch podaje opisy pal¹cych siê ogni
w Babilonii. Ognie te pali³y siê tak¿e w ówczesnej Persji, a jej mieszkañcy czcili je jako oznaki boga Ormuzda. Informacje dotycz¹ce
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Fot.: „Drzwi do piek³a” – 70-metrowy krater na pustyni Kara-kum w Turkmenistanie powsta³ w 1971 r., gdy rosyjscy geologowie dowiercili
siê do kawerny wype³nionej gazem ziemnym
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Równie¿ w polskim piœmiennictwie mamy wiele opisów naturalnych wycieków ropy naftowej i gazu ziemnego. Wiejska ludnoœæ
Podkarpacia, penetruj¹c bory i lasy w poszukiwaniu drewna,
grzybów i runa leœnego oraz ³owi¹c zwierzynê, natrafia³a wielokrotnie na przypadki naturalnych wycieków tych bituminów
ze szczelin w skorupie ziemskiej. Informowano o nich w³aœcicieli
posiad³oœci ziemskich, a ci powiadamiali uczonych, kronikarzy
i lekarzy, którzy szczegó³owo badali i opisywali te wyst¹pienia
w swoich pracach. W póŸniejszym okresie takie wycieki by³y
wskazówk¹ do dalszych prac nad praktycznym wykorzystaniem
zalegaj¹cych w g³êbi ziemi z³ó¿ tych surowców.
Chronologicznie informacje te w odniesieniu do Podkarpacia
pojawia³y siê w nastêpuj¹cych pracach:
• 1534 rok – pierwsza informacja zawarta w dziele Stefana
Falmierza O zio³ach i mocach ich, wydanym w Krakowie,
• 1578 rok – Wojciech Oczko, nadworny lekarz Stefana Batorego,
w dziele Cieplice opisuje niezwyk³e walory lecznicze wód mineralnych w Iwoniczu,
• oko³o 1630-1650 rok – ks. Fryderyk Alembek, sekretarz króla
W³adys³awa IV Wazy, pozostawi³ w jêzyku ³aciñskim opis
Ÿród³a solanki (nazwanego póŸniej Be³kotk¹) i wyp³ywaj¹cych
z ni¹ ropy i gazu, które zapalone, zajmuj¹ siê p³omieniem
i nie gasn¹ ³atwo,
• 1684 rok – Conrad Archiatr w czasopiœmie Acta Eruditorum
opisuje po¿ar Ÿród³a wycieku gazu w okolicach Krosna, spowodowany uderzeniem pioruna,
• 1687 rok – dr Jan Denis, przyboczny lekarz króla francuskiego
Ludwika XVI, w swoim dziele Ciekawy opis Ÿród³a odkrytego
w Polsce zamieszcza szczegó³owy opis Be³kotki w Iwoniczu,
• 1699 rok – ks. Wojciech Tylkowski w wydanym w Oliwie dziele
Physica curiosa równie¿ przytacza opis Ÿród³a Be³kotka w Iwoniczu,
• 1763 rok – Jan Bielski w wydanym w Poznaniu dziele Widok
Królestwa Polskiego opisuje iwonickie Ÿród³o,
• 1850 rok – Karol Za³uski w swej ksi¹¿ce Opis Iwonicza tak¿e
pisze o istniej¹cym tam wycieku.

W cieniu twych lasów coœ tam szemrz¹c s³odko
Dziœ – jak przed wieki – witasz nas „Be³kotko”
A jak natchnienie przez usta przep³ywa:
Czysty siê p³omieñ z twych nurtów dobywa,
I czci¹ przejêci nad Ÿród³ami twemi,
Wielbimy Boga w cudach naszej ziemi!
Bo ogieñ œwiêty i szmer Ÿród³a rzewny,
Co tajemniczo spod ziemi wychodzi
Jest temu ¿yciu serc naszych pokrewny,
Co siê z p³omieni i ³ez cichych rodzi.
Z kolei W³adys³aw Be³za w przewodniku z 1885 roku Iwonicz
i jego okolice tak pisze o Be³kotce: Nic bardziej uroczego nad widok, jaki sprawia to ogniste Ÿród³o, z zapadniêciem nocy, wœród
otaczaj¹cego milcz¹cego lasu. Profesor Uniwersytetu Lwowskiego,
który bada³ to Ÿród³o w 1877 roku oszacowa³, ¿e od czasu
istnienia dowodów historycznych wyp³ynê³o z niego do atmosfery
5 940 000 m3 gazu. W 1875 roku Ÿród³o to zosta³o obudowane
najpierw cembrowin¹ drewnian¹, a póŸniej betonow¹. Pami¹tkowy
obelisk, zniszczony w czasie II wojny œwiatowej, zosta³ w 1959 roku
œ
odbudowany. Zród³o
to czynne jest do tej pory.

Be³kotk¹ zajmowali siê nie tylko uczeni i kronikarze. W ciszy
iwonickich lasów i szumie bulgoc¹cego Ÿród³a odpoczywa³o
i szuka³o natchnienia do dalszej twórczoœci wielu poetów,
publicystów i malarzy. Nazwa tego Ÿród³a wziê³a siê st¹d, i¿ wyp³ywaj¹cy pod ciœnieniem gaz, przechodz¹c przez warstwê mu³u
i wody, wydawa³ charakterystyczne dŸwiêki – jak wówczas mówiono – „be³kotania”.
Spoœród grona poetów przebywali tu m.in. W³adys³aw Be³za
i Wincenty Pol. Ten ostatni w 1843 roku napisa³ wiersz – dedykacjê na czeœæ iwonickiego Ÿród³a, w nastêpuj¹cym brzmieniu:
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Fot.: Wiertnica rêczna – konstrukcja in¿. H. Waltera z 1862 r.
Muzeum Przemys³u Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce
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Ignacy
Lukasiewicz
Gaz ziemny wystêpuje w przyrodzie samodzielnie jako tzw. gaz suchy albo te¿ –
znacznie czêœciej – jako gaz mokry, razem ze z³o¿ami ropy naftowej.
W pocz¹tkowym okresie eksploatacji z³ó¿ ropy gaz traktowany by³ w najlepszym
razie jako bezu¿yteczny odpad, którego pochodnie p³onê³y na szczytach szybów
naftowych w XIX wieku.

Fot.: Wnêtrze domu Ignacego £ukasiewicza
w Muzeum Przemys³u Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce,
na pierwszym planie lampa nafowa
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Miejsca naturalnych wycieków ropy i gazu
s¹ raczej nieliczne – do przemys³owej eksploatacji zalegaj¹cych g³êbiej z³ó¿ konieczne s¹ wiercenia i planowe wydobycie. St¹d
gazownictwo ziemne i przemys³ wydobywczy ropy od swojego pocz¹tku s¹ œciœle powi¹zane i nie mo¿na opisaæ historii jednej
z tych dziedzin, pomijaj¹c drug¹.
Pierwsze wysiêki ropy naftowej na terenach
Polski odnotowano w piœmiennictwie
w 1534 roku, gdy Stefan Falimierz wspomina o oleju, „który idzie z kamienia”. Natomiast wiele lat póŸniej, w 1828 roku, ksi¹dz
Siarczyñski opisuje wydobywanie ropy:
[…] w bliskoœci Ÿróde³, które kipi¹czk¹,
zw³aszcza na Pokuciu zw¹, bior¹ dó³ g³êboki na trzy s¹¿nie, do którego prokura
wraz z wod¹ œcieka, lecz woda w dó³ opada, a skalny olej po wierzch p³ywa, aby
go zaœ oczyœciæ mieszaj¹ go czêsto z wod¹
w tym dole, po czym zawsze czystszy na
wierzch wystêpuje, naoko³o tego do³u wydr¹¿aj¹ ma³e do³ki na kszta³t wywróconej
g³owy cukru, w do³ki te oczyszczony olej
zlewaj¹, a gdy po dwóch lub trzech dniach
woda w ziemiê wsi¹knie, zbieraj¹ prokurê
czystsz¹, szarawo¿ó³taw¹, a osobno pozosta³¹ na spodzie gêstsz¹ i brudn¹ wyczerpuj¹.
Inn¹ technik¹ zbierali ropê ³ebacy, pos³uguj¹cy siê koñskimi ogonami lub pêkami
d³ugich ŸdŸbe³ trawy, którymi zbierali ropê
z powierzchni rozlewisk wodnych. Swój urobek sprzedawali nastêpnie maziarzom, którzy j¹, jak pisa³ ksi¹dz Siarczyñski:
[…] po wsiach i miasteczkach rozwo¿¹ i na
kwarty sprzedaj¹… U¿ywa³ jej lud do kaganków, do smarowania kó³, wozów i byd³a przeciw zarazie, do wylewania czó³en
i statków, aby trwalszymi by³y i wody do siebie nie bra³y. Ska³olej czysty pali siê dobrze,
lubo dym gêsty wdaje i kopci, nic jednak
po sobie nie zostawia i ca³y siê wypala, takowy do oœwietlenia ulic we Lwowie u¿ywany bywa³.

Rewolucjê w metodach wydobycia, przetwórstwie i mo¿liwoœciach wykorzystania
produktów ropopochodnych zapocz¹tkowa³
Polak – Ignacy £ukasiewicz. Któregoœ dnia do
apteki, gdzie £ukasiewicz, tytu³owany
„panem prowizorem”, sporz¹dza³ pigu³ki
i napary, zajecha³ karczmarz spod Borys³awia, niejaki Schreiner. Za pazuch¹ kapoty
trzyma³ dwie butelczyny. £ukasiewicz pomyœla³ przez moment, ¿e mo¿e to rodzaj
zap³aty za przys³ugê, której siê Schreiner spodziewa. Jakie¿ by³o jego zdziwienie, kiedy
tamten wrêczy³ mu dwie butelki skalnego
oleju. W opinii karczmarza £ukasiewicz by³
jedynym cz³owiekiem w okolicy, który móg³
mu udzieliæ odpowiedzi na nurtuj¹ce go pytanie, czy z tego œmierdz¹cego p³ynu uda
siê pêdziæ gorza³kê. Karczmarz przyzna³ siê,
¿e widzia³, jak okoliczni ch³opi gotuj¹ ropê
w kocio³kach w celu pozyskania smaru do kó³,
i widzia³ tak¿e, ¿e na pokrywkach i na obrze¿ach skrapla siê jakiœ przezroczysty p³yn.
£ukasiewicz zabra³ siê do pracy. Wyodrêbni³
metod¹ destylacji p³yn, o którym mówi³
Schreiner. Substancja jednak w niczym spirytusu nie przypomina³a, ale wykazywa³a
w³aœciwoœci palne. Aptekarz pomyœla³ w tym
momencie o biednych, ciemnych ch³opskich
chatach, w których ¿ycie zamiera³o po zachodzie s³oñca. Nala³ p³ynu do lampy oliwnej. Niestety nast¹pi³ wybuch, który o ma³o
nie okaleczy³ „polskiego Prometeusza”.
Rok póŸniej aptekarz z pomoc¹ konstruktora Adama Bratkowskiego oraz aptekarzy
Piotra Mikolascha i Jana Zeha, po wielu nieudanych próbach ze stosowaniem nafty
w lampach olejowych, skonstruowa³ pierwszy prototyp lampy naftowej. Urz¹dzenie zosta³o wykonane z blachy i mia³o kszta³t cylindrycznego walca, bêd¹cego zbiornikiem
na naftê, którego górn¹ czêœæ wyposa¿ono
w przeŸroczyste okienka z miki. Palnik lampy stanowi³ knot, którego dolna czêœæ
zanurzona by³a w zbiorniczku z naft¹.
31 lipca 1853 roku w lwowskim szpitalu od-

gaz

ziemny

by³a siê pierwsza na œwiecie operacja chirurgiczna, podczas której pomieszczenie oœwietli³o œwiat³o skonstruowanej w ten sposób
lampy.
W Bóbrce pod Krosnem £ukasiewicz uruchomi³ pierwsz¹ na œwiecie kopalniê ropy naftowej – obecnie mieœci siê tam Muzeum
Przemys³u Naftowego i Gazowniczego –
z pierwszym szybem naftowym „Franek”.
W niedalekich Ulaszowicach powsta³a
w 1856 roku pierwsza rafineria ropy, a kiedy
sp³onê³a, wybudowano nowoczesn¹ rafineriê w Chorkówce. Dziêki popytowi na naftê
i zyskom zawi¹zanej spó³ki Ignacy £ukasiewicz sta³ siê zamo¿nym obywatelem.
£ukasiewicz by³ jednak nie tylko wynalazc¹
i patriot¹, czynnie zaanga¿owanym w dzia³alnoœæ narodowowyzwoleñcz¹, ale i spo³ecznikiem. Zainicjowa³ powstanie kas brackich, czyli pierwszych form ubezpieczeñ na
wypadek choroby lub wypadku górnika,
wybudowa³ zak³ad leczniczy w Bóbrce,
a nawet koœció³ w Zrêcinie. Cieszy³ siê zas³u¿on¹ s³aw¹ dobroczyñcy regionu. Mówiono, ¿e drogi Podkarpacia brukowane
by³y guldenami £ukasiewicza. Pod koniec
¿ycia wynalazca zosta³ wybrany do Sejmu
Galicyjskiego. Gdy wybuch³o powstanie
styczniowe, £ukasiewicz wspomaga³ oddzia³y finansowo, a zagro¿onych aresztowaniem przygarnia³ do siebie. Jednych zatrudnia³ przy szybach, innych gromadnie
wysy³a³ na swój koszt za wielk¹ wodê, do
Stanów Zjednoczonych i Kanady.
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wschodnie
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Do wrzeœnia 1939 roku prawie ca³e Podkarpacie znajdowa³o siê w granicach
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod wzglêdem wystêpowania z³ó¿ ropy naftowej i gazu
ziemnego mo¿na je by³o podzieliæ na dwie czêœci. By³o to wschodnie zag³êbie
naftowe – z oœrodkami wydobycia ropy w Borys³awiu i okolicy oraz gazu ziemnego
w Daszawie. W rejonie Ustrzyk Dolnych, Sanoka, Krosna, Jas³a, Gorlic i Nowego
S¹cza znajdowa³o siê zag³êbie zachodnie.

Fot.: Borys³aw (obecnie Ukraina) – ogólny widok kopalñ naftowych – 1907 r.

38

b ³ ê k i t n a

e n e r g i a

gaz

ROZDZIA£ 2.

1

2
Fot. 1, 2, 3:

Na obszarach ropo- i gazonoœnych w wymienionych dwóch zag³êbiach koncentrowa³y siê
prace poszukiwawcze oraz wydobycie tych surowców. Przy pierwszych odkryciach ropy naftowej towarzysz¹cy jej gaz ziemny uwa¿any by³
za zbêdny balast, powoduj¹cy przy dr¹¿eniu
odwiertów wiele trudnoœci, takich jak: erupcje
ropy i gazu, trudne do ugaszenia po¿ary odwiertów, zalewanie rop¹ pól, potoków i rzek.
Konieczne by³o wiêc odseparowanie gazu od
ropy, g³ównie za wzglêdów bezpieczeñstwa.
Roponoœne i gazowe z³o¿a w zag³êbiu wschodnim wystêpowa³y na po³udnie od Lwowa,
w obrêbie miejscowoœci Borys³aw, Drohobycz,
Tustanowice, Mra¿nica i Daszawa. Oddzielony od ropy naftowej przy pomocy specjalnych
separatorów gaz ziemny kierowano ruroci¹gami w celu dalszego oczyszczania z cz¹stek
ropy i gazoliny do specjalnych urz¹dzeñ zwanych gazoliniarniami. Tak przygotowany gaz
móg³ byæ ju¿ dostarczony do odbiorców. Jednak¿e pierwsze zastosowanie gazu ziemnego
mia³o charakter ograniczony. Wobec braku gazoci¹gów jego u¿ytkowanie sprowadza³o siê
w pocz¹tkowym okresie do wykorzystania na
miejscu wydobycia, tj. w kopalniach lub w ich
pobli¿u, a w szczególnoœci do opalania kot³ów

ziemny

3
Pocztówki z rejonu Borys³awia – 1900-1930 r.

parowych, pieców kuziennych, do napêdu silników spalinowych, oœwietlania, ogrzewania
i opalania kuchni p³ytowych w mieszkaniach
pracowniczych.
Wystêpowanie ropy naftowej i gazu ziemnego stwierdzono w Borys³awiu ju¿ w 1835 roku,
jednak praktyczne udostêpnienie do wierceñ
tego wielkiego wówczas z³o¿a nast¹pi³o
dopiero w 1896 roku. W poszukiwaniu ropy
w 1912 roku dowiercono siê do z³o¿a w okolicy Ka³usza, a nastêpnie do kolejnych z³ó¿:
w 1921 roku w Daszawie ko³o Stryja, w 1934 roku
w miejscowoœci Balicze, w 1935 roku
w Wierzbowcu ko³o Kosowa Huculskiego
i w ostatnich latach przed wybuchem II wojny œwiatowej w Oparach, na wschód od Drohobycza, oraz w Chodnowicach, na wschód
od Przemyœla. Nadmiar wystêpuj¹cego gazu
ziemnego, pochodz¹cego w pierwszym okresie ze z³ó¿ ropno-gazowych, zobligowa³
przemys³owców do budowy pierwszego gazoci¹gu gazu ziemnego, by przes³aæ go na
wiêksze odleg³oœci.
W celu realizacji tych potrzeb in¿ynier Marian
Wiele¿yñski otrzyma³ 20 maja 1912 roku ze
starostwa w Drohobyczu koncesjê na budo-

wê gazoci¹gu o d³ugoœci 700 m z kopalni
Klaudiusz w Borys³awiu do mostu na rzece
Tyœmienica. W lipcu 1912 roku zosta³a
utworzona spó³ka z kapita³em 20 tysiêcy koron pod nazw¹ Zak³ad Gazu Ziemnego –
in¿. M. Wiele¿yñski Sp. z o.o. w Hubiczach.
Przedmiotowy gazoci¹g by³ pierwszym ruroci¹giem do przesy³u gazu ziemnego zbudowanym we wschodnim zag³êbiu naftowym.
Od tego czasu Wiele¿yñski œciœle wspó³pracowa³ z in¿ynierem W³adys³awem Szaynokiem. W 1916 roku za³o¿ona przez
nich spó³ka Gaz Ziemny przekszta³ci³a siê
w kolejn¹ spó³kê: Gazolina Sp. z o.o.
w Tustanowicach, z kapita³em zak³adowym
300 tysiêcy koron, naby³a kopalniê Dembowski oraz wybudowa³a gazoliniarniê
z pocz¹tkow¹ produkcj¹ czterech wagonów
gazoliny miesiêcznie. Spó³ka ta kupi³a w tym
czasie budynek administracyjny we Lwowie
przy ulicy L. Sapiehy 3. W 1920 roku dotychczasowa spó³ka przekszta³ca³a siê
w now¹, pod nazw¹ Spó³ka Akcyjna
Gazolina. Prezesem pierwszej rady zawiadowczej tej spó³ki by³ profesor Ignacy
Moœcicki, póŸniejszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a kierownictwo techniczne
sprawowa³ Marian Wiele¿yñski.
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Akcjonariuszami spó³ki – poza za³o¿ycielami – po raz pierwszy
zostali jej zas³u¿eni pracownicy. By³a to zatem pierwsza spó³ka
pracownicza w polskim przemyœle naftowym.

spó³ki naftowe oparte by³y g³ównie na kapitale zagranicznym:
austriackim, niemieckim, francuskim, holenderskim oraz biznesmenów narodowoœci ¿ydowskiej.

Z inicjatywy W³adys³awa Szaynoka oraz przy wk³adzie finansowym pañstwa w 1921 roku powsta³a nowa spó³ka, pod nazw¹
Miêdzymiastowe Gazoci¹gi. Jej celem by³a budowa sieci gazoci¹gów i rozprowadzanie nimi gazu ziemnego do odbiorców. Jedn¹
z pierwszych transakcji tej spó³ki by³ wykup od firmy Erdgas-Gesellschaft m.b.H. gazoci¹gu Borys³aw-Drohobycz, o d³ugoœci
14 km, t³oczni gazu w Tustanowicach i sieci gazoci¹gów rozdzielczych w Borys³awiu. W 1926 roku spó³ka Miêdzymiastowe Gazoci¹gi po³¹czy³a siê ze Spó³k¹ Akcyjn¹ Gazolina, wnosz¹c w aporcie do tej ostatniej wiele obiektów przemys³owych oraz sp³acaj¹c
Skarbowi Pañstwa wartoœæ jego udzia³u w spó³ce.

Gaz ziemny odzyskany równoczeœnie z wydobyciem ropy naftowej stanowi³ licz¹ce siê Ÿród³o pozyskania œrodków finansowych
niezbêdnych do dzia³alnoœci firmy, szczególnie do dzia³alnoœci
inwestycyjnej. £¹cznie w latach 1925-1936 wydobyto ze z³ó¿
borys³awskich razem z rop¹ naftow¹ 117,5 mln nm3 (normalnych metrów szeœciennych) gazu ziemnego, przy maksymalnej
produkcji w 1925 roku wynosz¹cej 18,4 mln nm3. Do 1932 roku
w Spó³ce Akcyjnej Gazolina dochody uzyskiwane ze sprzeda¿y
gazoliny by³y wiêksze od dochodów wynikaj¹cych ze sprzeda¿y
gazu ziemnego. W póŸniejszym okresie proporcje te siê odwróci³y. Nast¹pi³o to po odkryciu w 1921 roku wielkiego z³o¿a gazu
ziemnego w Daszawie i jego rozwierceniu w latach 1925-1927.
Po podziale z³o¿a na dzia³ki eksploatacyjne, dokonanym przez
Wy¿szy Urz¹d Gazowniczy w Drohobyczu, Spó³ka Akcyjna
Gazolina otrzyma³a czêœæ z³o¿a z 14 otworami gazowymi,
o ³¹cznej dopuszczalnej wydajnoœci 450 nm 3/min i produkcji
potencjalnej 2500 nm3/min.

W kolejnych latach powiêkszona Spó³ka Akcyjna Gazolina rozwija
siê prê¿nie, buduj¹c wiele gazoci¹gów, t³oczni gazu i gazoliniarni.
Przedsiêbiorstwo nale¿a³o do nielicznych wówczas organizacji
gospodarczych znajduj¹cych siê ca³kowicie w rêkach obywateli
polskich, bowiem powstaj¹ce wówczas jak grzyby po deszczu

Fot.: Borys³aw – panorama rozwijaj¹cego siê dziêki ropie miasta – ok. 1930 r.
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Fot.: Wiertnica polsko-kanadyjska – konstrukcja sprowadzona przez H. Mac Garveya i przystosowana do polskich warunków – Muzeum
Przemys³u Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce
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Da³o to bodziec do rozbudowy sieci gazoci¹gów i doprowadzenia gazu do miast i oœrodków przemys³owych. Przyk³adem tego
mo¿e byæ miasto Stryj, w którym w 1923 roku rozprowadzono
536 767 nm 3, zaœ w 1929 roku by³o to ju¿ 5 545 983 nm 3,
a wiêc ponad dziesiêciokrotnie wiêcej! Podobnie by³o we Lwowie
i Drohobyczu. Spó³ka Akcyjna Gazolina jako jedna z pierwszych
w kraju podjê³a produkcjê gazu skroplonego, zawieraj¹cego
w swoim sk³adzie wêglowodory ciê¿sze (propan-butan). By³
on u¿ywany wówczas do opalania tkanin, procesu karburyzacji i dwugazu w gazowniach wêglowych. Spó³ka prowadzi³a
równie¿ dzia³alnoœæ handlow¹, m.in. posiada³a w ca³ym kraju
sieæ stacji benzynowych. Zajmowa³a siê tak¿e problematyk¹
naukowo-badawcz¹, najpierw we w³asnym laboratorium Metan,
przekszta³conym póŸniej w Chemiczny Instytut Badawczy we
Lwowie.
Uzyskanie tak znacz¹cych efektów naukowych, technicznych
i ekonomicznych by³o zas³ug¹ zdolnego, wykszta³conego, ofiarnego i prê¿nego w dzia³aniu kierownictwa przedsiêbiorstwa,
szczególnie Mariana Wiele¿yñskiego, W³adys³awa Szaynoka
i innych pracowników. By³ to wielki wk³ad myœli technicznej do
powstania i rozwoju polskiego przemys³u gazu ziemnego.
Drug¹, równie wielk¹ organizacj¹ gospodarcz¹ zajmuj¹c¹ siê
wydobyciem ropy naftowej i jej przetwórstwem oraz eksploatacj¹
odwiertów gazowych, a tak¿e przesy³em i rozprowadzeniem gazu
ziemnego na obszarze ca³ego kraju by³a Pañstwowa Fabryka
Olejów Mineralnych Polmin we Lwowie (PFOM Polmin). Przedsiêbiorstwo to by³o ca³kowit¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.
Powsta³o w oparciu o rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia
8 kwietnia 1927 roku w sprawie wydzielenia z administracji
pañstwowej przedsiêbiorstwa naftowego pod nazw¹ Polmin
Pañstwowa Fabryka Olejów Mineralnych.
Jak wspomniano wczeœniej, z pocz¹tkiem XX wieku do polskiego
przemys³u naftowego i gazu ziemnego zdecydowanie wkroczy³
kapita³ zagraniczny, który prawie ca³kowicie go sobie podporz¹dkowa³. Natomiast polscy w³aœciciele z³ó¿ ropno-gazowych
i zak³adów przetwórczych ukierunkowali swoj¹ dzia³alnoœæ na
osi¹gniêcie maksymalnych zysków. W tej sytuacji rz¹d nie mia³
praktycznie ¿adnego wp³ywu na dzia³alnoœæ tej jak¿e wa¿nej,
równie¿ ze strategicznego punktu widzenia, ga³êzi przemys³u.
Postanowi³ wiêc skupiæ pod swoim zarz¹dem przynajmniej jego
czêœæ, tworz¹c PFOM Polmin, z siedzib¹ zarz¹du we Lwowie,
przy ulicy Akademickiej 7. Jedn¹ z pierwszych czynnoœci zarz¹du
nowego przedsiêbiorstwa by³ wykup od prywatnych spó³ek wybudowanych przed 1927 rokiem gazoci¹gów, odbenzyniarni oraz
niektórych z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego, zarówno we
wschodnim, jak i zachodnim zag³êbiu naftowym.
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W listopadzie 1929 roku na stanowisko dyrektora generalnego
centrali Polminu we Lwowie powo³any zosta³ in¿ynier Stefan Da¿wañski, zaœ na jego zastêpcê do spraw technicznych – in¿ynier
Zygmunt Zbigniew Biluchowski.
Pañstwowa Fabryka Olejów Mineralnych Polmin, podobnie jak
Spó³ka Akcyjna Gazolina, posiada³a na terenie kraju liczne stacje
benzynowe rozprowadzaj¹ce paliwa ciek³e, oleje i smary. Mia³a
te¿ oddzia³y handlowe w Warszawie, Krakowie, Katowicach,
Sosnowcu, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Gdañsku i w wielu
innych miastach. Przed³u¿eniem dzia³alnoœci podstawowej
Polminu by³y oddzia³y terenowe, jak: Zarz¹d Gazoci¹gów Pañstwowych w Jaœle oraz Zarz¹d Budowy Gazoci¹gu Centralnego
w Sandomierzu. Organem nadzorczym by³a Rada Administracyjna z siedzib¹ w Warszawie, w sk³ad której wchodzi³o 12 osób.
Jej przewodnicz¹cym by³ gen. bryg. in¿. A. Litwinowicz.
Pañstwowa Fabryka Olejów Mineralnych w latach 1927-1939
wybudowa³a w zachodnim zag³êbiu naftowym prawie ca³y system gazoci¹gów przesy³owych, doprowadzaj¹cych gaz ziemny do
wielkich zak³adów przemys³owych, miast i le¿¹cych na trasie gazoci¹gów wiejskich skupisk ludnoœci. Rozwijaj¹cy siê gwa³townie
przemys³ i rozbudowuj¹ce siê miasta potrzebowa³y coraz wiêcej
energii cieplnej, której wygodnym w u¿ytkowaniu noœnikiem by³
gaz ziemny. Mo¿na go by³o dostarczyæ z miejsc wydobycia do
oœrodków u¿ytkowania tylko gazoci¹gami przesy³owymi.

Fot. 1:
Wiertnice polsko-kanadyjskie
na borys³awskich polach
Fot. 2:
Tustanowice (Ukraina) – szyb „Oil-City”
w 1908 r. trysn¹³ gigantyczn¹ fontann¹ ropy,
powoduj¹c trwaj¹cy trzy tygodnie po¿ar
Fot. 3:
Tustanowice – panorama z 1914 r.
Fot. 4:
Naturalne wysiêki ropy pozwala³y na
wydobywanie jej nawet wiadrami
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Niemal równolegle z budow¹ systemu przesy³owego we wschodnim zag³êbiu
naftowym sukcesywnie realizowano podobny w zag³êbiu zachodnim. Koniecznoœæ
jego budowy uwarunkowana by³a wa¿nymi aspektami: odkryciem na Podkarpaciu
oprócz ropy z³ó¿ czysto gazowych oraz rozwijaj¹cym siê przemys³em rafineryjnym,
hutnictwem szk³a, przemys³em maszynowym i energetycznym, powstaj¹cym
i dzia³aj¹cym w ramach Centralnego Okrêgu Przemys³owego.

Fot.: Kierat pompowy napêdzany pasem transmisyjnym – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
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Fot. 1: Urz¹dzenie do wierceñ udarowych – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Fot. 2: Zbiornik cylindryczny do magazynowania ropy – Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku
Fot. 3: Kiwon z pocz¹tku XX w. w Schidnicy (Ukraina)

Te dwa uwarunkowania sta³y siê zaczynem
do budowy gazoci¹gów przesy³owych,
a póŸniej powstania ca³ego ich systemu.
Pierwsze z³o¿a gazowe w tym regionie odkryto w Winnicy w 1906 roku, a w nastêpnych
latach kolejne: w Bia³kówce, Brzezówce,
Jaszczwi i Mêcince k. Krosna. Pierwszy gazoci¹g przesy³owy na Podkarpaciu wybudowano w 1916 roku. Mia³ œrednicê 175 mm
i d³ugoœæ 6 km i ³¹czy³ kopalniê Jaszczew
z rafineri¹ nafty w Jedliczach. Nastêpnie
gazoci¹g ten dwukrotnie przed³u¿ono: najpierw do elektrowni w Mêcince, a póŸniej
do rafinerii nafty Walerego Stawiarskiego
w Kroœnie. £¹czna d³ugoœæ ca³ego gazoci¹gu po tych przed³u¿eniach wynios³a 11,6 km.
W latach 1919-1920 firma Gartenberg
i Schreier wykona³a gazoci¹g o œrednicy 250 mm
z kopalni Winnica do rafinerii Nieg³owice
k. Jas³a, który w rok póŸniej zosta³ wykupiony przez pañstwo.
Równie¿ ze œrodków pañstwowych w latach
1919-1920 powsta³ kolejny gazoci¹g przesy³owy z Nieg³owic do Glinika Mariampolskiego

k. Gorlic o œrednicy 250 mm i d³ugoœci 27 km.
Celem tej budowy by³a dostawa gazu ziemnego do rafinerii nafty w Libuszy i Gliniku
Mariampolskim, a tak¿e do zlokalizowanej
tam fabryki maszyn i sprzêtu wiertniczego.
W nastêpnym roku gazoci¹g ten przed³u¿ono o 2 km do miasta Gorlice, gdzie gaz
ziemny by³ zastosowany do celów technologicznych w istniej¹cych tam niewielkich
zak³adach przemys³owych, a tak¿e w gospodarce komunalnej miasta. Warto zaznaczyæ,
¿e kierownikiem tej budowy by³ in¿ynier
Joachim Traczyk, który póŸniej zosta³ mianowany kierownikiem Zarz¹du Gazoci¹gów
Pañstwowych w Jaœle.
W nastêpnych latach, 1920-1921, zrealizowano kolejne odcinki: Krosno-£ê¿any, o d³ugoœci
7,3 km i œrednicy nominalnej (Dn) 250 mm,
£ê¿any-Miejsce Piastowe, o d³ugoœci 3,5 km
i œrednicy 150 mm, oraz Miejsce PiastoweIwonicz Zdrój, o d³ugoœci 8,8 km i œrednicy
125 mm. Wszystkie wybudowane tu gazoci¹gi wysokoprê¿ne, pracuj¹ce przy maksymalnym ciœnieniu 0,5 MPa (5 atm), stworzy³y

ci¹g gazoci¹gów o ³¹cznej d³ugoœci 68,2 km
zwany wówczas magistral¹ podkarpack¹.
Zaopatrywa³a ona w gaz ziemny wszystkie
podkarpackie rafinerie nafty, elektrowniê
w Mêcince, istniej¹ce tu zak³ady przemys³owe, miasta, niektóre osiedla wiejskie oraz
obiekty sanatoryjne i komunalne w Iwoniczu Zdroju.
Po dowierceniu na Podkarpaciu du¿ego z³o¿a gazu ziemnego S¹dkowa-DobrucowaRoztoki-Sobniów i braku perspektyw na
zagospodarowanie tego gazu w dotychczasowym systemie gazoci¹gów w latach
1932-1939 podjêto decyzjê o budowie nowego gazoci¹gu dalekosiê¿nego Winnica-Roztoki-Moœcice k. Tarnowa. Istnia³a tam
Pañstwowa Fabryka Zwi¹zków Azotowych
(obecnie Grupa Azoty S.A.), w której gaz
ziemny mia³ byæ wykorzystany do produkcji wodoru poprzez rozk³ad metanu. Projektowany gazoci¹g o œrednicy 250 mm
mia³ mieæ d³ugoœæ 76 km i pracowaæ przy
najwy¿szym ciœnieniu nominalnym 2,5 MPa
(25 atm).
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Jego rekordowo szybk¹ budowê rozpoczêto 15 sierpnia 1933 roku,
a ju¿ pod koniec roku gazoci¹g przekazano do eksploatacji.
W 1937 roku koñcówkê tego gazoci¹gu przed³u¿ono o 12 km,
przy œrednicy 200 mm, z Moœcic do Niedomic, do znajduj¹cej siê
tam fabryki celulozy, a w dalszej perspektywie mia³ byæ wykorzystany do gazyfikacji miasta.
Inwestorem gazoci¹gów Winnica-Moœcice i Moœcice-Niedomice
by³a Pañstwowa Fabryka Olejów Mineralnych Polmin we Lwowie, a realizatorem – brygady budowlano-monta¿owe Zarz¹du
Gazoci¹gów Pañstwowych w Jaœle.
Odkryte w 1928 roku odwiertem Polmin-1 wielkie z³o¿e gazu
ziemnego w Górkach miêdzy Sanokiem a Brzozowem na fa³dzie
Strachociny do 1935 roku praktycznie nie by³o eksploatowane
ze wzglêdu na brak w pobli¿u gazoci¹gu przesy³owego, do którego mo¿na by³o kierowaæ pozyskany gaz. Wprawdzie wykorzystano niewielkie jego iloœci na lokalne potrzeby kopalniane, jednak¿e by³o to wydobycie znikome w stosunku do mo¿liwoœci
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produkcyjnych tego z³o¿a. Dopiero w 1935 roku zaprojektowano
kolejny gazoci¹g o kombinowanych œrednicach 80, 100 i 125 mm
i d³ugoœci 19,3 km na trasie Górki-Sanok, którym przesy³ano gaz
ziemny do wiêkszych jego odbiorców: gorzelni i dworu S³oneckiego w Jurowcach, miasta Sanoka (odbiorcy komunalni), fabryki
gumy Sanok, fabryki akumulatorów, fabryki wagonów w Sanoku,
bêd¹cej fili¹ zak³adów Zieleniewskiego w Krakowie, i wytwórni
armatek przeciwlotniczych w Sanoku. Po rozwierceniu z³o¿a
w Strachocinie opisany gazoci¹g sta³ siê na wiele lat Ÿród³em
zasilania komunalnej, sukcesywnie rozbudowywanej sieci gazowej w Sanoku. Po wybudowaniu ostatnich z wymienionych gazoci¹gów ³¹czna ich d³ugoœæ wynios³a 179 km.

Fot.:
Zabytkowa kopalnia ropy w Ropience –
kierat pompowy i system linowego
napêdu kiwonów
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Fot. 1: Kopalnia ropy Wañkowa – kiwon z napêdem linowym
Fot. 2: Kiwon w kopalni ropy w Ustrzykach Górnych
Fot. 3: Kiwon z napêdem elektrycznym – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Fot. 4: Zabytkowa kopalnia ropy w Ropience – kierat pompowy i system linowego napêdu kiwonów
4
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pierwsze

gazociagi

Po wybudowaniu w 1912 roku pierwszego we wschodnim zag³êbiu naftowym
odcinka gazoci¹gu, w tym samym roku podjêto budowê dwóch nastêpnych,
znacznie d³u¿szych, z Borys³awia do Drohobycza. Ka¿dy z nich posiada³ d³ugoœæ 12 km.
Pierwszy, o œrednicy nominalnej 175 mm, wybudowa³a firma Galicja dla swojej
rafinerii w Drohobyczu, drugi zaœ (o œrednicy 225 mm) na tej samej trasie
wybudowali wspólnie in¿ynierowie W³adys³aw Szaynok i Marian Wiele¿yñski
na zlecenie firmy Erdgas-Gesellschaft z Wiednia.

Fot.: Spawanie rur na budowie Gazoci¹gu Centralnego – 1937 r.
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Fot. 1, 2, 3: Budowa Gazoci¹gu Centralnego – 1937 r.

Na gazoci¹gu tym zainstalowano pierwsz¹
t³oczniê gazu. W 1922 roku, po dowierceniu z³o¿a gazu ziemnego w Daszawie, podjêto budowê nastêpnego gazoci¹gu przesy³owego, o œrednicy 225 mm (9 cali) i d³ugoœci 14,4 km, z Daszawy do Stryja. G³ównym
celem tej budowy by³o zaopatrzenie w gaz
zarówno istniej¹cego tam przemys³u, jak
i gospodarki komunalnej. Po rozwierceniu
z³o¿a gazu ziemnego w Daszawie i uzyskaniu przyrostu produkcji gazoci¹g ten przed³u¿ono do Drohobycza. Nowy odcinek
posiada³ œrednicê 225 mm i d³ugoœæ 24,5 km.
Inwestorem przedsiêwziêcia by³a Spó³ka
Akcyjna Gazolina.
W 1925 roku wybudowany zosta³ nastêpny
odcinek tego gazoci¹gu, o d³ugoœci 9,7 km,
na trasie Drohobycz-Stebnik, a w 1927 roku
u³o¿ono drug¹ nitkê gazoci¹gu Daszawa-Stryj, o œrednicy 225 mm i d³ugoœci 16,2 km.
W 1928 roku PFOM Polmin wybudowa³a
kolejny gazoci¹g, o œrednicy 175 mm i d³ugoœci 40 km, na odcinku Daszawa-Stryj-Drohobycz w celu dostarczania gazu do
w³asnej rafinerii nafty. Rok póŸniej Spó³ka
Akcyjna Gazolina zbudowa³a pierwszy
gazoci¹g przesy³owy wychodz¹cy poza gra-

nice wschodniego zag³êbia naftowego,
na trasie Stryj-Miko³ajów-Lwów, o d³ugoœci
82 km i œrednicy 175 mm. By³ to wtedy najd³u¿szy odcinek gazoci¹gu gazu ziemnego
w kraju. Gaz dostarczany by³ do lwowskiej
gazowni miejskiej, elektrowni oraz wytwórni
wapna i gipsu.
Kolejny gazoci¹g zbudowano w 1936 roku
na odcinku Chodowice-Chodorów. Mia³ d³ugoœæ 32,2 km, œrednicê 175 mm i zasila³ znajduj¹c¹ siê w Chodorowie cukrowniê.
W latach 1936-1938 do gazyfikacji do³¹czy³ nowy obszar, po³o¿ony na po³udnie od
Daszawy. Wybudowano gazoci¹g wysokoprê¿ny na trasie Stryj-Morszyn-BolechówDolina-Wygoda, o ³¹cznej d³ugoœci 50 km.
Tak wiêc w okresie 1912-1938 we wschodnim
zag³êbiu naftowym powsta³ pierwszy system
gazoci¹gów przesy³owych gazu ziemnego,
sk³adaj¹cy siê z 11 odcinków gazoci¹gowych
o œrednicach 80-225 mm i ³¹cznej d³ugoœci
293,7 km! Jak na owe czasy by³ to wielki wysi³ek organizacyjny, techniczny i ekonomiczny,
zwa¿ywszy na fakt, ¿e cykl budowy pojedynczego odcinka nie przekracza³ roku.

Ówczesny Minister Skarbu, Eugeniusz Kwiatkowski, 5 lutego 1937 roku przedstawi³ Komisji Bud¿etowej Sejmu plan budowy Centralnego Okrêgu Przemys³owego (COP), który mia³
byæ zlokalizowany w wid³ach trzech rzek:
Wis³y, Sanu i Dunajca. Wewn¹trz tego trójk¹ta mia³y zostaæ zbudowane podstawowe
obiekty produkcyjne przemys³u zbrojeniowego, a tak¿e zak³ady pracuj¹ce na rzecz
tego przemys³u. Realizacja planu mia³a
w du¿ym stopniu wp³yn¹æ na aktywizacjê
gospodarcz¹ tego zaniedbanego dot¹d regionu kraju, g³ównie przez zmniejszenie
bezrobocia. Obszar COP-u obejmowa³
34 powiaty województw: lubelskiego, kieleckiego, krakowskiego i lwowskiego,
o ³¹cznej powierzchni 60 tys. km2. Teren zamieszkiwa³o 6 mln ludzi, utrzymuj¹cych siê
przewa¿nie z rolnictwa.
Realizacja pe³nego planu budowy COP-u podzielona by³a na piêæ etapów czasowych obejmuj¹cych 15 lat od 1939 roku do 1954 roku.
Etap pierwszy, od kwietnia 1939 roku do
marca 1942 roku, uwzglêdnia³ przede wszystkim rozbudowê potencja³u obronnego nastêpuj¹cych obiektów: elektrowni wodnej
na Dunajcu w Ro¿nowie k. Nowego S¹cza,
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elektrowni przemys³owych w Stalowej Woli i Moœcicach, fabryki
broni w Radomiu i Starachowicach, kombinatu metalurgicznego w Stalowej Woli, wytwórni obrabiarek w Rzeszowie, zak³adów lotniczych w Rzeszowie (wytwórnia silników), fabryki
reflektorów w Rzeszowie, fabryki broni i obrabiarek w Sanoku,
wytwórni opon samochodowych w Dêbicy, fabryki sztucznego
kauczuku w Pustyni k. Dêbicy, wytwórni p³atowców w Mielcu,
fabryki celulozy w Niedomicach i wytwórni prochu strzelniczego
w Pionkach i Krajowicach k. Jas³a. Po zakoñczeniu budowy pierwszego etapu stan zatrudnienia we wszystkich obiektach mia³
osi¹gn¹æ liczbê 127 tys. pracowników.
Tak wielki kompleks przemys³owy wymaga³ dostarczenia odpowiednio wielkich iloœci surowców, materia³ów, energii elektrycznej i cieplnej, które mia³y byæ doprowadzone z kopalñ i hut
Œl¹ska, a tak¿e z elektrowni w Ro¿nowie i Stalowej Woli. Do wytworzenia energii cieplnej mia³ byæ natomiast wykorzystany gaz
ziemny pochodz¹cy ze z³ó¿ S¹dkowa-Dobrucowa-Roztoki. Aby doprowadziæ ten gaz z miejsc jego wydobycia nale¿a³o wybudowaæ
kolejny gazoci¹g przesy³owy, wraz z odga³êzieniami, nazwany
wówczas Gazoci¹giem Centralnym. Jego inwestorem by³a
Pañstwowa Fabryka Olejów Mineralnych Polmin we Lwowie –
Zarz¹d Gazoci¹gów Pañstwowych w Jaœle. Doprowadzony do
wymienionych obiektów gaz mia³ byæ zastosowany do pieców hutniczych, obróbki termicznej metali, wypa³u materia³ów budowlanych oraz do wytwarzania pary technologicznej i grzewczej.

dalsze przed³u¿enie gazoci¹gu, z Lubieni przez Radom do
Warszawy. Gaz ziemny mia³ byæ dostarczany do fabryki broni
w Radomiu oraz do Pañstwowych Zak³adów Lotniczych na Okêciu
w Warszawie.
Budowa Gazoci¹gu Centralnego przynios³a szereg znacz¹cych
korzyœci dla gospodarki kraju i polskiego gazownictwa. Opracowano i wdro¿ono nowoczesne technologie budowy gazoci¹gów,
a polskie huty stworzy³y nowe technologie produkcji rur stalowych bez szwu. Podczas budowy wykszta³ci³a siê kadra pracowników in¿ynieryjno-technicznych, której trzon stanowili absolwenci
Politechniki Lwowskiej, oraz pozyskano i wyszkolono zespó³ wyspecjalizowanych spawaczy acetylenowo-tlenowych do spawania
gazoci¹gów wysokociœnieniowych.
Niestety, wybuch II wojny œwiatowej przeszkodzi³ w realizacji
œmia³ych zamierzeñ zarówno w budowie dalszych etapów COP-u,
kolejnych odcinków Gazoci¹gu Centralnego, jak i w wykorzystaniu bogatych doœwiadczeñ nabytych przy realizacji tego przedsiêwziêcia.

Gazoci¹g g³ówny, o ³¹cznej d³ugoœci 180,6 km, na trasie Roztoki-Lubienia na odcinku Roztoki-Komorów posiada³ œrednicê 250 mm,
a na odcinku Komorów-Lubienia – 300 mm. Ponadto od gazoci¹gu g³ównego wykonano 14 odga³êzieñ do stacji gazowych
I stopnia o œrednicach 25-250 mm i ³¹cznej d³ugoœci 148 km.
Budowê ca³ego zespo³u gazoci¹gów podzielono na trzy odcinki
realizowane równoczeœnie. Dyrektorem budowy ca³ego gazoci¹gu by³ in¿ynier W³adys³aw Ko³odziej, zaœ jego zastêpc¹ zosta³
in¿ynier Tadeusz Dryœ.
Roboty budowlano-monta¿owe rozpoczêto w maju 1937 roku,
a zakoñczono pod koniec listopada tego samego roku. Zatem
budowa 180,6 km gazoci¹gu trwa³a zaledwie siedem miesiêcy!
Tym samym zosta³y pobite wszystkie dotychczasowe rekordy szybkoœci budowy.
W 1938 roku rozpoczêto i zakoñczono budowê czwartego odcinka, na trasie Lubienia-Skar¿ysko Kamienna. Opracowany
w 1936 roku projekt tego gazoci¹gu przewidywa³, poza ju¿ wymienionymi miejscowoœciami, doprowadzenie gazu ziemnego
do Kielc, Radomia i Pionek. W póŸniejszym okresie zak³adano
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Fot. 1, 3, 3:
Transport rur –
budowa Gazoci¹gu Centralnego – 1937 r.
Fot. 4:
Izolacja rur asfaltem –
budowa Gazoci¹gu Centralnego – 1937 r.
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Fot. str. 50-51:
Budowa Gazoci¹gu Centralnego – 1937 r.
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Fot. str. 52-53: Giêcie rur – budowa Gazoci¹gu Centralnego – 1937 r.
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odbudowa

ze zniszczen wojennych

Gazownictwo ziemne, podobnie jak ca³a gospodarka kraju, wysz³o z okresu
okupacji zniszczone, obrabowane i zdezorganizowane. Na ten stan mia³a wp³yw
destrukcyjna i rabunkowa dzia³alnoœæ okupanta na polskich z³o¿ach gazu
ziemnego. Dzie³a zniszczenia dope³ni³y: wywóz do Rzeszy w koñcowym okresie
okupacji maj¹tku trwa³ego oraz skutki dzia³añ wojennych.

Fot.: Odbudowa infrastruktury gazoci¹gów w zniszczonych miastach
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Fot.: Budowa gazoci¹gu o kombinowanej œrednicy 175/250 mm Strachocina-Targowiska – 1947 r.

Na skutek zmiany granicy naszego pañstwa
na wschodzie wy³¹czone zosta³o z kraju ca³e
wschodnie zag³êbie naftowe. Po wyparciu
wojsk niemieckich i wejœciu na Podkarpacie
jednostek Armii Czerwonej przesy³ i rozdzia³
gazu ziemnego do odbiorców praktycznie
nie istnia³. Jednak¿e dotkliwy brak opa³u
w obliczu zbli¿aj¹cej siê zimy na prze³omie
lat 1944 i 1945, szczególnie uci¹¿liwy dla
ludnoœci miejskiej i lokalnego przemys³u, zobligowa³ s³u¿by gazownicze do szybkiego
usuwania szkód i zniszczeñ oraz uzupe³niania braków materia³owych. Wykorzystano
w tym celu ró¿ne mo¿liwoœci, m.in. poszukuj¹c na stacjach kolejowych wagonów ze
zrabowanymi urz¹dzeniami i materia³ami
oraz wycinaj¹c p³aty blachy stalowej z pokryæ czo³gów, pojazdów opancerzonych,
pozosta³ych w du¿ych iloœciach w Dolinie
Œmierci na Prze³êczy Dukielskiej. Te pierwsze zabiegi renowacyjno-remontowe by³y
prowadzone samorzutnie przez za³ogê jasielskiej placówki gazowniczej. Wobec
zniszczenia budynku administracyjno-magazynowego przedwojennego Zarz¹du
Gazoci¹gów Pañstwowych w Jaœle korzystano
z pomieszczeñ prowizorycznych, jak baraki
i budynki gospodarcze.

Po u s u n i ê c i u z n i s z c z e ñ g a z o c i ¹ g ó w
i szkód wojennych w stacjach gazowych
sukcesywnie uruchamiano pobór gazu
z kopalni Roztoki i rozpoczêto dostawê
gazu do odbiorców. Najpierw uczyniono
to na kierunku Roztoki-Krosno-Iwonicz
Zdrój, nastêpnie uruchomiono dostawê
do Gorlic, Tarnowa i Krakowa. Wznowiono równie¿ w 1946 roku przesy³ gazu
ziemnego w kierunku pó³nocnym, Gazoci¹giem Centralnym z Roztok do Skar¿yska-Kamiennej. W ten sposób do po³owy
1946 roku wiêkszoœæ wybudowanych przed
wojn¹ i w czasie okupacji gazoci¹gów
by³a ju¿ czynna. Kierownikami tych placówek byli: w Jaœle – W³adys³aw Ko³odziej,
a w Sandomierzu – Tadeusz Dryœ. Pod koniec 1945 roku ze wzglêdu na przewidywan¹ rozbudowê systemu gazoci¹gów na
zachód powo³ano do ¿ycia analogiczn¹
placówkê w Krakowie. Jej kierownikiem
zosta³ in¿ynier Jan Kaczmarczyk.
Wobec braku armatury stanowi¹cej wyposa¿enie stacji gazowych w warsztatach jasielskiej placówki rozpoczêto produkcjê
tych elementów, czyli m.in.: reduktorów
ciœnienia gazu, zaworów szybkozamyka-

j¹cych, filtrów przeciwpy³owych, d³awików ratunkowych i wielu innych urz¹dzeñ
niezbêdnych do prowadzenia prawid³owej
eksploatacji gazoci¹gów przesy³owych
i sieci rozdzielczych. Rozwi¹zania konstrukcyjne tych elementów by³y dzie³em
pracowników jasielskiej placówki.
Po wyzwoleniu struktura jednostek gazowniczych kraju ulega³a czêstym zmianom. Ju¿ w 1945 roku powo³ana zosta³a
przez Pañstwowy Urz¹d Naftowy w Rzeszowie nowa jednostka organizacyjna pod
nazw¹ Zarz¹d Gazowy w Jaœle. Jego dyrektorem mianowany zosta³ in¿ynier
Adam Richter. Urzêdowi temu podporz¹dkowano dotychczasowe placówki
w Jaœle, Sandomierzu i Krakowie. Wobec
braku w zniszczonym doszczêtnie Jaœle zaplecza techniczno-administracyjnego
1 sierpnia 1945 roku Zarz¹d Gazowy,
przekszta³cony nastêpnie w Dyrekcjê
Gazowo-Energetyczn¹, bêd¹c¹ zal¹¿kiem
póŸniejszego okrêgu gazowniczego, przeniesiony zosta³ do Tarnowa. W Jaœle, Sandomierzu i Krakowie pozosta³y oddzia³y
terenowe tej jednostki. PóŸniejsze zmiany organizacyjne by³y bardzo czêste.
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Po uporaniu siê z usuwaniem zniszczeñ gazoci¹gów w zapleczach
techniczno-administracyjnych i stacjach gazowych przyszed³ czas
na rozbudowê dotychczasowego systemu gazowniczego. Jako
pierwszy po wojnie zbudowany zosta³ w 1947 roku gazoci¹g
o kombinowanej œrednicy 175/250 mm i d³ugoœci 22 km
Strachocina-Targowiska, który umo¿liwi³ pobór gazu z kopalni
Strachocina i jego przesy³ do Roztok, a stamt¹d dalej na zachód
i pó³noc. Teraz przysz³a kolej na doprowadzenie gazu ziemnego
na Œl¹sk, którego obiekty przemys³owe i miejskie sieci gazowe
by³y zasilane gazem miejskim, produkowanym w lokalnych gazowniach. Na Œl¹sku odwiercono w tym czasie niewielkie z³o¿a
gazowe w Dêbowcu Œl¹skim i Marklowicach. Jako pierwszy
zosta³ wykonany w latach 1946-1947 gazoci¹g wysokoprê¿ny
Kraków-Oœwiêcim-Dêbowiec Œl¹ski, o œrednicy 250 mm i d³ugoœci
110 km. Przesy³any nim gaz ziemny dostarczano do zak³adów
chemicznych w Dworach k. Oœwiêcimia, w których wykorzystany
by³ jako surowiec chemiczny w procesach syntezy. W 1949 roku
zbudowany zosta³ nastêpny odcinek tego gazoci¹gu, Skoczów-Ustroñ (œrednica 150 mm), a w 1951 roku odcinek Dêbowiec
Œl¹ski-Cieszyn (œrednica 125 mm). W 1950 roku powsta³ odcinek o tej samej œrednicy, o d³ugoœci 8 km, na trasie Komorowice
Œl¹skie – rafineria nafty w Czechowicach. W latach 1950-1951
wybudowano gazoci¹g o œrednicy mieszanej 350/300 mm relacji: Lubienia-Radom-Warszawa, o d³ugoœci 143 km, doprowadzaj¹c gaz ziemny do Radomia i Warszawy oraz do zak³adów
przemys³owych: na Okêciu, w Piasecznie i Ursusie.

1960 realizowana by³a budowa gazoci¹gu Lubaczów-Jaros³aw-Sêdziszów-Tarnów, o œrednicy 400 mm i d³ugoœci 168,8 km.
By³ to pierwszy gazoci¹g budowany na ciœnienie nominalne
6,3 MPa. Podjêto równie¿ dzia³ania dla zwiêkszenia importu
gazu z ZSRR. W tym celu w latach 1958-1960 wybudowano
pierwsz¹ t³oczniê gazu w ¯urawicy k. Przemyœla.
W tym okresie odkryto równie¿ z³o¿a gazu ziemnego w Przemyœlu,
Uszkowcach i Jaros³awiu, których zagospodarowanie nastêpowa³o w latach nastêpnych. W latach 50. XX wieku wybudowano
w Polsce 17 obiektów sprê¿ania gazu ziemnego do napêdu
samochodów ciê¿arowych, tzw. stacji tankowania. Nast¹pi³o
zagospodarowanie gazu z odmetanowania kopalñ wêgla kamiennego na terenie Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Powsta³a wówczas sieæ gazoci¹gów zbieraj¹cych gaz z kopalñ i dostarczaj¹cych go odbiorcom.
W ten sposób w latach 1946-1960 zakoñczy³ siê pierwszy po
wojnie etap rozbudowy sieci przesy³owej gazu ziemnego.

W latach 1957-1958 zbudowano gazoci¹g o œrednicy 200 mm
i d³ugoœci 26 km na odcinku Oœwiêcim-Mys³owice, który w 1958 roku
przed³u¿ony zosta³ do Sosnowca. Zbudowane do 1953 roku gazoci¹gi wysokoprê¿ne zrealizowane zosta³y systemem gospodarczym, przez brygady remontowo-budowlane ówczesnego
Wydzia³u Terenowego Kraków. W latach 1952-1953, w zwi¹zku
z odwierceniem gazu ziemnego w Marklowicach Œl¹skich, zrealizowano gazoci¹g o œrednicy 300 mm i d³ugoœci 46 km na
odcinku Marklowice Œl¹skie-Jawiszowice.
W tym czasie równie¿ na Podkarpaciu powstawa³y nowe odcinki gazoci¹gów. W 1953 roku zbudowana zosta³a druga nitka gazoci¹gu
o œrednicy 250 mm i d³ugoœci 28 km na odcinku Strachocina-Krosno, a w 1956 roku dalszy odcinek tego gazoci¹gu, lecz o œrednicy
300 mm, Krosno-Warzyce, wraz z wêz³em rozdzielczo-pomiarowym.
W zwi¹zku z odkryciem z³o¿a gazu ziemnego w kopalni Swarzów
k. D¹browy Tarnowskiej w 1958 roku poprowadzono z tej kopalni
gazoci¹g o œrednicy 250 mm i d³ugoœci 22 km do Tarnowa.
W drugiej po³owie lat 50. XX wieku odkryte zosta³o z³o¿e gazu
ziemnego Lubaczów o zasobach 8,5 mld m3. W latach 1958-
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Fot. 1:
Wiercenia z³o¿a kopalni Swarzów
k. D¹browy Tarnowskiej – 1958 r.
Fot. 2:
Budowa gazoci¹gu na odcinku Oœwiêcim-Mys³owice – transport „rury po rurze” – 1957 r.
Fot. 3:
Wiercenia z³o¿a kopalni Swarzów
k. D¹browy Tarnowskiej – 1958 r.
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rozwój

gazownictwa ziemnego

Odkryte w latach 50. XX wieku z³o¿a gazu ziemnego Lubaczów, a szczególnie pole
gazowe Przemyœl (o ostatecznie udokumentowanych zasobach pierwotnych oko³o
74 mld m3), sta³y siê podstaw¹ do innego spojrzenia i okreœlenia nowej strategii
rozwoju i gospodarki gazem ziemnym w Polsce. Zapad³y decyzje o budowie
zak³adów produkuj¹cych nawozy azotowe w Tarnowie, Pu³awach i W³oc³awku,
dla których surowcem mia³ byæ gaz ziemny. Z gazu ziemnego zaczê³y korzystaæ
równie¿: metalurgia, przemys³ maszynowy, szklarski, spo¿ywczy i inne.

Fot.: T³ocznia gazu w Jaros³awiu – 1969 r.
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Fot.: Urz¹dzenia w kopalni gazu ziemnego Strachocina – 1967 r.

W latach 60. XX wieku zbudowane zosta³y dwa
gazoci¹gi doprowadzaj¹ce gaz z kopalñ Przemyœla (œr. 600 mm, w 1968 roku) i z importu
z Hermanowic (1963 rok) do wêz³a Jaros³aw oraz
dwie magistrale przesy³owe: Jaros³aw-Œl¹sk (lata
1963-1964) i Jaros³aw-Warszawa (lata 1964-1966) przed³u¿ona nastêpnie do W³oc³awka
(lata 1969-1970). Magistrale stworzy³y gazoci¹gi o œrednicach 700 i 500 mm wraz z trzema
t³oczniami gazu ziemnego: Jaros³aw (1969 rok),
Wronów (1970 rok) i Rembelszczyzna (1972 rok).
W tym czasie rozwija³a siê równie¿ gazyfikacja gazem ziemnym miejscowoœci po³o¿onych w pobli¿u gazoci¹gów przesy³owych
wysokiego ciœnienia. W gazyfikacji miejscowoœci rozpoczêto stosowanie rozprowadzania
gazu sieci¹ œredniego ciœnienia (do 0,4 MPa)
bezpoœrednio do budynków, gdzie nastêpowa³a redukcja ciœnienia gazu do wymaganego
w instalacji wewnêtrznej (1 kPa). Stosunki
dostawca-odbiorca zosta³y uregulowane
ustawowo nowym prawem energetycznym
(ustawa z 1962 roku) i wydanymi na jego
podstawie przepisami wykonawczymi.
Rozbudowa gazoci¹gów gazu ziemnego
p o z a g r a n i c e d z i a ³ a n i a Ta r n o w s k i c h

Okrêgowych Zak³adów Gazownictwa
w Tarnowie oraz decyzja rz¹du w sprawie
ujednolicenia organizacji przemys³u
gazowniczego w kraju, w wyniku której
186 gazowni komunalnych zosta³o przejêtych przez okrêgowe zak³ady gazownictwa, spowodowa³y zmiany w organizacji
rozprowadzania i sprzeda¿y gazu ziemnego na terenie kraju. Za przesy³ gazu ziemnego odpowiada³y od teraz okrêgowe
zak³ady gazownictwa (OZG), ka¿dy na terenie swojego dzia³ania. Na granicach
OZG budowane by³y punkty pomiarowo-rozliczeniowe mierz¹ce iloœæ przep³ywaj¹cego gazu w gazoci¹gach przesy³owych.
OZG przejê³y bezpoœredni¹ sprzeda¿ gazu
dla odbiorców koñcowych. Powsta³a pilna potrzeba, by albo doprowadziæ gaz
z systemu przesy³owego do szeregu miast,
w których istnia³y przejête gazownie lokalne, albo zmodernizowaæ i rozbudowaæ
przejête przedsiêbiorstwa.
Przyrost d³ugoœci i rozszerzenie zasiêgu
gazoci¹gów przesy³owych, wzrost liczby
odbiorców i punktów pomiarowo-rozliczeniowych oraz wymóg efektywnego dysponowania moc¹ urz¹dzeñ gazowych, a tak-

¿e potrzeba wyeliminowania sprzeda¿y
gazu pomiêdzy OZG spowodowa³y utworzenie w 1970 roku nowej jednostki organizacyjnej gazownictwa – Krajowej Dyspozycji Gazu w Warszawie.
W latach 1971-1980 nast¹pi³ radykalny spadek wydobycia gazu ziemnego z kopalñ
Podkarpacia z ok. 5,0 mld m3 w 1970 roku
do ok. 2,5 mld m3 w 1980 roku, pomimo
pod³¹czeñ nowych z³ó¿ gazu. Ubytek wydobycia, przy równoczesnym przyroœcie zu¿ycia w kraju, kompensowany by³ wzrostem
importu gazu ziemnego z ZSRR z poziomu
ok. 1 mld m3 w 1970 roku do 2,3 mld m3
w 1975 roku i 5,0 mld m3 w 1980 roku.
W tym okresie nast¹pi³ rozwój wydobycia
gazu ziemnego zaazotowanego ze z³ó¿ na
Ni¿u Wielkopolskim i jego zagospodarowanie, zarówno bezpoœrednio u odbiorców,
jak i poprzez odazotowniê w Odolanowie,
której budowê rozpoczêto w kwietniu
1972 roku, a zakoñczono w paŸdzierniku
1975 roku. Rozruch instalacji odazotowania prowadzono do marca 1976 roku,
a instalacjê ciek³ego helu uruchomiono
w maju 1977 roku.
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Zak³ad sk³ada³ siê z dwóch linii technologicznych o nastêpuj¹cych
parametrach projektowych dla ka¿dej linii:
• zapotrzebowanie gazu wsadowego – 136 tys. m3/h;
• minimalne ciœnienie gazu wsadowego – 5,6 MPa;
• produkcja gazu ziemnego wysokometanowego – 80 tys. m3/h;
• ciœnienie gazu produkowanego – 1,9 MPa;
• produkcja azotu odpadowego – 55 tys. m3/h;
• produkcja helu surowego – 560 m3/h.
Instalacja odazotowania gazu zbudowana by³a z dwóch zasadniczych czêœci: „ciep³ej” i „zimnej”. W sk³ad czêœci ciep³ej,
w której przygotowywa³o siê tzw. gaz s³odki, wchodzi³y: filtry usuwaj¹ce czêœci sta³e, sekcja usuwania dwutlenku wêgla poprzez
jego absorpcjê 15% roztworem MEA, sekcja usuwania wilgoci przy
pomocy adsorbentów wype³nionych sitami molekularnymi i sekcja usuwania ciê¿szych wêglowodorów przy pomocy adsorbentów wype³nionych wêglem aktywowanym. W czêœci zimnej natomiast w procesie niskotemperaturowej destylacji nastêpowa³o
rozfrakcjonowanie na strumienie: metanu, azotu i helu surowego. Hel surowy kierowany by³ do instalacji helowej, gdzie poddawano go finalnemu doczyszczeniu i skraplano w temperaturze
-269°C. W trakcie budowy i monta¿u urz¹dzeñ instalacji przysz³a
kadra zak³adu KRIO we wspó³pracy z Instytutem Gazownictwa

w Krakowie przygotowa³a siê do rozruchu i eksploatacji tej unikalnej technologii. Praktyczne umiejêtnoœci zdobywano, poznaj¹c instalacje produkcji helu w Otis (USA) i Alfortville (Francja)
oraz w angielskich zak³adach petrochemicznych Stocton.
Rozpoczêcie budowy odazotowni i wzrost importu gazu oraz
podjêcie przez rz¹d decyzji o doprowadzeniu gazu ziemnego
do Zak³adów Chemicznych Police spowodowa³y rozbudowê systemu przesy³u gazu o nowe obiekty. Do najwa¿niejszych z nich
nale¿a³y: gazoci¹g Kraków (Wêgrzce)-Œl¹sk (Tworzeñ) dla zasilania Huty Katowice (1971, œr. 500 mm), gazoci¹g W³oc³awek-Gdañsk (1972-1973, œr. 400 mm), gazoci¹gi Hermanowice (granica pañstwa)-Jaros³aw w 1973 roku (œr. 500 mm) i w 1976 roku
(œr. 700 mm), gazoci¹gi o œrednicy 500 mm Odolanów-Œl¹sk
(Tworzeñ) w 1974 roku i drugi w 1978 roku, gazoci¹g Odolanów-W³oc³awek (1975, œr. 500 mm), gazoci¹g Pogórska Wola-Wêgrzce (1978, œr. 500 mm), gazoci¹g Odolanów-Police
(1979-1981, œr. 500 mm), t³ocznie gazu: Maækowice (1974),
Odolanów (1975), Jaros³aw II (1978), Pogórska Wola (1980).
Uruchomiona w 1976 roku odazotownia w Odolanowie uleg³a
w grudniu 1979 roku awarii na skutek po¿aru. Jej odbudowa trwa³a do paŸdziernika 1980 roku. Z tego powodu przejœciowo do

Liczba odbiorców gazu w latach 1950-2000 (w tys.)
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W latach 1974-1979 wybudowano i uruchomiono podziemny
magazyn gazu (PMG) w Swarzowie k. D¹browy Tarnowskiej.
Od 1979 roku czêœæ z³o¿a BrzeŸnica u¿yta zosta³a do podziemnego magazynowania gazu, przy wykorzystaniu ró¿nic ciœnienia
gazu w gazoci¹gach o œrednicy 700 mm (zat³aczanie) i œrednicy
400 mm (odbiór).

czêœci odbiorców przemys³owych zamiast gazu ziemnego wysokometanowego skierowano gaz ziemny zaazotowany (Zak³ady
Azotowe Kêdzierzyn, huta Dzier¿yñskiego, huty szk³a w Z¹bkowicach i inni).
W 1975 roku uruchomiono now¹, lokaln¹ dostawê gazu ziemnego z ZSRR do Polski gazoci¹giem o œrednicy 250 mm Bobrowniki-Bia³ystok, z granicznym punktem pomiarowo-rozliczeniowym
Tietierowka. Doprowadzony do Bia³egostoku gaz ziemny umo¿liwi³ pokrycie wystêpuj¹cych ju¿ niedoborów gazu miejskiego
produkowanego w lokalnej gazowni.

Import gazu ziemnego wzrós³ z poziomu ok. 5,0 mld m 3
w 1980 roku do ok. 7,9 mld m3 w 1990 roku. Wydobycie ze z³ó¿
krajowych spad³o z 2,6 mld m3 do 0,8 mld m3 (przy zdolnoœci
wydobycia ok. 1,6 mld m3). Zagospodarowanie gazu wzros³o
z 8,3 mld m3 w 1980 roku do 9,8 mld m3 w latach 1987-1989,
aby spaœæ do poziomu 9,3 mld m3 w 1990 roku.

Od stycznia 1976 roku gazownictwo zaczê³o funkcjonowaæ
w nowej organizacji. Dotychczasowe Zjednoczenie Przemys³u
Gazowniczego (ZPG) zosta³o po³¹czone ze Zjednoczeniem
Górnictwa Naftowego (ZNG) w jednostkê organizacyjn¹ pod
nazw¹ Zjednoczenie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w Warszawie (ZGNiG). W sk³ad ZGNiG wesz³y dotychczasowe przedsiêbiorstwa podleg³e dwóm poprzednim zjednoczeniom (ZPG i ZNG).
Dokonano jednak istotnych zmian organizacyjnych, dostosowuj¹c
granice dzia³ania okrêgowych zak³adów gazownictwa do nowego
podzia³u administracyjnego kraju, zmniejszono ich liczbê z dziesiêciu do szeœciu, zmieniaj¹c jednoczeœnie ich nazwy.

Najwiêksze inwestycje lat 1981-1990 w systemie przesy³owym
zwi¹zane by³y ze zwiêkszeniem dostaw gazu ziemnego z importu
z ZSRR, z budow¹ nowego uk³adu jego doprowadzenia w œrodkowej czêœci Polski i z dalszym rozprowadzeniem w kraju. W ramach
realizacji tego przedsiêwziêcia wybudowane zosta³y: gazoci¹g Kobryñ-granica pañstwa-Ho³owczyce (1985 rok, œr. 1000 mm), wraz
z punktem pomiarowo-rozliczeniowym Wysokoje, gazoci¹g Ho³owczyce-Rembelszczyzna (1985 rok, œr. 700 mm), gazoci¹g Ho³owczyce-Wronów-Pu³awy (lata 1990-1991, œr. 700 mm), gazoci¹g

D³ugoœæ sieci gazowej w latach 1950-2011 (w tys. km)
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Rembelszczyzna-W³oc³awek, t³ocznia Podlasie (Ho³owczyce I, 1992 rok,
œr. 500 mm). W 1987 roku, wobec przeci¹gaj¹cej siê budowy t³oczni
Podlasie, podjêto budowê t³oczni Ho³owczyce II, zrealizowan¹
w 1988 roku. W 1992 roku rozbudowano t³oczniê Rembelszczyzna.
W 1982 roku rozpoczêto próbne magazynowanie gazu w czêœci
z³o¿a Strachocina, wykorzystuj¹c do zat³aczania ciœnienie gazoci¹gu Hermanowice-Strachocina i w gazoci¹gach Podkarpacia przy
odbiorze. Równoczeœnie realizowano budowê PMG Husów, osi¹gaj¹c w I etapie (1987 rok) pojemnoœæ dyspozycyjn¹ 300 mln m3.
Najwiêksze ³¹czne zu¿ycie gazu ziemnego, w wysokoœci 9,8 mld m3,
zarejestrowano w latach 1988-1989, z czego zu¿ycie na cele produkcyjne wynosi³o 6,7 mld m3 (lata 1986-1989).
Na uwagê zas³uguje zmniejszony o ok. 1 mld m 3 na rok
pobór gazu na cele produkcyjne oraz intensywny wzrost zu¿ycia gazu na cele komunalno-bytowe (1,7 mld m 3 ). Wzrost
ten spowodowany by³ doprowadzeniem gazu ziemnego do
miast zasilanych dotychczas z gazowni lokalnych lub
gazem koksowniczym oraz rozwojem gazyfikacji nowych
miejscowoœci, niejako „wymuszonym” przez utrzymanie
niskiej, w stosunku do innych paliw, urzêdowej ceny gazu
dla gospodarstw domowych. W tym czasie rozpoczê³o siê

masowe stosowanie gazu do ogrzewania pomieszczeñ,
wprowadzane limity zu¿ycia gazu do tego celu okaza³y siê
ma³o skuteczne.
Efektywnym ograniczeniem zu¿ycia gazu na cele grzewcze okaza³a siê w tym okresie ma³a poda¿ pieców centralnego ogrzewania. W 1984 roku zamiast limitowania liczby nowych pod³¹czeñ odbiorców zu¿ywaj¹cych gaz ziemny do ogrzewania pomieszczeñ wprowadzono progresywn¹ cenê gazu ziemnego zale¿n¹ od wielkoœci jego zu¿ycia rocznego. W ten sposób cena
gazu u¿ywanego do ogrzewania sta³a siê czterokrotnie wy¿sza
ni¿ do gotowania.
W 1982 roku dotychczasowe Zjednoczenie Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa w Warszawie zosta³o przekszta³cone w przedsiêbiorstwo pañstwowe pod nazw¹ Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo w Warszawie (PGNiG). Przedsiêbiorstwa Zjednoczenia w³¹czono w sk³ad PGNiG jako zak³ady na wewnêtrznym
rozrachunku.
Lata 1991-2000 przynios³y istotne zmiany w bilansie gazu. Na
uwagê zas³uguje wyeliminowanie mieszania gazu ziemnego
z gazem koksowniczym oraz zaprzestanie odbioru gazu z odmetanowania kopalñ wêgla kamiennego.

Produkcja gazu miejskiego w latach 1946-1995 w mln pm 3 (1pm 3 = 39 MJ/m 3)
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Gaz koksowniczy w sieci gazownictwa w latach 1950-2000 w mln pm 3 (1pm 3 = 39 MJ/m 3)
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Bilans gazu ziemnego wysokometanowego w latach 1950-2012 – struktura przychodu (w hm 3)
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Wydobycie gazu ziemnego z kopalñ zosta³o ustabilizowane na
poziomie 1,7 mld m 3, a produkcja odazotowni na poziomie
0,7-0,8 mld m3. Wielkoœæ odbioru gazu ziemnego z importu spad³a
z 7,8 mld m3 w 1990 roku do 5,5 mld m3 w 1993 roku, a nastêpnie
od 1997 roku stopniowo wzrasta³a do poziomu 7,6 mld m3. Zagospodarowanie gazu ziemnego spad³o z 9,3 mld m3 w 1990 roku
do poziomu 7,9 mld m3 w 1992 roku, a nastêpnie nast¹pi³ stopniowy wzrost do 10,1 mld m3 w 2000 roku. Zu¿ycie gazu na
cele produkcyjne w latach 1992-1993 uleg³o dalszemu spadkowi, do poziomu 3,7 mld m3, a nastêpnie stopniowo wzros³o do
poziomu 5,4 mld m 3 w 2000 roku. Nast¹pi³ systematyczny
wzrost zu¿ycia gazu ziemnego na cele komunalno-bytowe i inne:
z 3,6 mld m3 w 1990 roku do poziomu 4,7 mld m3 w 2000 roku.
Do najwa¿niejszych inwestycji realizowanych w okresie 1991-2000
nale¿a³a m.in. budowa, we wspó³pracy PGNiG i VNG AG Lipsk, po³¹czeñ z niemieckim systemem gazu ziemnego w punktach granicznych:
Kamminke k. Œwinoujœcia (1992 rok), Lasów k. Zgorzelca (1993 rok)
i Gubin (1998 rok). W punkcie Kamminke rozpoczêto dostawê gazu
ziemnego z Polski do Niemiec w iloœci do ok. 40 mln m3 na rok, co
umo¿liwi³o przestawianie odbiorców gazu w pó³nocno-wschodnim
rejonie Niemiec z gazu koksowniczego na gaz ziemny. Zrealizowanie
po³¹czenia z sieci¹ VNG w Lasowie k. Zgorzelca wraz z gazoci¹gami:
Lasów-Jeleniów (œr. 500 mm), Biernatki-Jawor-Jelenia Góra (œr. 400 mm)

i Wroc³aw-Z¹bkowice-Kudowa Zdrój (œr. 300 mm) pozwoli³o na zast¹pienie gazu koksowniczego gazem ziemnym na obszarze ca³ego
Dolnego Œl¹ska oraz na odbiór gazu ziemnego z niemieckiego systemu gazowniczego, co stanowi³o pocz¹tek dywersyfikacji dostaw gazu
do Polski. Rozpoczêty w 1993 roku w tym punkcie odbiór gazu ziemnego z Niemiec by³ stopniowo zwiêkszany do poziomu 0,4 mld m3
na rok na podstawie kontraktu zawartego na dostawê gazu dla PGNiG
z RuhrGas/VNG (1997 rok) oraz kontraktu na dostawê gazu dla PGNiG
podpisanego z norweskim GFU (1999 rok), realizowanego tranzytem przez niemiecki system gazowniczy.
W tym okresie nast¹pi³a tak¿e budowa KPMG Mogilno wraz
z gazoci¹giem W³oc³awek-Mogilno (œr. 700 mm) i wêz³em
rozdzielczym we W³oc³awku, budowa: gazoci¹gów Wyszków-Bia³ystok wraz z gazoci¹gami do Ostro³êki i £om¿y, gazoci¹gów
W³oc³awek-£ódŸ, gazoci¹gu Drewnik-Lublin-Krasnystaw (œr. 500 mm)
oraz gazoci¹gu Busko-Kielce (œr. 300 mm). Rozpoczêto tak¿e magazynowanie gazu ziemnego w wyeksploatowanym z³o¿u
w Wierzchowicach (1994 rok) i zainicjowano budowê gazoci¹gu W³oc³awek-Gdynia (œr. 500 mm).
W ostatniej dekadzie XX wieku budowane by³y pierwsze w Polsce gazoci¹gi pracuj¹ce przy ciœnieniu roboczym 8,4 MPa wykonane ze stali jakoœciowych o podwy¿szonej wytrzyma³oœci i przed

Bilans gazu w latach 1950-2011 wg rodzaju rozprowadzanego gazu (w hm 3)
r o k
1950
1955
1960
1965
1970

263
495 razem: 1001
304
624 524 razem: 1452
387
767 770 razem: 1924
439
razem: 3144
962
1743
428
1037
6167
329
243

Gaz z gazowni (miejski)

Gaz koksowniczy

Gaz ziemny wysokometanowy

Gaz ziemny zaazotowany rozprowadzany
bezpoœrednio

9
razem: 7641
409

1975

1038
220

1980

1156
156

8234

1985

945
60
627
12

8599

1990

razem: 9372

7596

1902
1957

razem: 11 657

1434 razem: 11 184

9063

1995

razem: 11 512

9132

1275

razem: 10 510

91

2000

10 119

2005
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razem: 11 564
1276

12 694

2011
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1445

razem: 13 970
1013

razem: 15 546
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Gazoci¹gi przesy³owe wysokiego ciœnienia, stan z 1950 roku

Gazoci¹gi przesy³owe wysokiego ciœnienia, stan z 1970 roku

Mapa systemu przesy³owego GAZ-SYSTEM S.A., stan z 2012 roku

gaz

ziemny

dopuszczeniem do eksploatacji poddawane próbom stresowym
prowadzonym w granicach plastycznoœci materia³ów. Do gazoci¹gów tych nale¿¹: gazoci¹g W³oc³awek-Mogilno (œr. 700 mm),
gazoci¹g W³oc³awek-Gostynin (œr. 500 mm), gazoci¹g W³oc³awek-Toruñ (œr. 500 mm) oraz system gazoci¹gów tranzytowych
EuRoPol Gaz S.A., wraz z po³¹czeniami z krajowym systemem
przesy³owym gazoci¹gami t³ocznia W³oc³awek-wêze³ W³oc³awek
(œr. 1000 mm), Mogilno-gazoci¹g tranzytowy (œr. 700 mm) oraz PMG
Wierzchowice-Odolanów (œr. 1000 mm).
Najwiêkszym jednak przedsiêwziêciem inwestycyjnym tej dekady
by³a budowa systemu gazoci¹gów tranzytowych z Rosji do Europy
Zachodniej przez terytorium Polski. 25 sierpnia 1993 roku w obecnoœci prezydentów Lecha Wa³êsy i Borysa Jelcyna podpisano porozumienie miêdzy rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a rz¹dem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazoci¹gów dla tranzytu gazu
rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach
gazu rosyjskiego do Polski. We wrzeœniu 1993 roku utworzono spó³kê System Gazoci¹gów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A., powierzaj¹c jej projektowanie, finansowanie, budowê i eksploatacjê systemu gazoci¹gów tranzytowych na terenie Polski.
Realizacjê systemu gazoci¹gów przewidziano etapowo, a budowê czêœci liniowej gazoci¹gu podzielono na odcinki:
• I odcinek: gazoci¹g na trasie Górzyca-Lwówek (na terenie woj.
lubuskiego i wielkopolskiego), o d³ugoœci 107 km, wraz z przekroczeniem rzeki Odry;
• II odcinek: gazoci¹g na trasie Lwówek-W³oc³awek (na terenie
woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego), o d³ugoœci 210 km,
wraz z przekroczeniami rzek: Warty i Noteci Zachodniej
(jezioro Pakoœæ);
• III odcinek: gazoci¹g na trasie W³oc³awek-Kondratki (na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego), o d³ugoœci 365 km, wraz z przekroczeniami rzek: Wis³y,
Skrwy i dwukrotnie Narwi.
Budowê czêœci liniowej gazoci¹gu zakoñczono we wrzeœniu
1999 roku, osi¹gaj¹c przepustowoœæ gazoci¹gu ok. 5 mld m3
na rok. System gazoci¹gów Jama³ (Rosja)-Europa Zachodnia zosta³ uznany za jedn¹ z najwiêkszych inwestycji stulecia w Europie.
W latach 90. XX wieku dosz³o tak¿e do wa¿nych zmian organizacyjno-prawnych, w wyniku których 30 paŸdziernika 1996 roku nast¹pi³o przekszta³cenie przedsiêbiorstwa pañstwowego PGNiG
w spó³kê akcyjn¹ pod nazw¹ Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A. w Warszawie.
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zmiany

organizacyjne

Ka¿da z gazowni wêglowych, powsta³ych na ziemiach polskich w po³owie
XIX wieku, by³a oddzielnym podmiotem prawnym dostarczaj¹cym gaz miejski
dla jednego miasta. Gazownie by³y najczêœciej budowane i eksploatowane
przez towarzystwa gazownicze, spó³ki gazownicze (na podstawie koncesji
udzielonych im przez w³adze administracyjne danego miasta) lub od pocz¹tku
stanowi³y w³asnoœæ magistratu.

68
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Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej wszystkie gazownie sta³y siê
w³asnoœci¹ miast, wchodz¹c w sk³ad mienia komunalnego. Nieco inaczej wygl¹da³a sytuacja z rozprowadzaniem gazu koksowniczego na Œl¹sku i gazu ziemnego na Podkarpaciu, gdzie do
celów budowy i eksploatacji gazoci¹gów wysokiego ciœnienia
powo³ane by³y wyspecjalizowane podmioty. Do 1950 roku trwa³a
odbudowa urz¹dzeñ i instalacji technologicznych ze zniszczeñ
wojennych, kszta³cenie kadr i tworzenie struktur organizacyjnych.
Zasz³a potrzeba koordynacji tych dzia³añ, co doprowadzi³o do
istotnych zmian, których kalendarium przedstawiono poni¿ej.
1950
Na podstawie zarz¹dzenia ministra górnictwa i energetyki, przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Planowania Gospodarczego
i ministra finansów z 16 lutego 1950 roku utworzono Centralny
Zarz¹d Gazownictwa (CZG) w Warszawie. Nadzór nad CZG przekazano ministrowi górnictwa i energetyki.
Zarz¹dzenie stanowi³o o upañstwowieniu i wy³¹czeniu ze struktur organizacyjnych miast wybranych du¿ych gazowni, wy³¹czeniu z Ministerstwa Przemys³u Ciê¿kiego Zjednoczonych Zak³adów Gazu Koksowniczego oraz wy³¹czeniu z utworzonego w 1948 roku Centralnego
Zarz¹du Przemys³u Naftowego przedsiêbiorstwa Gaz Ziemny w Tarnowie.
Utworzono natomiast nastêpuj¹ce przedsiêbiorstwa pañstwowe:
• Zak³ady Gazownictwa Okrêgu Warszawskiego, Wroc³awskiego,
Poznañskiego, Gdañskiego, Szczeciñskiego, Krakowskiego,
Bydgoskiego, £ódzkiego, Zgorzeleckiego, Wa³brzyskiego,
Zabrzañskiego;
• Zak³ady Gazu Ziemnego w Tarnowie;
• Budownictwo Urz¹dzeñ Gazowniczych Gazobudowa w Zabrzu;
• Biuro Projektów Gazownictwa Gazoprojekt we Wroc³awiu
(1951 rok);
• Przedsiêbiorstwo Budowy Pieców Gazowniczych w Warszawie
(1952 rok), od 1953 roku jako Przedsiêbiorstwo Budowy Gazowni;
• Rawicki Zak³ad Mechaniczny i Odlewnia ¯eliwa w Rawiczu
(w 1953 roku przekazany przez Ministerstwo Przemys³u Drobnego
i Rzemios³a);
• Centralne Laboratorium Gazownictwa w Warszawie (przekazane w 1953 roku przez Ministerstwo Hutnictwa z Instytutu
Chemicznej Przeróbki Wêgla).
1954
Centralny Zarz¹d Gazownictwa zosta³ przekazany pod nadzór
ministra hutnictwa.
1958
Centralny Zarz¹d Gazownictwa przekazano pod nadzór ministra przemys³u ciê¿kiego oraz przemianowano na Zjednoczenie
Przemys³u Gazowniczego (ZPG) w Warszawie.

gaz

ziemny

1962
1 stycznia 1962 roku Zjednoczenie Przemys³u Gazowniczego
w Warszawie przyporz¹dkowano Ministerstwu Gazownictwa
i Energetyki.
Uchwalono ustawê Prawo energetyczne (wraz z przepisami wykonawczymi), reguluj¹c¹ stosunki dostawca-odbiorca.
Powo³ano Pañstwowy Inspektorat Gospodarki Paliwowo-Energetycznej oraz okrêgowe inspektoraty gospodarki paliwowo-energetycznej.
1967
12 lipca 1966 roku w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów podjêto uchwa³ê nr 200/66 w sprawie ujednolicenia organizacji przemys³u gazowniczego w kraju. W wyniku tej decyzji wszystkie (186) gazownie wraz z sieciami gazowymi, bêd¹ce do tej pory w gestii w³adz
terenowych i ministra gospodarki komunalnej, przekazano do ZPG
i w³¹czono w struktury okrêgowych zak³adów gazownictwa. Równoczeœnie ZPG uznano za jednostkê odpowiedzialn¹ za realizacjê
bilansu gazu dostarczanego przewodowo oraz za zaspokajanie bie¿¹cego i przysz³ego zapotrzebowania na ten gaz.
1970
Wydanie przez ministra górnictwa i energetyki rozporz¹dzenia
o dysponowaniu ruchem (moc¹) urz¹dzeñ wspólnej sieci gazowej (pod tym pojêciem rozumiano zarówno sieci gazoci¹gów,
zasilaj¹ce je Ÿród³a, jak równie¿ odbiory gazu z tej sieci). Dla
realizacji tego celu, opracowania bilansów gazu, a tak¿e planów i programów ruchu systemu gazowniczego utworzono
Krajow¹ Dyspozycjê Gazem w Warszawie – jako zak³ad Zjednoczenia Przemys³u Gazowniczego. Równoczeœnie powo³ano trzeci szczebel zarz¹dzania dostawami gazu – zak³ady gazownicze
podleg³e okrêgowym zak³adom gazownictwa.
1972
Centralne Laboratorium Gazownictwa przekszta³cono w Instytut Gazownictwa w Warszawie.
1976
1 stycznia 1976 roku – na podstawie uchwa³y nr 236/75 Rady Ministrów z 17 grudnia 1975 roku – poprzez po³¹czenie Zjednoczenia
Górnictwa Naftowego ze Zjednoczeniem Przemys³u Gazowniczego
utworzono Zjednoczenie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w Warszawie (ZGNiG). Podstawowe zadania ZGNiG okreœlono jako:
poszukiwanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich eksploatacjê, jak równie¿ wytwarzanie, magazynowanie, zakup
i dostarczanie paliw gazowych na potrzeby przemys³u oraz na
cele komunalno-bytowe.

b ³ ê k i t n a

e n e r g i a

69

W nowej strukturze organizacyjnej dostawy gazu realizowano
przez szeœæ regionalnych zak³adów gazownictwa (z granicami
dzia³ania dostosowanymi do nowego podzia³u administracyjnego kraju):
• Mazowieckie Zak³ady Gazownictwa w Warszawie, powsta³e
z Warszawskich i £ódzkich Okrêgowych Zak³adów Gazownictwa;
• Górnoœl¹skie Zak³ady Gazownictwa w Zabrzu, powsta³e z Górnoœl¹skich i Krakowskich OZG;
• Karpackie Zak³ady Gazownictwa w Tarnowie, powsta³e z Tarnowskich OZG;
• Dolnoœl¹skie Zak³ady Gazownictwa we Wroc³awiu, powsta³e
z Wroc³awskich, Zgorzeleckich i Wa³brzyskich OZG;
• Pomorskie Zak³ady Gazownictwa w Gdañsku, powsta³e z Gdañskich i Bydgoskich OZG;
• Wielkopolskie Zak³ady Gazownictwa i Górnictwa Nafty i Gazu
w Poznaniu, powsta³e z Poznañskich i Szczeciñskich OZG oraz
Przedsiêbiorstwa Kopalnictwa Naftowego w Mielcu.
Utworzono równie¿ Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie, ³¹cz¹c Instytut Gazownictwa w Warszawie
z Instytutem Górnictwa Naftowego w Krakowie.
1981
25 wrzeœnia 1981 roku przyjêto ustawê o przedsiêbiorstwach pañstwowych, nieprzewiduj¹c¹ istnienia zjednoczeñ przemys³owych –
spowodowa³o to koniecznoœæ reformy systemu zarz¹dzania dostawami gazu w kraju.
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• Investgas SA – w celu œwiadczenia us³ug nadzoru nad budow¹
i eksploatacj¹ Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu
w Mogilnie (zbiornik w kawernach solnych).
W wyniku likwidacji RWPG i przejœcia w rozliczeniach dostaw
gazu ziemnego z ZSRR do Polski z rubla transferowego na amerykañskiego dolara nast¹pi³ wzrost kosztów zakupu gazu o 550%
przy dokonanej podwy¿ce cen gazu dla odbiorców koñcowych
o 80%. Spowodowa³o to pogorszenie sytuacji ekonomicznej
PGNiG na d³ugie lata. Sytuacjê nieco poprawi³o przyznanie kredytu (Energia I) z Banku Œwiatowego i Europejskiego Banku
Inwestycyjnego w wysokoœci 300 mln USD.
1993-1996
25 sierpnia 1993 roku w Warszawie w obecnoœci prezydentów
Lecha Wa³êsy i Borysa Jelcyna podpisano Porozumienie miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Federacji Rosyjskiej
o budowie systemu gazoci¹gów tranzytowych gazu rosyjskiego
przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej. W celu budowy i eksploatacji gazoci¹gów 23 wrzeœnia 1993 roku utworzono spó³kê System Gazoci¹gów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. w Warszawie.
18 lutego 1995 roku podpisano protokó³ miêdzy rz¹dami Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej uœciœlaj¹cy obowi¹zki stron
i terminy realizacji systemu gazoci¹gów tranzytowych przez terytorium Polski. 25 wrzeœnia 1996 roku PGNiG i Gazprom/Gaz-export
zawar³y 25-letni kontrakt na dostawy w latach 1997-2022.

1982
1 sierpnia 1982 roku powo³ano ogólnokrajowe przedsiêbiorstwo
u¿ytecznoœci publicznej pod nazw¹ Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo w Warszawie (PGNiG). Dotychczasowe przedsiêbiorstwa wchodz¹ce w sk³ad Zjednoczenia Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa przekszta³cono w zak³ady PGNiG. PGNiG zarz¹dzane by³o przez: Ogólne Zebranie Delegatów, Radê Pracownicz¹ i dyrektora naczelnego. Gaz dostarczany odbiorcom stanowi³ w³asnoœæ Zarz¹du Przedsiêbiorstwa (centrali) PGNiG. Jego
sprzeda¿ i dostawy do odbiorców zlecano zak³adom gazownictwa na zasadzie umów opartych o koszty oraz mar¿ê zysku.

2 kwietnia 1996 roku program restrukturyzacji PGNiG zosta³ zaakceptowany przez Radê Ministrów RP. 29 paŸdziernika 1996 roku
przedsiêbiorstwo pañstwowe PGNiG przekszta³cono w jednoosobow¹
spó³kê Skarbu Pañstwa pod nazw¹ Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A., z nadzorem w³aœcicielskim ministra Skarbu
Pañstwa. Z PGNiG wydzielono cztery spó³ki: Gazoprojekt Wroc³aw,
Gazomonta¿ Wo³omin, ZRUG Poznañ i Supergaz Gdynia.

1991-1993
Po zmianach ustrojowych, jakie zasz³y w Polsce po 1989 roku,
i wprowadzeniu gospodarki rynkowej niezbêdne okaza³o siê utworzenie nowych spó³ek prawa handlowego z czêœciowym kapita³em
PGNiG:
• Intergaz SA Tarnowskie Góry – w celu produkcji brakuj¹cych
gazomierzy domowych;
• Izostal SA – w celu wykonywania fabrycznie 3-warstwowej
izolacji rur stalowych, niezbêdnych do budowy gazoci¹gów;

W ramach programu restrukturyzacji wydzielono z PGNiG S.A.
kilkanaœcie spó³ek (³¹czny kapita³ ok. 200 mln z³ i 13,5 tys.
pracowników): Geofizyka Kraków, Geofizyka Toruñ, Poszukiwania Nafty i Gazu Jas³o, Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków,
Poszukiwania Nafty i Gazu Pi³a, Poszukiwania Nafty i Gazu
Wo³omin, Poszukiwania Nafty i Gazu Zielona Góra, Gazobudowa Zabrze, Gazometr Rawicz, Naftomet Krosno, Naftomonta¿ Krosno oraz ZRUG Toruñ, ZRUG Zabrze, ZRUG Warszawa
i ZRUG Pogórska Wola.
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Utworzono Urz¹d Regulacji Energetyki.
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22 czerwca 1998 roku na podstawie dyrektywy gazowej 98/30/WE
wprowadzono liberalizacjê rynku gazu w Unii Europejskiej.
2000
Z pocz¹tkiem roku zlikwidowano szeœæ regionalnych zak³adów
gazownictwa. Powo³ano regionalne oddzia³y przesy³u i 23 oddzia³y dystrybucji gazu – zak³ady gazownicze. Tym samym
oddzielono przesy³ od dystrybucji i handlu gazem.
2003
1 stycznia 2003 roku w miejsce regionalnych oddzia³ów przesy³u
i oddzia³ów dystrybucji gazu utworzono szeœæ regionalnych spó³ek
dystrybucji i sprzeda¿y gazu o nazwach: Karpacka Spó³ka
Gazownictwa w Tarnowie, Mazowiecka Spó³ka Gazownictwa
w Warszawie, Górnoœl¹ska Spó³ka Gazownictwa w Zabrzu, Dolnoœl¹ska Spó³ka Gazownictwa we Wroc³awiu, Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa w Poznaniu i Pomorska Spó³ka Gazownictwa
w Gdañsku. W sk³ad spó³ek gazownictwa w³¹czono 23 zak³ady
gazownicze jako ich oddzia³y.
W dyrektywie gazowej nr 2003/55/EC z 26 czerwca 2003 roku
nakazano rozdzielenie w zintegrowanych pionowo przedsiêbiorstwach gazowniczych w Unii Europejskiej dzia³alnoœci przesy³owej i dystrybucyjnej od dzia³alnoœci handlowej.
Renegocjowano porozumienie miêdzyrz¹dowe z 1993 roku i podpisano aneks do kontraktu z 1996 roku na dostawy rosyjskiego
gazu do Polski.
2004-2005
1 maja 2004 roku Polskê przyjêto do Unii Europejskiej.
23 wrzeœnia 2005 roku na Warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych rozpoczêto notowania PGNiG S.A. w ramach indeksu 20 najwiêkszych polskich firm – WIG20.
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2006-2007
Wydzielono operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD):
• W regionalnych spó³kach gazownictwa wydzielono OSD i oddzia³y obrotu gazem, a w zak³adach gazowniczych wyodrêbniono gazownie (obrót gazem).
• W PGNiG S.A. utworzono szeœæ spó³ek obrotu gazem, w sk³ad
których w³¹czono wydzielone ze spó³ek gazownictwa oddzia³y
obrotu gazem i gazownie.
• W PGNiG S.A. powo³ano Oddzia³ Handlowy, inkorporuj¹cy
spó³ki obrotu gazem i prowadz¹cy dzia³alnoœæ za poœrednictwem 23 gazowni.
• Regionalne spó³ki gazownictwa zmieniono w operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie dystrybucji gazu, technicznej obs³ugi klienta oraz
budowy i eksploatacji sieci.
2008
Oddzia³ Handlowy PGNiG S.A. podzielono na szeœæ regionalnych oddzia³ów obrotu gazem, z 23 podleg³ymi gazowniami
prowadz¹cymi sprzeda¿ gazu i zajmuj¹cymi siê handlow¹ obs³ug¹ klienta. Regionalnym spó³kom OSD przywrócono stare
nazwy i zmieniono je w spó³ki gazownictwa z podleg³ymi oddzia³ami – zak³adami gazowniczymi.
2013
Nast¹pi³a konsolidacja regionalnych OSD w jedn¹ spó³kê – Polsk¹
Spó³kê Gazownictwa (PSG). Dotychczasowe spó³ki OSD przekszta³cono w oddzia³y PSG Sp. z o.o.
2014
Ze struktur PGNiG SA wyodrêbniono spó³kê PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., która przejê³a handlow¹ obs³ugê klienta detalicznego (zu¿ywaj¹cego mniej ni¿ 25 mln m3 paliwa gazowego
rocznie).

Wyodrêbniono operatora systemu przesy³owego (OSP):
• Po utworzeniu PGNiG – Przesy³ Sp. z o.o. i udzieleniu jej koncesji przez Urz¹d Regulacji Energetyki od lipca 2004 roku przypisano jej funkcje OSP.
• 29 kwietnia 2005 roku z Grupy Kapita³owej PGNiG wydzielono PGNiG –
Przesy³ Sp. z o.o., wraz z szeœcioma oddzia³ami regionalnymi
w: Tarnowie, RembelszczyŸnie, Gdañsku, Poznaniu, Wroc³awiu
i Œwierklanach, jako spó³kê Skarbu Pañstwa pod now¹ nazw¹:
Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A.
• Sieci przesy³owe u¿ytkowane przez GAZ-SYSTEM leasingowane
s¹ od PGNiG S.A.; z PGNiG S.A. przekazywana jest do Skarbu
Pañstwa dywidenda w formie aportu (sieci przesy³owe), która
trafia do spó³ki GAZ-SYSTEM w transzach rocznych.
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paliwo przysz³oœci
W ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat dosz³o do radykalnej zmiany w strukturze Ÿróde³
energii pierwotnej na œwiecie. W 1954 roku wêgiel kamienny, który by³ paliwem
XIX wieku i pierwszej po³owy XX wieku, zosta³ zdetronizowany przez ropê i gaz
³¹cznie. W koñcu lat 70. i 80. XX wieku upowszechni³a siê energetyka j¹drowa.
A ju¿ w 1995 roku wêgiel w krajach nale¿¹cych do Organizacji Wspó³pracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) spad³ na trzecie miejsce, wyprzedzony przez
gaz ziemny, który og³oszono paliwem pierwszej po³owy XXI wieku.
Wed³ug Miêdzynarodowej Agencji Energii najbli¿sze dziesiêciolecia
bêd¹ wiêc nale¿eæ do gazu, a prognozy wskazuj¹ na wzrost zapotrzebowania Europy na gaz ziemny do 600 mld m3 w 2030 roku.
Gaz jest paliwem przyjaznym dla œrodowiska, a dziêki wprowadzaniu coraz to nowych technologii, ³atwoœci obs³ugi z punktu
widzenia u¿ytkownika oraz jego ogólnej dostêpnoœci mo¿e trafiæ do ka¿dego odbiorcy. Integracja europejskiego rynku gazu
oraz inwestycje infrastrukturalne pomog¹ zapewniæ akceptowalne dla odbiorców ceny surowca.
Gospodarka globalna bêdzie siê przestawiaæ z energii opartej
na wêglu kamiennym na inne Ÿród³a energii w zró¿nicowanym
miêdzy krajami tempie, które uzale¿nione jest od ich ogólnego
poziomu rozwoju i mo¿liwoœci finansowych oraz postêpu w dziedzinie technologii energetycznych. Polska bêdzie równie¿ uczestniczyæ w tym procesie – nie tylko jako kraj nale¿¹cy do Unii
Europejskiej, poddany wspólnotowemu re¿imowi regulacji energetycznych, ale równie¿ jako sygnatariusz postanowieñ protoko³u
z Kioto z 1997 roku.

krajów UE-27 (26,4%), co wskazuje na niewielki poziom rozwoju rynku tego paliwa. Udzia³ gazu ziemnego w strukturze Ÿróde³
energii pierwotnej w Polsce jest najni¿szy spoœród krajów Europy
Œrodkowo-Wschodniej.
Obecnie jesteœmy œwiadkami bezprecedensowych zmian w funkcjonowaniu polskiej energetyki, w tym rynku gazu ziemnego.
Zmiany te zwi¹zane s¹ z postêpuj¹c¹ globalizacj¹ gospodarki,
upowszechnieniem wykorzystania gazu ziemnego w UE oraz
zmianami legislacyjnymi w Polsce. Docelowo Polskê czeka pe³na
liberalizacja rynku gazu ziemnego. Naszym priorytetem jest poszukiwanie w³asnych Ÿróde³ z ³upków, uruchomienie terminalu
LNG (ang. Liquefied Natural Gas) w Œwinoujœciu i rozbudowa
infrastruktury gazowej, w któr¹ nie inwestowaliœmy od dziesiêcioleci. Jakie s¹ szanse na realizacjê tych projektów?

elektrownia w budowie

Proces urynkowienia krajowej gospodarki i towarzysz¹ce mu liczne problemy dostosowawcze przedsiêbiorstw spowodowa³y, ¿e
s³abo rozwiniêty rynek gazu ziemnego w Polsce przez wiele lat
nie móg³ zwiêkszyæ poziomu jego zu¿ycia. Wynika³o to z ustêpstw
w³adz pañstwowych na rzecz lobby wêglowego, broni¹cego swej
dominuj¹cej pozycji w sektorze energii. W konsekwencji, uzyskany w 2007 roku blisko 13% udzia³ gazu w krajowej strukturze Ÿróde³ energii pierwotnej jest dwukrotnie ni¿szy od œredniej

Polska, aby sprostaæ wymaganiom unijnej polityki klimatycznej, musi
energetykê opart¹ na wêglu przekszta³ciæ w energetykê niskoemisyjn¹. Jednym z rozwi¹zañ jest wiêksze wykorzystanie gazu. Dzisiaj
najwa¿niejszymi sektorami polskiego gazownictwa, oprócz gazu
ziemnego konwencjonalnego, tzw. sieciowego, s¹ jego odmiany:
gaz z ³upków, specjalne postacie (LNG, CNG – ang. Compressed
Natural Gas) oraz p³ynny LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas).
Warto wiedzieæ, ¿e Polska zu¿ywa ok. 14 mld m3 gazu rocznie,
a krajowe wydobycie wynosi oko³o 4 mld m3. Iloœæ ta pokrywa
30% zapotrzebowania na gaz. Pozosta³e 70% czyli ok. 10 mld m3
importujemy z Rosji.
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zloza

gazu ziemnego

Z³o¿a gazu ziemnego prawie zawsze powstaj¹ w ska³ach osadowych, które tworz¹ siê
przez nagromadzenie i osadzanie na powierzchni skorupy ziemskiej (najczêœciej na dnie
du¿ych akwenów, zw³aszcza mórz) szcz¹tków organizmów roœlinnych i zwierzêcych,
okruchów mineralnych pochodz¹cych z rozkruszenia i wietrzenia ska³ magmowych
(np. piaski, ¿wiry, piaskowce, gliny – ska³y osadowe okruchowe) oraz substancji
nieorganicznych z wody morskiej (np. sól kamienna, gips, dolomit, krzemieñ).

Fot.: Przekrój przez ska³ê osadow¹
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Fot. 1: Formacja ska³ osadowych w rejonie Karnataka w Indiach
Fot. 2: Ska³y magmowe na atlantyckiej wyspie Monhegan w stanie Maine, USA
Fot. 3: Ska³y metamorficzne w Parku Narodowym Kings Canyon we wschodniej Kaliforni, USA

Poza ska³ami osadowymi gaz mo¿e powstawaæ w formacjach ska³ magmowych i metamorficznych. Ska³y magmowe powstaj¹
w g³êbi skorupy ziemskiej w wyniku obni¿enia temperatury i krystalizacji magmy (np. granit) lub zakrzepniêcia lawy na powierzchni
ziemi (np. bazalt, porfir). Ska³y metamorficzne powstaj¹ w wyniku przeobra¿ania zarówno ska³ osadowych, jak i magmowych, pod
wp³ywem g³ównie ciœnienia i wysokiej temperatury, ale równie¿ wskutek zmian wywo³anych deformacjami mechanicznymi
(np. marmur, kwarcyt, gnejs). Zmianom ulega sk³ad mineralny, struktura, a bardzo rzadko równie¿ sk³ad chemiczny.
W trakcie badañ nad gazem ziemnym stawianych by³o kilka hipotez na temat jego
powstania. Mo¿na je podzieliæ na dwie
zasadnicze grupy: teoriê o nieorganicznym
pochodzeniu gazu ziemnego i o jego organicznych korzeniach.
Do pierwszej grupy zaliczyæ mo¿na hipotezy
przedstawiane ju¿ od drugiej po³owy
XVIII wieku przez £omonosowa, Bertholeta
i Byassona, Mendelejewa, Soko³owa czy Weismana. Wed³ug teorii Bertholeta i Byassona

wêglowodory znajduj¹ce siê wewn¹trz ziemi
mog³y powstaæ w wyniku reakcji kwasu wêglowego z metalami alkalicznymi (lit, sód,
potas) w obecnoœci wody przy podwy¿szonej
temperaturze. Przeprowadzone wówczas doœwiadczenia umo¿liwi³y uzyskanie ciek³ych
wêglowodorów, które by³y uznawane za
podobne do ropy naftowej. Pod koniec
XIX wieku Mendelejew otrzyma³ proste wêglowodory (odpowiadaj¹ce g³ównym sk³adnikom
gazu ziemnego) w wyniku reakcji wêglików
metali z wod¹. Jego hipoteza (tzw. karbidowa) g³osi³a, ¿e w g³êbi ziemi wystêpuj¹ wspomniane wêgliki metali, które mog¹ reagowaæ
z par¹ wodn¹. Niezbêdna do przeprowadzenia reakcji para wodna powstawa³a z wody
przenikaj¹cej do wnêtrza ziemi. Powsta³e
wêglowodory mia³y przemieszczaæ siê ku
powierzchni g³êbokimi szczelinami tektonicznymi. S³ab¹ stron¹ tej hipotezy jest ma³e
prawdopodobieñstwo wystêpowania takich
szczelin na du¿ych g³êbokoœciach ze wzglêdu na wysokie ciœnienia (25 m pod ziemi¹ ciœnienie wynosi ponad 600 MPa) i du¿¹ plastycznoœæ ska³. Drugim wa¿nym zarzutem
by³o istnienie z³ó¿ wêglowodorów o ró¿nym
sk³adzie chemicznym. Inn¹ hipotezê mówi¹c¹
o nieorganicznej genezie wêglowodorów,

tzw. kosmiczn¹, sformu³owa³ Soko³ow. By³a
ona oparta na wynikach badañ sk³adu atmosfery zewnêtrznych planet Uk³adu S³onecznego.
Atmosfery Jowisza, Saturna, Uranu czy Neptuna zawieraj¹ ró¿ne wêglowodory, a g³ównym ich sk³adnikiem jest wodór. Kolejne
hipotezy kosmiczne mówi³y, ¿e w zewnêtrznej otoczce ka¿dej planety w fazie jej wczesnego, wysokotemperaturowego rozwoju
istnia³y warunki sprzyjaj¹ce powstaniu z prostych gazów (wodór, metan, dwutlenek
wêgla, tlenek wêgla) prostych cz¹steczek
organicznych, które mog³y byæ substancj¹ wyjœciow¹ do tworzenia siê gazu ziemnego.
W miarê stygniêcia roztopiona magma wch³ania³a je, a potem – ju¿ podczas stygniêcia
skorupy ziemskiej – nastêpowa³a ich kondensacja. Ostatni¹ z hipotez nieorganicznych jest
hipoteza Weismana, przedstawiona w latach
70. ubieg³ego wieku. Wed³ug niej znaczna
czêœæ zasobów gazu ziemnego powsta³a
w wyniku przemian nieorganicznych podczas
wdzierania siê gor¹cej magmy w ska³y wêglanowe. Zdaniem Weismana w nastêpstwie termicznego rozk³adu wêglanów uwalnia³ siê
dwutlenek wêgla, który wchodzi³ w reakcjê
z wodorem (wydzielonym z magmy), w wyniku czego powstawa³ metan.
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Te hipotezy nie spotka³y siê z szersz¹ aprobat¹, gdy¿ du¿e z³o¿a gazu
ziemnego wystêpuj¹ce w ska³ach magmowych lub metamorficznych
znaleziono tylko w kilkunastu przypadkach. Natomiast zdecydowana
wiêkszoœæ (kilkanaœcie tysiêcy z³ó¿) znajduje siê w ska³ach osadowych.
Bardzo wielu badaczy i œwiat nauki sk³ania siê ku hipotezie o organicznym pochodzeniu gazu ziemnego. Przy czym nale¿y pamiêtaæ, ¿e myœlimy tutaj o organicznej substancji wyjœciowej, gdy¿
póŸniejsze jej przekszta³cenia s¹ bardzo z³o¿one i jeszcze nie do
koñca precyzyjnie opisane. Zaliczyæ do nich nale¿y przede wszystkim procesy zwi¹zane ze zmianami ciœnienia i temperatury, ale
równie¿ oddzia³ywanie promieniowania radioaktywnego lub naturalnych katalizatorów. Mimo istniej¹cych w¹tpliwoœci oraz trudnego do odtworzenia oddzia³ywania wspomnianych czynników
prowadzone s¹ dalsze badania maj¹ce wzmocniæ uzasadnienie
dla tej najpopularniejszej obecnie wœród uczonych teorii.
Najwa¿niejsze argumenty przemawiaj¹ce za organicznym (biogenicznym) pochodzeniem gazu ziemnego to:
• znakomita wiêkszoœæ z³ó¿ gazu ziemnego (lub wspólnych z³ó¿
ropno-gazowych) wystêpuje w warstwach ska³ osadowych;
równie¿ w obecnie osadzaj¹cych siê warstwach ska³ stwierdza siê obecnoœæ wêglowodorów;
• z³o¿a gazu ziemnego (tak¿e ropy naftowej) roz³o¿one s¹ nierównomiernie i zazwyczaj wystêpuj¹ w okreœlonych warunkach geologicznych;
• du¿e z³o¿a gazu ziemnego zwi¹zane s¹ z tzw. basenami sedymentacyjnymi (czyli miejscami osadzania siê, tzn. opadania,
materia³u), obejmuj¹cymi warstwy ska³ osadowych pochodz¹ce
z tych okresów geologicznych, w których wystêpowa³o bujne
¿ycie biologiczne (karbon, perm, kreda, trzeciorzêd), maksymalnie 1 mld lat temu.

I

Organizmy ¿ywe mog¹ce stanowiæ pramateriê gazu ziemnego pojawi³y
siê w okresie kambru. W akwenach rozwija³ siê plankton roœlinny i zwierzêcy, który po obumarciu osadza³ siê na dnie, a nastêpnie by³ przykrywany przez kolejne warstwy. Warunki gromadzenia siê substancji organicznej nie wszêdzie by³y takie same. Panuje pogl¹d, ¿e najdogodniejsze wystêpowa³y w zatokach, lagunach i p³ytkich morzach oraz na szelfach, gdzie ¿ycie organiczne jest najbujniej rozwiniête.
W zale¿noœci od tego, jakiego rodzaju substancja organiczna
przewa¿a³a na danym obszarze, prowadzi³o to do powstania
innego z³o¿a. Je¿eli dominowa³a substancja organiczna roœlinna
(humusowa), to w wyniku odpowiednich przemian powstawa³y
z³o¿a gazu ziemnego. W przypadku substancji organicznej zwierzêcej (sapropelowej) powstawa³y z³o¿a ropy naftowej.
Przemiany towarzysz¹ce przeobra¿aniu siê substancji pocz¹tkowej
do gazu ziemnego zale¿¹ g³ównie od temperatury. We wstêpnej
fazie przemian na g³êbokoœci do 1000 m wp³yw temperatury
(do oko³o 60°C) nie jest istotny. Ale w kolejnym etapie (katageneza) ju¿ tak, poniewa¿ mówimy o wystêpuj¹cych g³ównie przemianach termicznych substancji organicznej w temperaturach
do 200°C, co odpowiada g³êbokoœciom do 6000 m. W ostatnim
stadium (metamorfizm) zachodz¹ przemiany wysokotemperaturowe powy¿ej 200°C, na g³êbokoœciach ponad 7000 m.
Z£O¯A GAZU NA ŒWIECIE I W POLSCE
Wydaje siê ma³o prawdopodobne, aby gaz ziemny tworzy³ siê
tylko w tych formacjach skalnych, w których siê teraz znajduje.
Przemieszczanie siê wêglowodorów nastêpowa³o ze ska³y macierzystej do znajduj¹cych siê nad ni¹ ska³ porowatych (rys. 1).
Du¿y wp³yw na zdolnoœæ migracji mia³a temperatura, g³êbokoœæ,
na której znajdowa³a siê ska³a macierzysta, oraz woda.

II
Złoże

Skała kolektorowa (zbiornikowa)

Pierwotna
migracja

Skała macierzysta

Skała macierzysta

Pierwotna
migracja

Wtórna
migracja

Skała kolektorowa (zbiornikowa)
Wtórna
migracja

1

2

3

4

5

6

Rys. 1: Tworzenie siê z³ó¿ gazu ziemnego: I – wczesne stadium rozwoju, II – zaawansowane stadium rozwoju; 1 – piasek, 2 – wapieñ, 3 –
piaskowiec, 4 – i³owiec, 5 – gaz ziemny, 6 – ropa naftowa
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Akumulacja gazu ziemnego migruj¹cego ze ska³y macierzystej
mo¿liwa jest w sprzyjaj¹cych formacjach geologicznych, czyli
w tzw. skale zbiornikowej, która w jakiœ sposób jest ograniczona
formacjami nieprzepuszczalnymi (rys. 2). Dodatkowo, zgodnie
z tym co widaæ na rysunku 2, w przypadku z³o¿a ropno-gazowego rozk³ad wêglowodorów
A
jest zwi¹zany z ciê¿arem w³aœciwym, i tak:
• w górnej czêœci (jako najl¿ejszy)
4
1
znajduje siê gaz ziemny (1);
• poni¿ej – ciê¿sza ropa naf2
towa (2);
• w dolnej czêœci z³o¿a jest woda
3
(najciê¿sza), bardzo czêsto
zmineralizowana (3).

t e c h n o l o g i e

z³o¿onoœæ procesu poszukiwawczego, skomplikowan¹ budowê geologiczn¹ ska³ zbiornikowych i warstw le¿¹cych wokó³ nich, a tak¿e
znaczne g³êbokoœci, na których zalegaj¹ z³o¿a.

Stosowane metody poszukiwawcze mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce grupy:
B
• Badania geologiczne – od nich
najczêœciej rozpoczynaj¹ siê po4
szukiwania z³ó¿ gazu. Badania
opieraj¹ siê na obserwacji po2
wierzchni ziemi lub znajduj¹cych
siê na niej formacji oraz uk³adów
warstw skalnych widocznych np.
3
w w¹wozach. W po³owie XIX
wieku odkryto, ¿e bardzo du¿e
prawdopodobieñstwo wystêpowania z³ó¿ wêglowodorów istPowstawanie z³ó¿ gazu ziemnenieje w formacji antykliny. Na
go jest procesem bardzo skomC
D
podstawie badañ powierzchni
plikowanym. Poszukiwania tych
i p³ytkich warstw podpowierzchz³ó¿ równie¿ nie s¹ czynnoœci¹
4
niowych mo¿liwa jest ekstrapoprost¹. W pierwszych latach wy4
lacja (wnioskowanie) na g³êbsze
dobywania ropy naftowej i gazu
2
warstwy ziemi. Po przeprowadzeziemnego poszukiwanie ograni2
niu badañ geologicznych kocza³o siê do lokalizowania donieczne jest zastosowanie dalwodów widocznych na poSól
3
3
szych, bardziej zaawansowanych
wierzchni ziemi. Najwczeœniej
metod w celu uzyskania dok³adlokalizowano z³o¿a tam, gdzie
niejszych informacji.
nastêpowa³ samoczynny wy• Badania sejsmiczne – przyniop³yw na powierzchniê, przede
Rys. 2: Typy pu³apek z³o¿owych gazu ziemnego: a) w antyklinie,
wszystkim w rejonie Morza b) przy uskoku, c) przy wysadzie solnym, d) w soczewkach piaszczystych s³y najprawdopodobniej najwiêkKaspijskiego. Ze wzglêdu na 1 – gaz ziemny, 2 – ropa naftowa, 3 – woda, 4 – ska³y nieprzepusz- szy prze³om w poszukiwaniach
z³ó¿ gazu ziemnego i ropy nafbrak mo¿liwoœci transportowa- czalne
towej. W latach 20. minionego wieku do poszukiwañ u¿yty zonia gaz ziemny by³ wykorzystywany w miejscu jego wystêpowasta³ sejsmograf, wynaleziony w 1855 roku przez Palmieriego.
nia jako paliwo do ogrzewania i oœwietlenia. Bardzo czêsto saWarstwy skalne wystêpuj¹ce w skorupie ziemskiej maj¹ ró¿ne
moczynny wyp³yw po³¹czony by³ z zap³onem gazu. Powstawa³y
parametry (gêstoœæ, przepuszczalnoœæ). Wywo³uj¹c na powówczas ogniste pochodnie (ognie wieczne), które niczym lawierzchni ziemi (lub w odwiercie badawczym) tzw. sztuczn¹
tarnie morskie by³y punktami odniesienia w nawigacji morskiej.
falê sejsmiczn¹, mo¿na zarejestrowaæ jej odbicia od ró¿nych
warstw, które bêd¹ docieraæ do rejestratorów (geofonów) po
Wieczne ognie by³y równie¿ przedmiotem kultu religijnego
ró¿nym czasie. Zarejestrowane informacje podlegaj¹ dalszej
(zaratusztrianizm) w pó³nocnym Iranie oraz w okolicach Morza
obróbce w celu umiejscowienia oraz zidentyfikowania poszczeKaspijskiego. Wyznawcy wznieœli poœwiêcone swym bogom œwi¹gólnych warstw. Obecnie zamiast kontrolowanych wybuchów
tynie m.in. w Surachanach na Pó³wyspie Apszeroñskim (dzisieju¿ywa siê specjalistycznych pojazdów do wytwarzania drgañ
szy Azerbejd¿an) i w Jadzie (na terenie Iranu).
o odpowiedniej czêstotliwoœci i natê¿eniu. W przypadku
poszukiwañ podmorskich zamiast samochodów stosowane s¹
Metoda poszukiwania naturalnych wyp³ywów by³a bardzo
specjalne dzia³a powietrzne, które wywo³uj¹ drgania dna mornieefektywna z powodu samoczynnie wyp³ywaj¹cych niewielkich
skiego i le¿¹cych pod nim warstw. Odbite fale rejestrowane s¹
iloœci gazu. Obecnie wszystkie metody s¹ obarczone bardzo du¿¹
przez hydrofony.
niepewnoœci¹ osi¹gniêcia sukcesu, g³ównie ze wzglêdu na wysok¹
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• Metody magnetometryczne – opieraj¹ siê na niewielkich ró¿nicach pola magnetycznego Ziemi w zale¿noœci od warstw
znajduj¹cych siê w jej wnêtrzu.
• Metody grawimetryczne – wykorzystuj¹ niewielkie ró¿nice
wartoœci pola grawitacyjnego Ziemi; ró¿ne warstwy skalne
maj¹ odmienny wp³yw na pole grawitacyjne, co umo¿liwia
identyfikacjê z³o¿a.
• Odwierty badawcze – s¹ najlepszym sposobem uzyskania wiadomoœci na temat warstw geologicznych le¿¹cych pod ziemi¹
oraz ewentualnej zawartoœci znajduj¹cych siê w nich minera³ów.

Ze wzglêdu na bardzo wysoki koszt odwiertów wykonywane s¹
one tylko tam, gdzie oszacowano du¿e prawdopodobieñstwo
wystêpowania z³o¿a gazu. W odwiertach przeprowadzane s¹
badania za pomoc¹ metod elektrycznych, akustycznych,
j¹drowych. Badany jest opór elektryczny, gêstoœæ, radioaktywnoœæ, pole magnetyczne.
• Badania rdzeni – z odwiertów badawczych wyci¹gane s¹
rdzenie w stanie nienaruszonym, które poddawane s¹ badaniu np. przepuszczalnoœci czy mi¹¿szoœci poszczególnych
warstw.

Fot.: Badania sejsmiczne: wibratory – pojazdy do wzbudzania sygna³u sejsmicznego
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Wibratory na egipskiej pustyni
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• Metody interpretacji 2D, 3D, 4D – nale¿¹ do najnowszych
metod badawczych. Najwczeœniejsza z nich interpretacja 2D
polega³a na bezpoœredniej interpretacji danych za pomoc¹
wymienionych tu wczeœniej metod i mia³a pewne wady w lokalizowaniu z³ó¿ wêglowodorów. Wraz z rozwojem techniki
komputerowej i wzrostem mocy obliczeniowej wprowadzono
wspomaganie komputerowe metod interpretacyjnych, co
umo¿liwi³o analizowanie bardzo du¿ej liczby danych. Zalet¹
tych metod jest mo¿liwoœæ stworzenia przestrzennego modelu z³o¿a gazu ziemnego (3D), a wprowadzenie czasu jako
czwartego wymiaru otworzy³o drogê do analizy przepuszczalnoœci z³o¿a, lepkoœci gazu ziemnego, temperatury i nasycenia
ska³y gazem, a tak¿e badañ wp³ywu eksploatacji na parametry z³o¿a. Wady najnowszych metod s¹ zwi¹zane z koniecznoœci¹ dostarczenia bardzo du¿ej iloœci informacji (koszty),
w porównaniu np. z interpretacj¹ 2D. Znacz¹co zwiêkszaj¹
jednak prawdopodobieñstwo poprawnego oszacowania
zasobnoœci z³o¿a.

w której zachodzi³ proces przeobra¿ania substancji mineralnej.
Usytuowanie najwiêkszych basenów gazu ziemnego oraz wielkoœæ
zasobów ilustruje poni¿szy rysunek oraz tabela 1 na stronie 82.

Zgodnie z najpopularniejszymi obecnie teoriami o organicznym
pochodzeniu gazu ziemnego oraz z migracj¹ powsta³ego gazu ze
ska³y macierzystej do ska³ zbiornikowych rozmieszczenie jego z³ó¿
na Ziemi nie jest równomierne. Obecnie uwa¿a siê, ¿e z³o¿a konwencjonalne gazu ziemnego znajduj¹ siê w ska³ach zbiornikowych
w typowych pu³apkach z³o¿owych. Natomiast niekonwencjonalne z³o¿a gazu (w warstwach ³upkowych – ang. shale gas, lub gaz
zamkniêty – ang. tight gas) znajduj¹ siê w skale macierzystej,

Najwiêksze z³o¿a wœród krajów europejskich ma Rosja. Le¿¹ one
czêœciowo we wschodniej Europie, a czêœciowo za Uralem, na terenie zachodniej Syberii. Du¿e z³o¿a gazu ziemnego wystêpuj¹ równie¿ na obszarze Turkmenistanu oraz Morza Pó³nocnego. Najwiêkszym z³o¿em gazu ziemnego na œwiecie jest South Pars / North
Dome, po³o¿one na pograniczu Iranu i Kataru. Jego zasoby ocenia
siê na oko³o 51 000 mld m3. Drugim co do wielkoœci jest z³o¿e
Urengoj w basenie zachodniosyberyjskim.

Uwzglêdnione w tabeli wydobywalne zasoby gazu charakteryzuj¹ siê
tym, ¿e przy zastosowaniu odpowiednich metod eksploatacji umo¿liwiaj¹ wydobycie oko³o 80% objêtoœci gazu ziemnego (tzw. zasobów
geologicznych) znajduj¹cego siê w z³o¿u. Oprócz tego mówi siê równie¿ o zasobach bilansowych, dla których zawartoœæ wêglowodorów
jest wiêksza od minimalnej definiuj¹cej z³o¿e, oraz pozabilansowych,
dla których ta zawartoœæ jest mniejsza. Istnieje jeszcze jeden podzia³:
na zasoby przemys³owe (bilansowe i pozabilansowe), które mog¹ byæ
przedmiotem uzasadnionej technicznie i ekonomicznie eksploatacji,
oraz zasoby nieprzemys³owe, których eksploatacja mo¿e w przysz³oœci
byæ uzasadniona w nastêpstwie zmian technicznych, warunków ekonomicznych lub prawnych. Przyk³adem zasobów nieprzemys³owych
mog¹ byæ z³o¿a gazu ziemnego w warstwach ³upków, które w œlad za
postêpem technicznym i technologicznym sta³y siê wydobywane.

Zasoby gazu ziemnego
(Tcf, bilion stóp szeœciennych)
Z³o¿e zawieraj¹ce mniej ni¿ 0,6 Tcf
Z³o¿e zawieraj¹ce od 0,6 do 6 Tcf
Z³o¿e zawieraj¹ce od 6 do 60 Tcf
Z³o¿e zawieraj¹ce od 60 do 120 Tcf
Z³o¿e zawieraj¹ce od 120 do 600 Tcf
Z³o¿e zawieraj¹ce ponad 600 Tcf

Rys.: Najwiêksze baseny gazu ziemnego w z³o¿ach konwencjonalnych na œwiecie

b ³ ê k i t n a

e n e r g i a

83

Obszar

Zasoby
[bln m 3]

Kraje

Zasoby
[bln m 3]

Afryka

14,5

Nigeria
Algieria
Egipt

5,1
4,5
2,2

Ameryka Po³udniowa
i Œrodkowa

7,6

Wenezuela
Brazylia

5,5
0,5

Ameryka Pó³nocna

10,8

Stany Zjednoczone
Meksyk

8,5
2,0

Azja, Australia
i Oceania

16,8

Australia
Chiny
Indonezja

3,8
3,1
3,0

Europa i Eurazja

78,7

Rosja
Turkmenistan
Norwegia
Polska

44,6
24,3
2,1
0,1

Œrodkowy Wschód

80,0

Iran
Katar
Arabia Saudyjska
Zjednoczone
Emiraty Arabskie

33,1
25,0
8,2

Œwiat

6,1

208,4

Tab.1: Zasoby wydobywalne gazu ziemnego wed³ug kontynentów
w 2011 r.
Rys.: G³ówne obszary wystêpowania gazu ziemnego w Polsce

ó
Zród³o

2007

2008

2009

2010

2011

Zu¿ycie gazu

13562,5

14338,0

13563,9

14286,4

15622,4

Wydobycie krajowe

4276,0

4073,9

4078,6

4220,0

4447,9

Import

9286,5

10264,1

9485,3

10066,4

11174,5

Tab. 2: Zu¿ycie gazu ziemnego w Polsce [mln m3]

W Polsce znajduj¹ siê dwa g³ówne obszary wystêpowania gazu ziemnego: w po³udniowo-wschodniej czêœci kraju, na Przedgórzu
Karpackim, oraz w zachodniej i pó³nocno-zachodniej Polsce, na
terenie Ni¿u Polskiego. Poza tym niewielkie z³o¿a znajduj¹ siê na
wodach terytorialnych w okolicach W³adys³awowa. Na terenie
Polski przebadano w sumie 283 z³o¿a gazu ziemnego, w których
znajdowa³o siê 142,6 mln m3 tego surowca. Na 198 z nich (o zasobach 119,6 mln m3) prowadzona jest eksploatacja, 62 z³o¿a nie
zosta³y jeszcze zagospodarowane, a na 23 eksploatacja zosta³a zakoñczona. Gaz wydobywany na dwóch g³ównych obszarach charakteryzuj¹ znaczne ró¿nice w sk³adzie. Ten, który pochodzi z Przedgórza Karpackiego, jest gazem wysokometanowym (nawet do 95%),
zawieraj¹cym ponadto niewielkie iloœci ciê¿szych wêglowodorów,
a tak¿e gazów, które nie ulegaj¹ spaleniu (m.in. azot, dwutlenek
wêgla). Sk³ad gazu wydobywanego na terenie Ni¿u Polskiego jest
inny. Znajduje siê w nim bardzo du¿a iloœæ azotu (nawet do 80%).
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Sk³ad ma oczywiœcie wp³yw na w³aœciwoœci gazu ziemnego,
w tym na najwa¿niejsz¹ dla odbiorcy wartoœæ opa³ow¹. W przypadku gazu zaazotowanego jest ona o oko³o 22% mniejsza ni¿
dla gazu wysokometanowego.
Od kilku lat roczne zu¿ycie gazu ziemnego w Polsce ulega niewielkim zmianom (tabela 2). Wydobycie ze Ÿróde³ krajowych
pokrywa oko³o 30% zapotrzebowania na gaz. Pozosta³a iloœæ
jest importowana, g³ównie z kierunku wschodniego.
Ze wzglêdu na znaczn¹ dominacjê jednego dostawcy (Rosja)
podejmowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu zmniejszenie tej zale¿noœci. W Œwinoujœciu budowany jest gazoport, trwaj¹ prace
maj¹ce okreœliæ potencjalne zasoby gazu ziemnego w ska³ach
³upkowych. W przesz³oœci planowano budowê gazoci¹gu do
Danii i Norwegii.

gotowiec
Drilmec – 2 strona w pliku
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pozyskiwanie

gazu ziemnego

Gaz ziemny wykorzystywany w Polsce w przemyœle chemicznym oraz przez
odbiorców komunalnych pochodzi z dwóch g³ównych Ÿróde³. Pierwszym z nich
s¹ krajowe kopalnie, pracuj¹ce na dwóch wspominanych wczeœniej obszarach.
Gaz z polskich kopalñ pokrywa oko³o 30% krajowego zapotrzebowania.
Drugim Ÿród³em s¹ dostawy z zagranicy, przede wszystkim z Rosji, realizowane
przez firmê Gazexport. W 2011 roku rosyjski gaz pokrywa³ ponad 61% krajowego
zu¿ycia tego surowca.

Fot.: Gazomierz ultradŸwiêkowy na instalacji w obiekcie GAZ-SYSTEM SA
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Fot.: Obiekty systemu przesy³owego i tranzytowego gazu obs³ugiwane przez GAZ-SYSTEM SA

Istniej¹ równie¿ potencjalne mo¿liwoœci wydobywania metanu z pok³adów wêgla. Wed³ug ró¿nych szacunków zasoby mo¿liwe do
wydobycia wynosz¹ oko³o 100 mld m3, co stanowi³oby znacz¹cy udzia³ w bilansie gazu
ziemnego. Najwa¿niejsze technologie opieraj¹ siê na wierceniach otworów do z³ó¿
wêglowych z chodników w kopalni lub z powierzchni ziemi. Istniej¹ jednak du¿e k³opoty z przystosowaniem tych technologii
wydobycia do polskich warunków.

ó
Zród³o

2007

2008

2009

2010

2011

Wydobycie krajowe

4 276,0

4 083,4

4 105,2

4 220,0

4 329,4

Import, w tym:

9 286,5

10 264,1

9 135,9

10 066,4

10 915,3

6 219,2

7 056,7

8 137,2

9 028,4

9 335,5

Niemcy

783,6

825,4

993,4

1 031,9

1 579,5

Czechy

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

2 279,3

2 377,2

0,0

0,0

0,0

4,1

4,8

5,0

5,9

0,0

13 562,5

14 347,6

13 241,0

14 286,4

15 244,7

Rosja

Kraje Azji Œrodkowej
Ukraina
Suma

Tab.: Struktura dostaw gazu ziemnego do Polski oraz ca³kowite zu¿ycie w ostatnich latach [mln m3]

IMPORT I WYDOBYCIE KRAJOWE
Ze wzglêdu na niewystarczaj¹c¹ wielkoœæ
w³asnego wydobycia gazu ziemnego, które
nie jest w stanie zaspokoiæ ca³kowitego zapotrzebowania na to paliwo, Polska importuje znaczne iloœci surowca. Obecnie gaz
p³ynie do nas wy³¹cznie ruroci¹gami, i do
po³owy 2014 roku, to znaczy do czasu, kiedy ma zostaæ uruchomiony terminal LNG
w Œwinoujœciu (jeœli nie bêdzie opóŸnieñ),
bêdzie to jedyny sposób dostarczania b³êkitnego paliwa.
Gaz ziemny importowany jest do Polski
z kilku kierunków, wœród których najwa¿niejszym jest kierunek wschodni, tzn. do-

stawy z Rosji. Punkty wejœcia do polskiego
systemu gazownictwa znajduj¹ siê:
• na granicy wschodniej: Tietierowka
(73,4 mln m3), Wysokoje (3068,7 mln m3),
dok¹d gaz jest dostarczany poprzez uk³ad
przesy³owy Bia³orusi, oraz Hermanowicze-Drozdowicze (3742,4 m3) – tu gaz jest odbierany poprzez system ukraiñski; niewielkie iloœci gazu dostarczane s¹ w okolicach
Hrubieszowa (Zosin) bezpoœrednio do systemu dystrybucyjnego;
• w g³êbi kraju: W³oc³awek (1719,6 m 3)
oraz Lwówek (1102,9 m3), gdzie surowiec
jest pobierany bezpoœrednio z gazoci¹gu
tranzytowego Jama³-Europa Zachodnia;

• na granicy zachodniej: Lasowo (986,2 m3),
S³ubice, Gubin (4,2 mln m 3), Kamminke
(27,6 mln m 3 ) – tam realizowane s¹
dostawy gazu z Niemiec; dodatkowo
w ostatnich latach uruchamiane by³o
tzw. wirtualne po³¹czenie, które polega³o nie na faktycznym przesyle
gazu z Niemiec do Polski gazoci¹giem
tranzytowym w kierunku z zachodu na
wschód, lecz na odbieraniu czêœci
gazu przesy³anego z Rosji do Niemiec,
np. w Lwówku;
• na granicy po³udniowej: Cieszyn (212 mln m3),
G³ucho³azy, Branice (0,2 mln m3) – tam
odbierane s¹ dostawy z Republiki Czeskiej.
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Pod koniec ubieg³ego wieku Polska prowadzi³a rozmowy
Swego rodzaju „przejœciami granicznymi” dla gazu s¹ stacje poz holendersk¹ firm¹ N.V. Nederlandse Gasunie na dostawy
miarowe, które bardzo dok³adnie rejestruj¹ iloœæ przep³ywaj¹cego
oko³o 2 mld m 3 gazu w ci¹gu roku. Pocz¹tkowo gaz mia³
paliwa. Pracuj¹ tam gazomierze zwê¿kowe, a coraz czêœciej turbinowe lub rotorowe, których zasada dzia³ania jest nieco inna od tej
p³yn¹æ do Polski przez niemiecki system gazoci¹gów, a póŸopisanej w dalszej czêœci ksi¹¿ki (Gazomierze i zawory). Przeprowaniej w ramach wymian swap. (Kontrakt swap jest rodzajem
dza siê równie¿ szczegó³ow¹ analizê sk³adu importowanego gazu
umowy zawieranej pomiêdzy dwiema lub wiêcej stronami,
(najczêœciej metodami chromatograficznymi), która umo¿liwia przektóre zobowi¹zuj¹ siê, ¿e w przysz³oœci wymieni¹ siê pewnymi
liczenie zmierzonej objêtoœci gazu (w warunkach, jakie panuj¹
p³atnoœciami na zasadach okreœlonych w tym kontrakcie). Z tego
w gazomierzu – rzeczywista temperatura i ciœnienie) do warunków,
tytu³u mieliœmy otrzymywaæ zakontraktowany przez Holenjakie zosta³y zapisane w kontrakcie. Trzeba równie¿ powiedzieæ
drów gaz z ruroci¹gu jamalskiego. Umowa z Holendrami nie
o realizowanych w przesz³oœci dostawach gazu z Norwegii w ramach
zosta³a zawarta.
tzw. ma³ego kontraktu
norweskiego (1999 rok),
Wspomniane tutaj za3000
podpisanego przed plabiegi mia³y na celu dynowan¹ budow¹ gazowersyfikacjê kierunków
2714
2609
ci¹gu, którym mia³ p³yn¹æ 2500
importu gazu do Polski.
2496
2468
2379
do Polski gaz z Morza Pó³Mimo to ca³y czas dostanocnego. Na mocy konwy z Rosji utrzymuj¹
2000
traktu norweskiego Polska
siê na poziomie oko³o
kupowa³a w ci¹gu roku
55-60% zu¿ycia. Zna1808
1695
3
1637
0,5 mld m gazu, który by³
cz¹ce obni¿enie bêdzie
1612
1615
1500
dostarczany przez terytomog³o nast¹piæ dopiero
rium Niemiec. W 2001
po uruchomieniu termiroku zosta³ zawarty nowy 1000
nala odbiorczego LNG
kontrakt na roczne dostaw Œwinoujœciu, planowawy w wysokoœci 5 mld m3
nym na 2014 rok (o czym
500
(pocz¹wszy od 2008
bêdzie mowa w dalszej
roku), ale ze wzglêdu na
czêœci). Pewn¹ niewiaodst¹pienie od planów
dom¹ pozostaje sposób
0
budowy gazoci¹gu dostazagospodarowania
2008
2011
2007
2009
2010
wy te nigdy nie zosta³y
znacznej nadwy¿ki gazu
Gaz wysokometanowy
Gaz zaazotowany
zrealizowane.
rosyjskiego, która pojawi
Wykres: Wydobycie gazu ziemnego w Polsce [mln m3]
siê wraz z rozpoczêciem
pracy œwinoujskiego terminalu. Kontrakt z Gazpromem wa¿ny
W przesz³oœci dostawc¹ gazu ziemnego do Polski by³ równie¿ Turkjest do koñca 2022 roku i zobowi¹zuje Polskê do odbioru zamenistan. Poœrednikiem w dostawach by³a spó³ka RosUkrEnergo.
kontraktowanych objêtoœci gazu.
Po konflikcie na tle op³at za gaz pomiêdzy Rosj¹ a Ukrain¹ na
prze³omie lat 2008 i 2009 dzia³alnoœæ tej firmy zosta³a ograniczona, a import gazu do Polski – przerwany (mimo wa¿nego jeszcze
Zupe³nie inn¹ kwesti¹ s¹ koszty importu oraz krajowego wydokontraktu). Zakoñczone zosta³y tak¿e dostawy gazu z Ukrainy (rebycia gazu ziemnego. Precyzyjnych danych nie mo¿na uzyskaæ
alizowane przez NAK Naftogaz Ukrainy). Powodem g³ównym by³a
ze wzglêdu na pilnie strze¿on¹ tajemnicê handlow¹ pomiêdzy
zmiana ukraiñskich przepisów wewnêtrznych, wed³ug których ca³e
bezpoœrednio zainteresowanymi firmami. Mo¿na jednak pokuwydobycie krajowe powinno byæ przeznaczone na pokrycie posiæ siê o przybli¿one porównanie poziomu tych cen. Dotychczas
trzeb w³asnych. Innymi s³owy: ukraiñski gaz zosta³ objêty zakanajdro¿szy by³ gaz kupowany od Gazpromu (ponad 500 $ za
zem eksportu. Poza tym nast¹pi³a zmiana proporcji dostaw gazu
1000 m3 gazu), ale po skutecznych negocjacjach uda³o siê obnina Ukrainê, która zmniejszy³a import z Rosji na rzecz zwiêkszenia
¿yæ tê cenê do oko³o 400 $ za 1000 m3 gazu. Ceny gazu LNG na
dostaw z kierunku zachodniego. W zwi¹zku z tym Polska przystorynku europejskim s¹ zbli¿one do tej ostatniej wartoœci, lecz nie
sowuje rozliczeniow¹ stacjê graniczn¹ w Hermanowicach do przemo¿na z tego wyci¹gaæ ¿adnych wniosków, gdy¿ zmieniaj¹ siê
sy³ania gazu z naszego kraju na Ukrainê.
one bardzo dynamicznie.
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Najtañszy jest gaz wydobywany ze Ÿróde³ krajowych i szacuje
siê, ¿e jego cena mo¿e byæ trzy razy ni¿sza od gazu importowanego. Bardzo du¿e nadzieje pok³adane s¹ w potencjalnych zasobach gazu ziemnego w formacjach ³upkowych, tym bardziej
¿e ceny tego gazu w Stanach Zjednoczonych kszta³tuj¹ siê na
poziomie oko³o 140 $ za 1000 m3 gazu (i maj¹ tendencjê spadkow¹). Przy czym jest to cena œrednia, a wahania s¹ znaczne, bo
od oko³o 100 $ do nawet ponad 220 $ za 1000 m3 gazu. Ta
cena w bardzo du¿ym stopniu zale¿y od konkretnego z³o¿a.
I jeszcze jedna uwaga w celu ostudzenia entuzjazmu, co do polskiego gazu z ³upków: ca³y czas nie wiadomo, jakie zasoby ma
Polska i jakie bêd¹ uwarunkowania prawne wydobycia, na³o¿one przez prawodawstwo polskie i Unii Europejskiej.

zasobów wydobywalnych, i dopiero potem bêdzie mo¿liwe uruchomienie wydobycia komercyjnego tam, gdzie bêdzie to ekonomicznie uzasadnione. Wed³ug szacunków Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA komercyjne wydobycie gazu
ze z³ó¿ ³upkowych mo¿e wstêpnie rozpocz¹æ siê w 2014 roku.
W tym celu prowadzone s¹ próby technicznej eksploatacji ze
z³o¿a Lubocino-1 na koncesji Wejherowo.
G³ównym regionem wydobycia gazu ziemnego jest Ni¿ Polski,
sk¹d pochodzi 67% tego surowca. S¹ to zw³aszcza rejony Wielkopolski i Przedgórza Sudeckiego. Mniejsze iloœci (oko³o 30%)
wydobywane s¹ na Przedgórzu Karpackim. Pozosta³e 3% gazu
wydobywane jest w polskiej strefie ekonomicznej Morza
Ba³tyckiego.

Wydobycie gazu ze Ÿróde³ krajowych od kilku lat wynosi oko³o
4,2 mld m3 rocznie i podlega niewielkim wahaniom. Obecnie
ca³kowite wydobycie krajowe pochodzi ze z³ó¿ konwencjonalnych. Na z³o¿ach w formacjach ³upkowych prowadzone s¹
odwierty badawcze, maj¹ce na celu precyzyjne oszacowanie

Fot.: Cyklonowe odpylacze gazu w jednej z kopalni nale¿¹cych do GAZPROM-u
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wydobycie

gazu ziemnego

Wydobycie gazu ziemnego odbywa siê metod¹ otworow¹. W zale¿noœci od budowy
geologicznej ska³y z³o¿owej pojawiaj¹ siê niewielkie ró¿nice w zastosowaniu tej
metody. Niezale¿nie od tego, jakiego rodzaju z³o¿e bêdzie eksploatowane, trzeba
wykonaæ odwiert eksploatacyjny. W przypadku z³ó¿ tradycyjnych
(konwencjonalnych) jest to odwiert pionowy.

Fot.: Kopalnia gazu ziemnego Stê¿yca
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1

2

3

Fot.: Kopalnie gazu nale¿¹ce do PGNiG: Tulig³owy (1), Kury³ówka (2) oraz Zalesie (3)

Pionowy otwór jest wystarczaj¹cy do uzyskania du¿ej wydajnoœci odwiertu ze wzglêdu na stosunkowo wysok¹ przepuszczalnoœæ warstwy zbiornikowej. Z tego wzglêdu gaz ziemny znajduj¹cy siê w takiej warstwie mo¿e swobodnie przep³ywaæ w kierunku odwiertu i dalej na powierzchniê.
Odwierty staj¹ siê coraz g³êbsze, w miarê
jak z up³ywem czasu zmieniaj¹ siê uwarunkowania ekonomiczne i akceptowalne koszty wydobycia surowca.

a
Wież

D³ugoœæ poziomego wiercenia mo¿e dochodziæ nawet do kilku kilometrów. Najwa¿niejsze ró¿nice miêdzy obiema opisanymi technikami ilustruje poni¿szy rysunek.
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Natomiast w przypadku niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu (np. w warstwach ³upków
lub w skale macierzystej) wykonanie tylko odwiertu pionowego nie jest wystarczaj¹ce do
stworzenia warunków sprzyjaj¹cych
wydobyciu, czyli mo¿liwoœci uwolnienia odpowiednio du¿ych objêtoœci gazu. Spowodowane to jest zdecydowanie mniejsz¹ przepuszczalnoœci¹ ska³y (³upku), w której znajduj¹ siê zasoby gazu ziemnego. G³êbokoœæ
wierceñ jest podobna jak w przypadku z³ó¿
konwencjonalnych, jednak najwiêksza ró¿nica polega na koniecznoœci wykonania wiercenia horyzontalnego. Jest to kontynuacja
odwiertu, lecz w kierunku poziomym, wzd³u¿
z³o¿a. Takie dzia³anie umo¿liwia zwiêksze-

nie objêtoœci, która mo¿e byæ objêta eksploatacj¹ z jednego odwiertu pionowego. Praktykowane jest wykonanie z jednego odwiertu pionowego kilku odwiertów poziomych.

Odwiert poziomy
do wydobycia gazu
z łupków

Rys. 1: Porównanie metod wydobycia gazu ziemnego ze z³o¿a konwencjonalnego oraz ze
z³o¿a w ska³ach ³upkowych
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1

2
Fot. 1, 2: Osprzêt powierzchniowy kopalni gazu ziemnego i ropy naftowej w Dêbnie

Podczas eksploatacji odwiertu gazowego wykorzystywany jest sprzêt wydobywczy, który mo¿na podzieliæ na dwie
grupy:
• wg³êbny – znajduj¹cy siê pod powierzchni¹ ziemi i s³u¿¹cy do przesy³ania gazu ze z³o¿a na powierzchniê
oraz izolowania zw³aszcza wodonoœnych warstw gruntu; s¹ to m.in.: rury
wydobywcze, pakery, ³¹czniki, zawory
bezpieczeñstwa;
• napowierzchniowy – odpowiedzialny
za odbiór gazu ze z³o¿a (tzw. g³owica
eksploatacyjna), za wstêpne przygotowanie do przesy³ania do miejsca
oczyszczania (seperator, rozdzielacz)
oraz uk³ad pomiarowy (najczêœciej
zwê¿kowy) iloœci wydobytego gazu.
W przypadku niewielkich z³ó¿ eksploatacja
odbywa siê jednym lub kilkoma odwiertami. Jeœli z³o¿a s¹ bardzo du¿e, liczba odwiertów mo¿e wynosiæ kilkadziesi¹t, a nawet kilkaset. Ma to na celu zwiêkszenie
wydajnoœci wydobycia oraz objêcie eksploatacj¹ jak najwiêkszego obszaru z³o¿a,
a tak¿e zapewnienie stabilnych warunków
pracy.
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KOPALNIE GAZU NA ŒWIECIE I W POLSCE
Wydobycie gazu ziemnego prowadz¹ wielkie
organizacje gospodarcze, jakimi s¹ kompanie
naftowe. Najwiêksze z nich albo s¹ firmami
pañstwowymi, albo s¹ kontrolowane przez
pañstwo. S¹ to ponadnarodowe przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce równolegle w wielu krajach
œwiata. W przypadku wydobywania gazu ziemnego trudno mówiæ o kopalni jako jednostce
dzia³aj¹cej na niewielkim terenie – zw³aszcza
w przypadku eksploatacji najwiêkszych z³ó¿
gazu, z których gaz wydobywany jest jednoczeœnie przez np. kilkadziesi¹t odwiertów.
Z tego wzglêdu czêœciej mówi siê o firmach
lub pañstwach maj¹cych najwiêksze zasoby
gazu ziemnego lub najwiêksze zdolnoœci wydobywcze. Przedsiêbiorstwa dysponuj¹ce najwiêkszymi zasobami gazu ziemnego, nie
musz¹ byæ wcale potentatami wydobycia:
1. National Iran Oil Company – 26,8 bln m3;
2. Qatar General Petroleum Corporation,
szacowane zasoby – 25,6 bln m3;
3. Saudi Arabian Oil Company – 7,2 bln m3;
4. Abu Dhabi National Oil Company –
5,6 bln m3;
5. Nigerian National Petroleum Corporation – 5,2 bln m3;
6. Gazprom – 4,8 bln m3.

Poni¿ej lista najwiêkszych firm wydobywczych gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych (w nawiasach podano dzienne wydobycie):
1. Exxon Mobil (110 mln m3);
2. Chesapeake Energy (74 mln m3);
3. Anadrako (68 mln m3);
4. Devon Energy (55 mln m3);
5. BP (54 mln m3).
Dla porównania: w Polsce dzienne wydobycie gazu ziemnego wynosi oko³o 12 mln m3.
Do najwiêkszych producentów gazu ziemnego na œwiecie nale¿y oczywiœcie zaliczyæ
Gazprom, z rocznym wydobyciem na poziomie 510 mld m3 (co stanowi oko³o 17%
œwiatowego wydobycia i 85% wydobycia
w Rosji). Tak wiêc dzienne wydobycie Gazpromu wynosi 1,35 mld m3.
W Polsce, ze wzglêdu na stosunkowo niewielkie zasoby, przyjêto nazywaæ kopalnie
gazu od nazwy z³o¿a, z którego surowiec
jest wydobywany. Nazwa w zwi¹zku z tym
ma tradycyjny wydŸwiêk jako przedsiêbiorstwa zajmuj¹cego siê wydobyciem na okreœlonym terenie, np. „Kutno”.
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Polskie kopalnie gazu ziemnego po³¹czone s¹ w dwie grupy, podleg³e oddzia³om Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa SA w Sanoku i w Zielonej Górze. Oddzia³
w Sanoku skupia kopalnie dzia³aj¹ce na terenie Podkarpacia
wydobywaj¹ce gaz ziemny wysokometanowy. W ramach oddzia³u
pracuje 38 kopalñ (27 kopalñ gazu ziemnego i 11 kopalñ
gazu ziemnego i ropy naftowej), zgrupowanych w piêciu
oœrodkach (Przemyœl, Ustrzyki Dolne, £añcut, Krosno i Tarnów).
Natomiast oddzia³owi w Zielonej Górze podlegaj¹ kopalnie
znajduj¹ce siê na terenie Ni¿u Polskiego oraz na Pomorzu
Zachodnim, które wydobywaj¹ gaz ziemny zaazotowany.
W ramach tego oddzia³u pracuje 19 kopalñ (14 kopalñ gazu
ziemnego i piêæ kopalñ gazu ziemnego i ropy naftowej), zgrupowanych równie¿ w piêciu oœrodkach (Zielona Góra, Ostrów
Wielkopolski, Grodzisk Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski,
Karlino). Najwiêkszy zasób gazu w Polsce ma z³o¿e Kutno,
po³o¿one na g³êbokoœci oko³o 6-7 km. Na podstawie ostatnich odwiertów badawczych szacuje siê, ¿e jest tam oko³o
100 mld m 3 gazu.

Na poprzedniej stronie przedstawiono osprzêt powierzchniowy
kopalni gazu ziemnego i ropy naftowej w Dêbnie. Widoczne s¹ uk³ady zaworów i rury doprowadzaj¹ce mieszaninê wêglowodorów.
Instalacje na powierzchni bardziej przypominaj¹ zak³ad przeróbki
lub rafineriê ni¿ kopalniê gazu. Jej obszar (instalacje oczyszczaj¹ce
gaz ziemny, instalacje przy³¹czeniowe do gazoci¹gu, budynki administracyjne i drogi komunikacyjne) zajmuje zaledwie kilka hektarów
oraz kilka dodatkowych punktów wykonania odwiertów w niewielkiej odleg³oœci od oœrodka centralnego, gdzie zamontowane s¹ g³owice eksploatacyjne. Instalacje w kopalniach gazu nie s¹ tak spektakularne jak np. w przypadku kopalni wêgla brunatnego, gdzie
sama odkrywka mo¿e mieæ kilka kilometrów kwadratowych, a ha³dê zebranego nadk³adu widaæ z odleg³oœci kilkunastu kilometrów.

Najwiêksz¹ w Polsce jest kopalnia gazu Koœcian-Broñsko, maj¹ca 31 odwiertów eksploatacyjnych (15 na z³o¿u Koœcian i 16 na
z³o¿u Broñsko), z której czêœæ wydobycia trafia bezpoœrednio do
elektrociep³owni w Zielonej Górze. Zdolnoœæ wydobywcza tej
kopalni wynosi oko³o 150 tys. m3 gazu na godzinê.

JAK SIÊ WYDOBYWA GAZ?
Wydobywanie gazu ziemnego ze z³ó¿ konwencjonalnych odbywa siê przez pionowe otwory siêgaj¹ce do tzw. ska³y zbiornikowej, czyli do z³o¿a. Po wykonaniu i odpowiednim uzbrojeniu
odwiertu na powierzchni mo¿na przyst¹piæ do eksploatacji.
W pocz¹tkowym okresie gaz ziemny wyp³ywa pod w³asnym ciœnieniem (ciœnieniem z³o¿owym), które w trakcie eksploatacji z³o¿a ulega obni¿eniu. W nastêpstwie tego zmniejsza siê równie¿
mo¿liwy do odebrania strumieñ gazu. Czêsto nak³ada siê na to
spadek ciœnienia w z³o¿u spowodowany równoczesnym wydobywaniem ropy naftowej (w przypadku z³ó¿ ropno-gazowych).

W marcu 2013 roku zosta³a uruchomiona najwiêksza w kraju
kopalnia gazu ziemnego i ropy naftowej Lubiatów-MiêdzychódGrotów (LMG). Udokumentowane zasoby wydobywalne
wynosz¹ tam 7,3 mld m 3 gazu ziemnego i 7,25 mln ton ropy
naftowej. Z³o¿e jest udostêpnione 14 odwiertami eksploatacyjnymi. Zgodnie z planem w pocz¹tkowym okresie roczne wydobycie wynosiæ bêdzie 100 mln m 3 gazu ziemnego i 300 tys.
ton ropy naftowej.

Wraz z up³ywem czasu konieczne sta³o siê wydobywanie gazu
z coraz wiêkszych g³êbokoœci. Spowodowane to by³o wyczerpywaniem siê zasobów p³ycej po³o¿onych. Postêp w nauce przyczyni³ siê do ulepszania technologii wydobycia, a w œlad za tym
do siêgania po coraz g³êbiej po³o¿one z³o¿a. Równoczesny rozwój techniki poszukiwawczej umo¿liwi³ dok³adne rozpoznanie
takich z³ó¿, a ich eksploatacja nastêpuje wraz z zaakceptowaniem znacznie wy¿szych ca³kowitych kosztów wydobycia gazu.

separacja i przechowywanie
wydobytych surowców

zat³aczanie azotu
produkcja gazu

zbiornik
dwutlenku
wêgla

otwór
wt³aczaj¹cy

produkcja ropy

otwór
produkcyjny

sprê¿arka
gaz ziemny

ropa naftowa

ropa naftowa

Rys.: Schemat zwiêkszenia wydobycia gazu ziemnego poprzez wt³aczanie dwutlenku wêgla

Rys.: Schemat zwiêkszenia wydobycia gazu ziemnego poprzez wt³aczanie azotu
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Zak³ady Automatyki „POLNA” S.A.
37-700 Przemyœl, ul. Obozowa 23
tel. +48 16 678 66 01, fax +48 16 678 65 24
e-mail: marketing@polna.com.pl
www.polna.com.pl
Fot.: Zawór z elementami ceramicznymi
w KRNiGZ Dêbno

Firma POLNA zosta³a za³o¿ona w 1923 roku
w Przemyœlu. Obecny profil produkcyjny
zacz¹³ kszta³towaæ siê w latach 60. XX wieku.
Dziœ jesteœmy znanym producentem automatyki przemys³owej notowanym na GPW
w Warszawie. Specjalizujemy siê w produkcji zaworów regulacyjnych, si³owników
pneumatycznych, regulatorów i sch³adzaczy pary. W oparciu o posiadan¹ wiedzê
i doœwiadczenie stale rozszerzamy swoj¹
ofertê wyrobów pozakatalogowych, spe³niaj¹cych indywidualne wymagania odbiorców.
Uk³ady zaworowe w kopalni –
nowoczesne zawory regulacyjne
Widoczne na powierzchni kopalni uk³ady
zaworowe maj¹ bardzo istotne znaczenie
w procesie wydobycia gazu ziemnego. Zawory regulacyjne bêd¹ce elementami wykonawczymi na instalacji, w zale¿noœci od
miejsca monta¿u, reguluj¹ przep³yw gazu,
ropy naftowej lub wody z³o¿owej.
Zaprezentowany na rysunku obok zawór k¹towy produkcji firmy POLNA S.A. zosta³
zainstalowany w KRNiGZ Dêbno (PGNiG SA
w Warszawie, Oddzia³ w Zielonej Górze).
Pracuje w najtrudniejszych warunkach, jakie wystêpuj¹ w kopalni przy eksploatacji
p³ynu z³o¿owego, bêd¹cego mieszanin¹
ropy naftowej, towarzysz¹cego jej gazu oraz
wody z³o¿owej. Czêsto domieszk¹ do wy¿ej przedstawionego sk³adu s¹ cz¹stki sta³e, stanowi¹ce elementy ska³y macierzystej,
jak i pozosta³oœci p³uczki wiertniczej i cieczy zabiegowych. P³yn z³o¿owy wyp³ywa
z odwiertu eksploatacyjnego pod ciœnieniem
od 250 do 430 bar(g) i temperaturze od
30 do 60°C w zale¿noœci od wydajnoœci
ropy, iloœci towarzysz¹cego jej gazu i wody
z³o¿owej, jak równie¿ od stanu technicznego samego odwiertu. Na instalacji przy-
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odwiertowej zostaje on podgrzany do 65°C
i poddany redukcji ciœnienia do oko³o 70 bar(g)
(∆p do 360 bar). Za redukcjê ciœnienia z jednoczesn¹ kontrol¹ przep³ywu odpowiadaj¹
zawory k¹towe. Zawór ma konstrukcjê antykawitacyjn¹. Odpowiednio ukszta³towane
i wykonane z ceramiki grzyb oraz gniazdo
powoduj¹ wielostopniowy spadek ciœnienia
na zaworze w celu ograniczenia zagro¿enia kawitacj¹. Tuleja wewn¹trz komory wyp³ywu wykonana jest z pe³nego stellitu dla
ochrony przed erozj¹ powierzchni korpusu.
Korpus zaworu k¹towego jest dzielony, co
umo¿liwia ³atwy dostêp do elementów wewnêtrznych w celu przegl¹du i serwisu.
Urz¹dzenie dziêki zastosowaniu elementów
z ceramiki – czyli materia³u ca³kowicie odpornego na zu¿ycie mechaniczne – jak równie¿ szerokich kana³ów przep³ywowych odpornych na zanieczyszczenia, sprawdza siê

w najtrudniejszych warunkach. Istotn¹ zalet¹ tego rozwi¹zania jest minimalna iloœæ
elementów wewnêtrznych, co czyni zawór
niezwykle prostym w obs³udze i naprawie.
ó
Zród³o:
www.polna.com.pl, na podstawie
artyku³u pt. „Elementy ceramiczne w zaworach regulacyjnych”
Autorzy: Stanis³aw Jamroz – Zak³ady Automatyki POLNA S.A., Przemyœl; Krzysztof
Mróz – KRNiGZ Dêbno (PGNiG SA w Warszawie, Oddzia³ w Zielonej Górze)

Fot.: Korpus i przekrój zaworu regulacyjnego z elementami ceramicznymi zainstalowanego
w KRNiGZ Dêbno, producent POLNA S.A.
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Techniki wiertnicze wykorzystuj¹ klasyczne
metody wykonywania otworów wydobywczych. Urz¹dzenia wiertnicze dziel¹ siê na
obrotowe i udarowe, w zale¿noœci od metody rozkruszania (zwiercenia) ska³y na dnie
otworu. Metody obrotowe podzielone s¹ ze
wzglêdu na wykorzystywan¹ si³ê napêdow¹
potrzebn¹ do obracania œwidra. Niewielkie
wiertnie rêczne nazywane s¹ okrêtnymi,
natomiast bardzo du¿e, napêdzane mechanicznie, to wiertnie maszynowe. Równie¿
wiercenia udarowe mo¿na podzieliæ na
rêczne i mechaniczne. Zasadnicz¹ ró¿nic¹
miêdzy metodami obrotowymi a udarowymi jest dodatkowy ruch wzd³u¿ osi, który
ma skruszyæ urabian¹ ska³ê.

Eksploatacja z³ó¿ gazu w Polsce prowadzona jest w sposób samoczynny. Oznacza to,
¿e gaz ziemny samoczynnie wyp³ywa ze z³o¿a przez wykonany otwór. Potrzebna do
tego energia pochodzi z rozprê¿ania gazu
lub naporu wody z³o¿owej. W przypadku
ma³ej wydajnoœci z³o¿a mo¿liwe jest zastosowanie zabiegów intensyfikacyjnych, np.
kwasowania, p³ukania lub szczelinowania
hydraulicznego.
Na œwiecie stosowane s¹ metody maj¹ce na
celu zwiêkszenie wydajnoœci wydobycia lub
zwiêkszenie czerpania z³o¿a. Nosz¹ one
wspóln¹ nazwê „intensyfikacji wydobycia
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gazu” (ang. EGR – enhanced gas recovery).
Metody te najczêœciej sprowadzaj¹ siê do
zat³aczania gazu „odpadowego” jednym
z otworów eksploatacyjnych, który znajduje siê na skraju z³o¿a. Powoduje to zwiêkszenie ciœnienia w z³o¿u i wypchniêcie gazu
przez odwierty eksploatacyjne. Jako gaz
odpadowy mo¿e byæ stosowany np. azot
(z instalacji odazotowania lub z powietrza),
gaz zakwaszony z procesu usuwania siarkowodoru lub dwutlenek wêgla. Zat³aczanie CO2 pochodz¹cego ze spalania innych
paliw ³¹czy siê z technologi¹ CCS (ang. carbon capture and storage), ograniczaj¹c¹
emisjê CO2 do atmosfery.

Urobek, czyli tzw. zwierciny, usuwany jest
metodami suchymi lub mokrymi. Metody suche polegaj¹ na wybieraniu go za pomoc¹
specjalnych ³y¿ek lub œwidrów, a w metodach
mokrych u¿ywana jest p³uczka wiertnicza
wyp³ukuj¹ca rozdrobniony materia³ skalny.
W zale¿noœci od sposobu wt³aczania p³uczki
do otworu rozró¿niane jest tzw. prawe i lewe
kr¹¿enie p³uczki. W przypadku kr¹¿enia prawego p³uczka zat³aczana jest przewodem
wiertniczym na spód otworu, sk¹d wyp³ywa
na powierzchniê przestrzeni¹ pomiêdzy przewodem wiertniczym a œcian¹ otworu.
Istniej¹ równie¿ inne sposoby wprowadzania
œwidra w ruch obrotowy. W starszych metodach silniki napêdowe znajdowa³y siê na
powierzchni i poprzez przewody wiertnicze
napêdza³y œwider znajduj¹cy siê na dnie otworu. W nowszych metodach, turbinowych, silnik napêdzaj¹cy znajduje siê wewn¹trz otworu wiertniczego, bezpoœrednio nad œwidrem.
W tym przypadku przewód wiertniczy wykorzystywany jest tylko do transportu p³uczki.
Turbina obracaj¹ca œwider napêdzana jest
przez przep³ywaj¹c¹ p³uczkê wiertnicz¹. Mo¿liwe jest równie¿ zastosowanie elektrycznego silnika asynchronicznego.

Fot.: Wspó³czesna wiertnica obrotowa
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INSPEKTOR NADZORU

PROJEKTANT
WIERTCONSULTING SP. Z O.O.
60-432 Poznañ, ul. Trzebiatowska 29A
tel./fax: +48 61 855 25 35, +48 61 830 54 21
e-mail: biuro@wiertconsulting.pl
www.wiertconsulting.pl
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INZYNIER KONTRAKTU

ROZDZIA£ 3.
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B£ÊKITNA ENERGIA = ENERGETYKA ZAWODOWA

inspektor nadzoru, projektant, inzynier kontraktu
inzynier
i
kontraktu – pe³ni¹c tê funkcjê od ponad 10 lat zastanawiam siê, ile jeszcze wybudujemy gazoci¹gów, instalacji i obiektów gazowych s³u¿¹cych do wytwarzania, magazynowania i transportu gazu w ró¿nej
postaci. Jakie trudne wyzwania nas czekaj¹ w najbli¿szych latach i czy zapewnione bêdzie bezpieczeñstwo
energetyczne kraju? Bior¹c udzia³ w licznych przedsiêwziêciach energetycznych, nie trudno jest nie oprzeæ
siê wra¿eniu, ¿e wszystko zmierza w dobrym kierunku i ju¿ za kilka lat bêdziemy posiadali w Polsce znacz¹ce
magazyny wêglowodorów oraz instalacje do ich wytwarzania, przetwarzania i transportu. Zdobyte doœwiadczenie zawodowe i kadra in¿ynierska, z któr¹ na co dzieñ pracujê, gotowa jest podj¹æ siê i sprostaæ ka¿demu
niemal wyzwaniu…
…Wiertconsulting Sp. z o.o. – Dyrektor Dzia³u Nadzorów Budowlanych
mgr in¿. Krzysztof Antoszek
projektant – ka¿de niemal zagadnienie techniczne mo¿na roz³o¿yæ na czynniki pierwsze i wykonaæ. Inaczej
ma siê sprawa dotycz¹ca zagadnieñ formalno-prawnych realizowanych zadañ projektowych. Na projektanta
przeniesiona jest ca³a odpowiedzialnoœæ zwi¹zana miêdzy innymi ze s³u¿ebnoœci¹ przesy³u, wy³¹czeniami
z produkcji leœnej i rolnej oraz innymi regulacjami prawnymi, a nie s¹ to zagadnienia natury technicznej.
W zwi¹zku z tym, konieczne jest wsparcie z ramienia Inwestora na etapie chocia¿by mediacji z w³aœcicielem
gruntów i rozwi¹zañ formalno-prawnych. W wielu przypadkach in¿ynier ze swoj¹ wiedz¹ to 30% zagadnieñ
w projekcie, a pozosta³e 70% to prawnicy i rzeczoznawcy, a wiêc gdzie ten Projektant …
…Wiertconsulting Sp. z o.o. – Dyrektor Dzia³u Techniczno-Handlowego
mgr in¿. Dariusz Wojdan
inspektor nadzoru – nasi in¿ynierowie – inspektorzy nadzoruj¹ kolejne etapy gazyfikacji kraju, tj. rozwój
b³êkitnej energii. Jesteœmy na etapie wydobycia gazu konwencjonalnego, jak równie¿ shale gas, nastêpnie
separacji i przesy³u b³êkitnego paliwa. Wykonuj¹c swoje obowi¹zki, pamiêtamy, jak wielka ci¹¿y na nas odpowiedzialnoœæ nad prawid³owoœci¹ realizacji ca³ej inwestycji. Musimy pamiêtaæ o tym, ¿e wszystkim uczestnikom
tego z³o¿onego procesu tzn. Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru, jak i Wykonawcy powinno zale¿eæ, aby cel
zosta³ osi¹gniêty w bezpieczny sposób w zgodzie ze sztuk¹ in¿yniersk¹. Energetyka zawodowa jest dziedzin¹,
która najmocniej kreuje transformacjê spo³eczeñstwa. Dostarcza energiê do praktycznie wszelkich ga³êzi przemys³u, wp³ywa bezpoœrednio na jej rozwój i kszta³tuje cenê us³ug i towarów. Dlatego jednoznacznie mo¿na
stwierdziæ, ¿e energetyka jest miar¹ rozwoju danej spo³ecznoœci…
…Wiertconsulting Sp. z o.o. – Prezes Zarz¹du
mgr in¿. Artur Biliñski
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przesylanie

gazu ziemnego

Z miejsca wydobycia gaz najczêœciej przesy³any jest ruroci¹gami. Ten sposób
transportu uwa¿any jest za najbardziej ekonomiczny. Poza rurami u³o¿onymi
w gazoci¹g konieczne jest montowanie dodatkowych podzespo³ów, które zostan¹
omówione w dalszej czêœci. Gazoci¹gi przesy³aj¹ gaz pod wysokim ciœnieniem.
Zgodnie z polsk¹ norm¹ zawarte jest ono w przedziale od 1,6 MPa do 10,0 MPa.

Fot.: Zespó³ zaworowo-upustowy na gazoci¹gu tranzytowym
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1

2
Fot. 1:

3

Spawanie rur gazoci¹gu Nord Stream

Fot. 2, 3: Systemy gazoci¹gowe to nie tylko rury – to skomplikowana sieæ ró¿nych obiektów:
t³oczni, zespo³ów pod³¹czeniowych, stacji ochrony katodowej i innych

Przesy³ gazu odbywa siê równie¿, chocia¿
znacznie rzadziej, gazoci¹gami podwy¿szonego œredniego ciœnienia, przy ciœnieniach
od 0,5 MPa do 1,6 MPa.
Pierwszym gazoci¹giem przesy³owym na œwiecie, który zosta³ wybudowany w 1891 roku,
by³o po³¹czenie pomiêdzy z³o¿em w pó³nocnej Indianie a Chicago. D³ugoœæ gazoci¹gu
wynosi³a oko³o 190 km, a œrednica 200 mm.
Na ziemiach polskich po raz pierwszy gaz na
wiêksz¹ odleg³oœæ przes³ano w 1912 roku ruroci¹giem z Borys³awia do Drohobycza.
Najwa¿niejszymi obecnie uk³adami gazoci¹gów
s¹ te, które przesy³aj¹ du¿e iloœci gazu z miejsca
wydobycia do najwiêkszych odbiorców:
• system gazoci¹gów w basenie Morza Pó³nocnego, umo¿liwiaj¹cy dostarczenie gazu
z platform wiertniczych oraz ze œrodkowej
Norwegii do krajów Europy Zachodniej;
• system przesy³owy gazoci¹gów z pó³nocno-zachodniej Syberii do Europy Zachodniej;
jest to uk³ad kilkunastu rur o œrednicach do
1400 mm, przebiegaj¹cy przez tereny Rosji,

Bia³orusi, Ukrainy, Polski, S³owacji, Czech
oraz po dnie Morza Ba³tyckiego.
Najd³u¿szym gazoci¹giem na œwiecie jest
gazoci¹g ³¹cz¹cy Saman-Depe w Turkmenistanie z Szanghajem i Kantonem w Chinach,
który powsta³ z po³¹czenia West-East Gas
Pipeline oraz Central Asia-China Gas Pipeline.
Ca³kowita d³ugoœæ tego gazoci¹gu wynosi
oko³o 8700 km, œrednica 1067 mm, a zdolnoœæ przesy³owa oko³o 40 mld m3 rocznie.
Dostarcza on gaz ziemny z Turkmenistanu
do przemys³owych rejonów w Chinach.
Dziêki niemu mo¿liwe jest przesy³anie bardzo du¿ych iloœci gazu z pominiêciem drogi
tranzytowej przez Rosjê.
Spoœród gazoci¹gów podmorskich najd³u¿szymi s¹:
• Nord Stream (North Transgas, North
European Gas Pipeline) pomiêdzy Wyborgiem w Rosji a Lubminem (Greifswald)
w Niemczech. D³ugoœæ czêœci podwodnej
wynosi 1189 km (przy ca³kowitej d³ugoœci
1222 km), œrednica wewnêtrzna 1220 mm,
a maksymalne ciœnienie robocze 220 bar.

Pierwsz¹ nitk¹ gaz pop³yn¹³ w listopadzie
2011 roku. Docelowo maj¹ byæ u³o¿one
dwie równoleg³e nitki. Wed³ug danych projektowych roczna zdolnoœæ przesy³owa
bêdzie wynosiæ 55 mld m3. Pierwotnie planowano, ¿e gazoci¹giem bêdzie przesy³any gaz wydobywany ze z³o¿a Sztokman na
Morzu Barentsa. Obecnie Nord Stream transportuje surowiec z basenu zachodniosyberyjskiego do krajów Europy Zachodniej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Dania i inne).
• Langeled (BritPipe) – gazoci¹g pomiêdzy
Nyhamna w Norwegii poprzez platformê
wydobywcz¹ Sleipner Riser na Morzu Pó³nocnym do Easington w Wielkiej Brytanii. Oddany by³ do u¿ytku we wrzeœniu 2007 roku po
3 latach budowy. D³ugoœæ gazoci¹gu wynosi
1166 km, œrednica wewnêtrzna rury na
odcinku pó³nocnym 1067 mm, a na odcinku
po³udniowym 1118 mm, maksymalne ciœnienie robocze 250 bar. BritPipe zapewnia
dostawy ze z³o¿a Ormen Lange do Wielkiej
Brytanii, a dziêki ³¹cznikowi (Gassled) z platformy Sleipner do Europy kontynentalnej,
w sumie oko³o 25,5 mld m3 gazu w ci¹gu roku.
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RUROCI¥GI W EUROPIE
Mo¿na zauwa¿yæ g³ówne trasy przesy³owe z pó³nocno-wschodnich krañców Europy oraz pó³nocno-zachodnich
terenów Azji (Syberii) w kierunku zachodnim i po³udniowo-zachodnim. ó
Zród³ami s¹ wiêc obszary, gdzie znajduj¹
siê bardzo du¿e z³o¿a gazu ziemnego (na niektórych z nich
jeszcze nie rozpoczêto eksploatacji). Odbiorcami s¹ wysoko rozwiniête kraje Europy Zachodniej, w których udzia³
gazu ziemnego jako pierwotnego noœnika energii jest
znaczny (w wiêkszoœci krajów znacznie wiêkszy ni¿ w Polsce). Widaæ równie¿ pajêczynê gazoci¹gów na obszarze
Morza Pó³nocnego i pañstw nad nim po³o¿onych, a tak¿e
kilka gazoci¹gów dostarczaj¹cych gaz z pó³nocnej Afryki
do W³och i Hiszpanii.
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Rys.: G³ówne gazoci¹gi przesy³owe w Europie
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Fot.: Budowa gazoci¹gu Nord Stream transportuj¹cego gaz z Rosji do Europy Zachodniej
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GAZOCI¥GI PRZESY£OWE W POLSCE
Powstanie i uk³ad sieci przesy³owej gazu
w Polsce determinowane by³o miejscami wydobycia, kierunkami dostaw z importu oraz
lokalizacj¹ najwiêkszych odbiorców, jakimi s¹
zak³ady przemys³owe. W latach 30. XX wieku gaz dostarczany by³ z Podkarpacia do fabryk na terenie Centralnego Okrêgu Przemys³owego, a po II wojnie œwiatowej nast¹pi³
przesy³ gazu koksowniczego do hut ¿elaza
oraz do wiêkszych miast. Pod koniec ubieg³e-

go wieku g³ówne kierunki przesy³u okreœlone
by³y przez dostawy ze wschodu oraz usytuowanie najwiêkszych odbiorców, znajduj¹cych siê w centralnej Polsce.
W kwietniu 2004 roku ze struktur Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA wydzielono PGNiG – Przesy³ Sp. z o.o., która
przejê³a nadzór nad gazoci¹gami przesy³owymi w Polsce. Wyodrêbnienie dzia³alnoœci zwi¹zanej z przesy³em gazu wymuszone zosta³o

Kamminke

Tietierowka

W³oc³awek
Lwówek

Wysokoje

S³ubice
Gubin

Lasów

Hrubieszów

G³ucho³azy
Branice

gazoci¹gi gazu wysokometanowego
Gaz-System SA
Cieszyn
gazoci¹gi gazu zaazotowanego Gaz-System SA
gazoci¹g tranzytowy Jama³-Europa Zachodnia
gazoci¹gi gazu wysokometanowego EWE Polska Sp. z o.o.
po³¹czenia miêdzysytemowe

Drozdowicze

Rys.: Sieæ przesy³owa gazu ziemnego w Polsce wraz z punktami po³¹czeñ z gazoci¹gami pañstw
oœciennych na tle województw oraz oddzia³ów przedsiêbiorstwa Gaz-System SA

TECHNOLOGIA BUDOWY GAZOCI¥GU
Ze wzglêdu na wysokie ciœnienie, jakie panuje w gazoci¹gu przesy³owym, podstawowym materia³em stosowanym do jego budowy jest stal. Rury produkowane s¹ jako
bezszwowe, spawane spiralnie albo
wzd³u¿nie, lub zgrzewane pr¹dem wysokiej czêstotliwoœci. Rury spawane, czyli formowane z odpowiednio przygotowanego
arkusza blachy, produkowane s¹ w wiêkszych œrednicach (nawet do 2000 mm)
i odcinkach o d³ugoœci do 12 metrów. Arkusz blachy jest zwijany spiralnie lub
wzd³u¿ d³u¿szego boku, a krawêdzie arkusza zostaj¹ zespawane, oczyszczone
i wyszlifowane. Nastêpnie rury poddawane s¹ obróbce. Nak³ada siê na nie dwie
warstwy materia³ów uszlachetniaj¹cych.
W celu obni¿enia chropowatoœci bezwzglêdnej od wewnêtrznej strony napylana jest warstwa epoksydowa. Zabezpiecza
ona przed spadkiem ciœnienia gazu i obni¿a iloœæ energii, jaka jest potrzebna do jego
transportowania. Natomiast od zewn¹trz
rura pokrywana jest materia³em izoluj¹cym, który ma j¹ chroniæ przed korozj¹.

Uk³ad przesy³owy

Gazoci¹g tranzytowy

9853

684

Liczba punktów wejœcia

61

2

Liczba punktów wyjœcia

967

3

Liczba stacji gazowych

869

–

14(K3)

5

57

–

15,6

27,7

D³ugoœæ sieci przesy³owej [km]

Liczba t³oczni gazu
Liczba wêz³ów
3

Wolumen przes³anego gazu [mld m ]

Tab.: Podstawowe dane uk³adu przesy³owego w Polsce wed³ug stanu na koniec 2011 r.
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przez przyjêt¹ przez Radê Europy i Parlament
Europejski w 2003 roku dyrektywê gazow¹.
Dyrektywa nakazywa³a oddzielenie przesy³u
gazu od obrotu i umo¿liwienie równego dostêpu do uk³adu przesy³owego innym firmom
(tzw. zasada TPA – ang. third-party access).
W po³owie 2005 roku przedsiêbiorstwo zmieni³o nazwê na Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o., a we wrzeœniu
2008 roku przekszta³cone zosta³o w spó³kê akcyjn¹ ze 100% udzia³em Skarbu Pañstwa.
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T.D. Williamson Polska Sp. z o.o.
03-228 Warszawa
ul. Marywilska 34
tel. +48 22 625 72 09
fax +48 22 814 27 03
e-mail: tdwpolska@tdwilliamson.com
www.tdwilliamson.com
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Pow³oki uszlachetniaj¹ce po obu stronach rury nie s¹ nak³adane
na ca³ej d³ugoœci (od jednej do drugiej krawêdzi). Konieczne jest
bowiem pozostawienie kilkucentymetrowych powierzchni
„surowej” stali, w celu zespawania poszczególnych odcinków
w ruroci¹g. Po spawaniu rurê po wewnêtrznej stronie pozostawia siê w takim stanie, jak zosta³a wykonana, natomiast na
zewn¹trz powleka siê dodatkow¹ izolacj¹.

Wykonanie wykopu – w tej fazie budowy pracuj¹ koparki. Mog¹
to byæ maszyny jednonaczyniowe o szerokoœci ³y¿ki ponad
1,5 metra i wybieraj¹ce oko³o 2 m3 ziemi za jednym razem lub
koparki rotacyjne, wydobywaj¹ce ziemiê w sposób ci¹g³y. Odbywa
siê to dziêki zamontowaniu kilku naczyñ urabiaj¹cych na kole
rotacyjnym oraz przy pomocy uk³adu taœmoci¹gów przenosz¹cych ziemiê obok wykopanego rowu.

Budowê gazoci¹gów wysokiego ciœnienia mo¿na podzieliæ na
nastêpuj¹ce etapy:

Uk³adanie rur – ten etap obejmuje rozwo¿enie i uk³adanie rur
wzd³u¿ wykopu, w celu ich póŸniejszego po³¹czenia. Ze wzglêdu
na to, ¿e rury stalowe produkowane s¹ zazwyczaj w odcinkach
12-metrowych, czêsto stosuje siê spawanie kilku odcinków w magazynie terenowym, po czym przewozi siê je na plac
budowy. Jeœli zachodzi taka potrzeba, rury s¹ wyginane. W przypadku radykalnej zmiany kierunku wmontowywane s¹ przygotowane wczeœniej ³uki lub kolana. Na tym etapie wykonuje siê równie¿ przygotowanie do przejœcia przez przeszkody terenowe (rzeka, jezioro, skrzy¿owanie z lini¹ kolejow¹ lub drog¹ publiczn¹).
W przypadku napotkania przeszkody wodnej najczêœciej nastêpuje przeci¹gniêcie zespawanego odcinka, u³o¿enie go w przygotowanym wykopie i zasypanie. Natomiast w przypadku skrzy¿owañ z drogami i liniami kolejowymi stosowane jest przewiercenie lub przeciœniêcie bez wykonywania wykopu. W tym celu wprowadzana jest tzw. rura ochronna, wewn¹trz której na specjalnych
p³ozach dystansowych zostanie umieszczony gazoci¹g.

Przygotowanie trasy – po wykonaniu projektu technicznego
i uzyskaniu wszelkich pozwoleñ budowlanych i œrodowiskowych
oraz po ostatecznym uzgodnieniu trasy przebiegu gazoci¹gu
nastêpuje jej przygotowanie. Bardzo pracoch³onne mo¿e byæ
przeprowadzenie gazoci¹gu przez tereny leœne. Nale¿y przygotowaæ odpowiednio szeroki teren (nawet do 25 metrów), na którym mo¿liwe bêdzie zmieszczenie ruroci¹gu, ziemi wybranej
z wykopu, a tak¿e drogi technologicznej i pasa monta¿owego.
Niwelacja terenu – po oczyszczeniu pasa roboczego z roœlinnoœci
nale¿y wyrównaæ jego powierzchniê, zniwelowaæ nierównoœci, aby
gazoci¹g prowadzony by³ poziomo na krótkich odcinkach. W przypadku ró¿nic wysokoœci na d³u¿szym dystansie gazoci¹g uk³adany
jest na sta³ej g³êbokoœci pod powierzchni¹ gruntu.
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02-796 Warszawa, ul. Migda³owa 87
tel./fax +48 22 629 41 08
Oddzia³ w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Moœcickiego 235
tel. +48 14 657 12 00, fax +48 14 651 04 83
e-mail: tarnow@edaserwis.pl
www.edaserwis.pl

Firma EDA-SERWIS Sp. z o.o. dzia³a na rynku od 1997 roku. Po zmianach prawno-organizacyjnych od 2000 roku jest Spó³k¹
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹
w Warszawie. Specjalizujemy siê w general-

Jako firma budowlano-monta¿owa mo¿emy zaoferowaæ Pañstwu wykonawstwo:
• instalacji przemys³owych:
– gazowych (stacje, wêz³y rozdzielczo-pomiarowe, t³ocznie gazu, kopalnie gazu);

nej realizacji inwestycji z bran¿y naftowo-gazowniczej, budowlanej, monta¿owej oraz
in¿ynierskiej. Œwiadczymy równie¿ us³ugi
zwi¹zane z zabezpieczeniami antykorozyjnymi wszelkich konstrukcji in¿ynierskich, przemys³owych, ruroci¹gów, zbiorników, konstrukcji i korpusów maszyn, urz¹dzeñ i innych.

– chemicznych;
– energetycznych;
• konstrukcji stalowych:
– hale przemys³owe;
– budynki przemys³owe;
– skidy (dla zestawów sprê¿aj¹cych,
zbiorników i aparatów);

– estakady;
– pomieszczenia magazynowe;
• ruroci¹gów przemys³owych ciœnieniowych:
– stalowych;
– kwasoodpornych;
– polietylowych oraz PCV (w wykonaniu
naziemnym oraz podziemnym wraz
z zabezpieczeniem antykorozyjnym);
– izolacji ciep³ochronnych i zimnochronnych;
• monta¿u maszyn, urz¹dzeñ, taœmoci¹gów i linii produkcyjnych;
• budownictwa ogólnego i przemys³owego.
CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA
• EN ISO 9001:2008;
• EN ISO 14001:2004;
• Certyfikat PN-N 18001:2004;
• Certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2007
• Uprawnienia Urzêdu Dozoru Technicznego.

DEWIZ¥ FIRMY JEST:
SOLIDNOŒÆ, FACHOWOŒÆ, TERMINOWOŒÆ, NOWOCZESNOŒÆ I KOMPLETNOŒÆ REALIZACJI ZLECEÑ
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RAS POLAND Sp. z o.o.
02-796 Warszawa
ul. Migda³owa 4
tel. +48 22 645 13 00-02
fax +48 22 645 13 03
e-mail: info@ras-poland.pl
www.ras-poland.pl

Firma RAS POLAND Sp. z o.o. zosta³a za³o¿ona w 2012 roku w Warszawie w celu zapewnienia najwy¿szego techniczne poziomu us³ug na polskim rynku serwisowania
gazoci¹gów i ruroci¹gów. Dziêki po³¹czeniu wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowej kadry technicznej, posiadaj¹cej wieloletnie doœwiadczenie w testowaniu ruroci¹gów w Polsce i za granic¹ oraz wysoce
specjalistycznego, unikatowego sprzêtu,
jesteœmy dziœ liderem na rynku us³ug serwisowania ruroci¹gów. Œwiadczymy us³ugi dla
firm z bran¿y gazowniczej tak¿e buduj¹cych
ruroci¹gi i gazoci¹gi oraz instalacje ruroci¹gowe.
Wykonujemy:
• hydrauliczne próby ciœnieniowe specjalne
(stresowe);
• hydrauliczne i pneumatyczne standardowe
próby ciœnieniowe;
• osuszanie ruroci¹gów po próbach hydraulicznych do osi¹gniêcia temperatury
punktu rosy max. -40°C;
• czyszczenie ruroci¹gów i gazoci¹gów: mechaniczne (za pomoc¹ t³oków) i chemiczne;
• kalibracjê ruroci¹gów t³okami kalibracyjnymi;
• azotowanie ruroci¹gów;
• poszukiwanie miejsc nieszczelnoœci i niedro¿noœci w ruroci¹gach;
• nieniszcz¹ce badania ruroci¹gów za pomoc¹ „t³oków inteligentnych” (magnetycznych i ultradŸwiêkowych), w tym
miêdzy innymi: pomiaru geometrii rur, pomiaru gruboœci œcianki, okreœleniu miejsc
i rodzaju korozji, ubytków metalu, pêkniêæ,
rys w spawach, u³o¿enia ruroci¹gów i itp.;
• projektowanie prób.
Jako siostrzane przedsiêbiorstwo firmy RAS
z Niemiec jesteœmy w stanie wykonaæ badania ka¿dego ruroci¹gu od œrednicy DN 40
do najwiêkszej œrednicy DN 1400. Dyspo-

nujemy najnowoczeœniejszymi, wysokowydajnymi urz¹dzeniami do osuszania ruroci¹gów i instalacji ruroci¹gowych . Od chwili
rozpoczêcia dzia³alnoœci wykonaliœmy ju¿
sprawdzenia ruroci¹gów o ³¹cznej d³ugoœci ponad 500 km od œrednic DN 100 do
DN 800. Jako jedyni w Polsce posiadamy
wysoce specjalistyczny i unikatowy sprzêt
do prób hydraulicznych. S¹ to mobilne zestawy, które zapewniaj¹ realizacje badañ
i prób w ka¿dym miejscu, które jest wymagane przez projektanta oraz klienta.
Do pomiarów wykorzystujemy precyzyjne urz¹dzenia oraz specjalne programy komputerowe. Nasza za³oga to fachowcy z wieloletnim
doœwiadczeniem oraz wiedz¹, któr¹ zdobyli
realizuj¹c próby ciœnieniowe wszystkich ruroci¹gów tranzytowych w Polsce, w tym miêdzy

innymi ruroci¹gu DN 1400 Jama³. Ich wiedza
w zakresie prób ciœnieniowych zosta³a potwierdzona certyfikatami TÜV i œwiadectwami kwalifikacyjnymi polskiego UDT.
O wysokiej jakoœci naszych prac œwiadczy
fakt, i¿ nasze próby wielokrotnie by³y realizowane pod kontrol¹ Urzêdu Dozoru Technicznego oraz niemieckiego TÜV. Posiadamy
certyfikat ISO 9001-2008.
Naszymi Klientami s¹ firmy takie jak: ZRUG
Sp. z o.o. z Poznania, ZRUG Sp. z o.o.
z Pogórskiej Woli, PGNiG Technologia S.A.,
TESGAZ S.A ., Polimex-Mostostal S.A .,
PRI POL-AQUA S.A.
Wszystkie referencje z tych firm potwierdzaj¹
nasze wysokie umiejêtnoœci, terminowoœæ
i niezawodnoœæ realizacji zleconych us³ug.

Doœwiadczenie, wysokie umiejêtnoœci i niezawodnoœæ to

Gwarancja jakoœci us³ug
b ³ ê k i t n a

e n e r g i a

109

gotowiec
Fox

110

b ³ ê k i t n a

e n e r g i a

t e c h n o l o g i e

ROZDZIA£ 3.

Spawanie – w zale¿noœci od œrednicy rury,
planowanego ciœnienia roboczego przesy³anego gazu oraz gruboœci œcianki gazoci¹gu spawanie wykonywane jest rêcznie lub
przez automaty spawalnicze. W przypadku
gazoci¹gów o du¿ej œrednicy i wysokich

5
4

4‰ min.

wa³a niewielki odsetek spawów (zazwyczaj
10-15%), a obecnie jest to 100%.
Czyszczenie – po sprawdzeniu spawów
nastêpuje oczyszczanie ze zgorzelin oraz
py³ów pozosta³ych wewn¹trz rury.
Izolowanie – kolejnym etapem jest nak³adanie zewnêtrznej warstwy izolacyjnej na frag-

500 min.

ciœnieniach konieczne jest u¿ycie zarówno
wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych automatów spawalniczych, które nak³adaj¹ jeden
lub dwa spawy. Spawanie wykonywane jest
w atmosferze ochronnej, aby zminimalizowaæ mo¿liwoœæ powstawania defektów,
oraz w ustabilizowanych warunkach otoczenia (os³oniêcie zw³aszcza przed opadami atmosferycznymi).

3000

Przygotowanie do spawania – konieczne
jest oczyszczenie miejsca spawania (usuniêcie rdzawego nalotu), przyciêcie rury do odpowiedniej d³ugoœci, wyrównanie powierzchni (tak aby powierzchnie s¹siednich
rur by³y do siebie równoleg³e) oraz tzw. ukosowanie, czyli usuniêcie krawêdzi rury pod
k¹tem 45°, wewn¹trz którego znajdzie siê
spaw. W dalszej kolejnoœci wymagane jest
bardzo dok³adne (wspó³osiowe) ustawienie
spawanych rur. S³u¿¹ do tego urz¹dzenia
zwane centrownikami. Dawniej by³y to zewnêtrzne centrowniki rêczne, które przy
pomocy œrub rozmieszczonych na obwodzie
odpowiedniego uchwytu pozycjonowa³y
rury. Dziœ automatyczne centrowniki poruszaj¹ siê wewn¹trz rur i pozycjonuj¹ je za
pomoc¹ wielkich si³owników o du¿ej mocy,
które nawet s¹ w stanie w niewielkim stopniu zniwelowaæ b³êdy owalizacji rury; mog¹
byæ zintegrowane z automatami spawalniczymi, które wykonuj¹ jeden spaw od wewnêtrznej strony ³¹czonych rur.

4‰ min.

3

1

2

Gazociąg

Rys.: Skrzy¿owanie z drog¹
1 – rura ochronna, 2 – p³oza gazoci¹gu, 3 – rura wydmuchowa, 4 – kolumna wydmuchowa,
5 – zawór wydmuchowy

Po zakoñczeniu spawania przeprowadzana
jest inspekcja w celu skontrolowania i wyeliminowania wszystkich spawów, które
maj¹ widoczne lub ukryte wady. Wadami
s¹ np. tzw. niedolania spawów, nieci¹g³oœci, a tak¿e znajduj¹ce siê wewn¹trz pêcherze gazowe. W celu wykrycia wad spawy
przeœwietlane s¹ promieniami rentgenowskimi lub bada siê je ultradŸwiêkami.
W ubieg³ym wieku kontrola jakoœci obejmo-

menty rury znajduj¹ce siê w bezpoœrednim s¹siedztwie spawu. W przesz³oœci ca³y gazoci¹g
by³ izolowany na placu budowy, ale obecnie
nie ma ju¿ takiej potrzeby, poniewa¿ zabezpieczenie antykorozyjne rury otrzymuj¹ ju¿
w procesie produkcji. Nastêpnie badana jest
skutecznoœæ izolacji za pomoc¹ wysokonapiêciowego poroskopu iskrowego. W przypadku
wykrycia defektu nastêpuje przeskok iskry pomiêdzy œcian¹ gazoci¹gu a spiraln¹ elektrod¹.
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Fot.: Opuszczanie rury do wykopu
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Opuszczanie rury do wykopu – po przeprowadzeniu wszystkich procedur technicznych i kontrolnych gazoci¹g opuszczany
jest do wykopu. Tê pracê wykonuj¹ samojezdne dŸwigi, których
operatorzy w sposób mo¿liwie najp³ynniejszy przenosz¹ gazoci¹g. Wykonanie tej operacji u³atwiaj¹ specjalne taœmy z rolkami, umo¿liwiaj¹ce przesuwanie gazoci¹gu. Rury spoczywaj¹ na
warstwie piasku, która minimalizuje naprê¿enia, jakie mog¹ powstaæ podczas eksploatacji.
Je¿eli gazoci¹g prowadzony jest przez grunt o niskiej gêstoœci lub
o du¿ej zawartoœci wody, konieczne jest jego zabezpieczenie przed
mo¿liwoœci¹ „wyp³yniêcia” na powierzchniê ziemi. W tym celu na
rurze mocowane s¹ w niewielkich odstêpach specjalne obci¹¿niki
(najczêœciej betonowe). Wzd³u¿ gazoci¹gu prowadzone s¹ magistrale
teleinformatyczne, maj¹ce na celu zapewnienie komunikacji pomiêdzy jednostkami operatora, zebranie sygna³ów pomiarowych z czujników oraz zdalne sterowanie armatur¹ regulacyjn¹ i zaporow¹.

Zasypywanie – czêœciowe zasypanie wykopu jest koñcow¹ operacj¹ budowy. Niezasypane pozostaj¹ krañcowe fragmenty podzielonego na odcinki gazoci¹gu. Tak przygotowany ruroci¹g
poddaje siê ostatniemu badaniu przed dopuszczeniem do eksploatacji – wodnej próbie ciœnieniowej. Test polega na wt³aczaniu wody i sprê¿eniu jej do bardzo wysokiego ciœnienia
(nawet do 250 bar). Jednym z celów próby jest wytworzenie
wewn¹trz œcianki rury si³ rozrywaj¹cych, które spowoduj¹ zlikwidowanie lub zredukowanie naprê¿eñ powsta³ych w trakcie
monta¿u i uk³adania. Po pomyœlnym przejœciu testu ciœnieniowego gazoci¹g jest gotowy do pracy i zostaje ca³kowicie zasypany. Po zasypaniu wykopu i uzupe³nieniu humusu w warstwie
wierzchniej teren zostaje zrekultywowany i przywrócony do
pierwotnej postaci (oczywiœcie bez nasadzania wyciêtych drzew
i krzewów). Na powierzchni ziemi umieszczane s¹ punkty kontrolne, umo¿liwiaj¹ce odnalezienie rury podczas przegl¹dów
technicznych.

Fot.: Czêœciowe zasypanie wykopu jest koñcow¹ operacj¹ budowy gazoci¹gu
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TECHNOLOGIA T£OCZENIA GAZU
Przep³yw gazu wewn¹trz rury umo¿liwia ró¿nica ciœnieñ, jak¹
nale¿y w tym celu wytworzyæ. Straty ciœnienia spowodowane s¹
m.in. tarciem pomiêdzy wewnêtrzn¹ stron¹ œciany rury, a przep³ywaj¹cymi cz¹steczkami gazu. S¹ to tzw. straty liniowe. Oprócz
nich wystêpuj¹ równie¿ straty lokalne:
• zwi¹zane ze zmian¹ kierunku przep³ywu gazu w ³ukach i kolanach;
• powsta³e w armaturze (zasuwy, zawory) zainstalowanej wzd³u¿
gazoci¹gu;
• przy przep³ywie gazu przez aparaturê pomiarow¹, a nawet
spowodowane niewielkimi nierównoœciami w miejscach spawania rur.

zmniejszana jest jego objêtoœæ. Ze wzglêdu na to, ¿e iloœæ gazu
nie uleg³a zmianie, zmniejszenie objêtoœci spowodowa³o zwiêkszenie jego ciœnienia. Niekorzystnym skutkiem ubocznym jest równoczesny wzrost temperatury, który obni¿a sprawnoœæ procesu sprê¿ania. Przeciwdzia³a siê temu poprzez ch³odzenie sprê¿arki i sprê¿anego gazu. Jeœli wymagany jest wysoki stopieñ sprê¿ania, to
stosuje siê sprê¿anie kilkustopniowe z równoczesnym miêdzystopniowym ch³odzeniem gazu.
Drugim typem sprê¿arek maj¹cych zastosowanie przy przesy³aniu
gazu s¹ sprê¿arki przep³ywowe (odœrodkowe), w których ró¿nica
ciœnieñ wytwarzana jest w sposób dynamiczny, a wlot i wylot ze
sprê¿arki nie s¹ tak ewidentnie oddzielone od siebie. Sprê¿arki
odœrodkowe zazwyczaj budowane s¹ jako wielostopniowe. Na
jednej osi znajduje siê kilka sekcji wirnika, z których ka¿da odpowiada jednemu stopniowi sprê¿ania. Czêœci¹ ruchom¹ jest wirnik, którego obroty i si³a odœrodkowa
(przy sta³ej prêdkoœci k¹towej) zwiêksza prêdkoœæ cz¹stek gazu (oraz ciœnienie statyczne). Czêœciami nieruchomymi sprê¿arki s¹:
• kierownica – maj¹ca za zadanie wprowadziæ gaz jak najbli¿ej osi wirnika;
• dyfuzor – w którym nastêpuje obni¿enie prêdkoœci przep³ywaj¹cego gazu
i dalszy wzrost ciœnienia statycznego;
• kolano i kana³ powrotny, który
umo¿liwia skierowanie gazu na kolejny stopieñ sprê¿ania;
• obudowa z kana³ami ch³odz¹cymi.

W celu podniesienia ciœnienia gazu do poziomu umo¿liwiaj¹cego przes³anie go na wymagan¹ odleg³oœæ jest on sprê¿any
w t³oczniach. Ze wzglêdów eksploatacyjnych rozró¿nia siê trzy rodzaje
t³oczni gazu:
• z³o¿owa – stosowana w odwiertach
z³o¿owych, w których ciœnienie jest
niewystarczaj¹ce, aby pozyskany surowiec wt³oczyæ do systemu przesy³owego (czêsto spotykana jest praca jednej t³oczni dla kilku odwiertów);
• przesy³owa (liniowa) – pracuj¹ca
w ci¹gu systemu przesy³owego; jej zadaniem jest podniesienie ciœnienia
du¿ej iloœci przep³ywaj¹cego gazu przy
niewielkich wartoœciach wspó³czynnika sprê¿ania (mniejszych ni¿ 2); wspó³- Fot.: Odœrodkowa sprê¿arka gazu
W t³oczni gazu najwa¿niejszym urz¹czynnik sprê¿ania okreœlony jest przez
dzeniem jest oczywiœcie sprê¿arka. Znajduje siê tam równie¿
iloraz wartoœci ciœnienia t³oczenia (na wyjœciu ze sprê¿arki) do
du¿a grupa urz¹dzeñ towarzysz¹cych, opisanych na stronie naciœnienia ssania (na wejœciu do sprê¿arki);
stêpnej.
• przy magazynie gazu – wyró¿niona jako osobna grupa ze
wzglêdu na specyficzny charakter oraz skomplikowany uk³ad
technologiczny – jej praca musi byæ mo¿liwa w dwóch kierunUk³ad zaporowo-upustowy – jest zespo³em zaworów umo¿likach (chocia¿ nie zawsze jest to póŸniej wykorzystywane); dla
wiaj¹cych doprowadzenie oraz odprowadzenie gazu z t³oczni,
tych t³oczni wymagany jest znacznie wiêkszy zakres zmiennoœci
a ponadto odizolowuje elektrycznie gazoci¹g od urz¹dzeñ i arparametrów ciœnieniowych (ssania i t³oczenia), a tak¿e wy¿szy
matury na terenie stacji. Zapewnia równie¿ takie ustawienie, aby
wspó³czynnik sprê¿ania (dochodz¹ce nawet do 4).
gaz bez potrzeby nie wp³ywa³ do orurowania t³oczni (np. w przypadku remontu lub gdy ciœnienie gazu jest na tyle wysokie, ¿e
nie ma potrzeby jego sprê¿ania). Z uwagi na znaczne ciœnienia
W celu przetransportowania gazu u¿ywane s¹ dwie podstawopanuj¹ce w uk³adzie zbudowany on jest m.in. z g³ównego
we grupy sprê¿arek: t³okowe (wyporowe) i przep³ywowe. W sprêzaworu, rur obejœciowych o znacznie mniejszej œrednicy oraz
¿arkach t³okowych proces sprê¿ania ma charakter cykliczny i odmniejszych zaworów, które s³u¿¹ do wyrównania ciœnienia przed
bywa siê w cylindrze sprê¿arki. Gaz zasysany jest przez zawór
zaworem g³ównym.
wlotowy do wnêtrza cylindra, a nastêpnie za pomoc¹ t³oka
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Uk³ad filtroseparatorów – filtroseparator jest dwuczêœciowym
urz¹dzeniem, którego zadaniem jest oczyszczenie gazu wp³ywaj¹cego do stacji sprê¿arkowej. W pierwszej czêœci dzieje siê
to za spraw¹ oddzia³ywania si³y odœrodkowej oraz ró¿nicy
w gêstoœci gazu ziemnego i wiêkszych zanieczyszczeñ; tu usuwane s¹ cz¹steczki kondensatu oraz wiêksze fragmenty cz¹stek sta³ych. W drugiej czêœci, wyposa¿onej w filtr tkaninowy o bardzo
drobnych oczkach, usuwane s¹ drobne zanieczyszczenia sta³e.
Uk³ady pomiarowe – mierz¹ objêtoœæ wp³ywaj¹cego i wyp³ywaj¹cego z t³oczni paliwa. W zwi¹zku z tym, ¿e przez t³ocznie
przep³ywaj¹ du¿e iloœci gazu, na jednym ci¹gu montowane s¹
dwa gazomierze o ró¿nych zasadach dzia³ania; orurowanie pola
pomiarowego umo¿liwia prze³¹czanie strumieni gazu na ci¹gi
pomiarowe o ró¿nej przepustowoœci nominalnej. Oprócz gazomierzy w sk³ad uk³adów pomiarowych wchodz¹ dodatkowe urz¹dzenia: czujniki temperatury i ciœnienia, uk³ady przeliczników,
chromatografy przemys³owe wykonuj¹ce analizê sk³adu gazu,
a tak¿e urz¹dzenia rejestruj¹ce, gromadz¹ce i przesy³aj¹ce dane
do dyspozytora gazu.
Wspomniane uk³ady przeliczników s³u¿¹ do przeliczania wskazañ gazomierzy z rzeczywistych warunków panuj¹cych w gazoci¹gu (podwy¿szone ciœnienie i temperatura) na warunki normalne. Podczas przeliczania wa¿ne s¹ pochodz¹ce z chromatografów informacje na temat sk³adu gazu, bowiem ma on wp³yw
na parametry brane pod uwagê w procesie przeliczeñ. Przeliczenia s¹ konieczne w celu zobiektywizowania pomiarów i rozliczeñ w ca³ym systemie gazowniczym. Chodzi o to, ¿e przy wzroœcie ciœnienia w takiej samej objêtoœci mo¿liwe jest zgromadzenie znacznie wiêkszej liczby cz¹stek gazu.
Stacja redukcyjna potrzeb w³asnych – tu wyodrêbniana jest
czêœæ strumienia przesy³anego gazu na potrzeby stacji sprê¿arkowej. Jest on paliwem dla silników gazowych napêdzaj¹cych
sprê¿arki. Znacznie mniejsze iloœci gazu przeznaczone s¹ na
ogrzewanie pomieszczeñ i przygotowanie ciep³ej wody u¿ytkowej oraz do podgrzewania gazu przed przepuszczeniem przez
ci¹g redukcyjny. Na stacji ciœnienie gazu zostaje obni¿one do
wymaganej wartoœci, a nastêpnie mierzona jest jego objêtoœæ.
Kolektor ss¹cy – tworzy go rura o wiêkszej œrednicy ni¿ pozosta³e doprowadzaj¹ce gaz do sprê¿ania. Gaz wp³ywaj¹cy do
t³oczni z ró¿nych kierunków, po przejœciu przez wczeœniejsze podzespo³y stacji sprê¿arkowej, zostaje w tej rurze „po³¹czony”. Do
kolektora ss¹cego, poprzez odpowiednie uk³ady zaworów odcinaj¹cych, przy³¹czone s¹ wloty do wszystkich sprê¿arek znajduj¹cych siê w t³oczni. Dziêki takiemu zabiegowi sprê¿arki pracuj¹
z identycznymi parametrami ciœnienia ssania.
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Sprê¿arki gazu wraz z napêdami – praca sprê¿arek wymaga
napêdu silników elektrycznych lub gazowych. W pierwszym wypadku s¹ to silniki asynchroniczne, natomiast w drugim – gazowe silniki t³okowe albo turbiny gazowe.
Kolektor t³oczny – spe³nia podobn¹ rolê jak kolektor ss¹cy znajduj¹cy siê przed sprê¿arkami. Sprê¿arki wt³aczaj¹ do niego gaz
pod podwy¿szonym ciœnieniem, a nastêpnie przez uk³ad
zaworów i rur zostaje on rozprowadzony na poszczególne kierunki zasilania. W przypadku prostej t³oczni gazu (na przyk³ad
na gazoci¹gu tranzytowym) bêdzie to tylko jeden kolektor.
W bardziej skomplikowanej stacji sprê¿ania po³¹czonej z wêz³em gazu takich kolektorów mo¿e byæ kilka (na przyk³ad t³ocznia gazu Jaros³aw).
Ch³odnice gazu – usytuowane s¹ za sprê¿arkami. Ich zadaniem jest obni¿enie temperatury gazu po sprê¿aniu. S¹ to najczêœciej ch³odnice rurowe ch³odzone powietrzem. Aby zwiêkszyæ intensywnoœæ przep³ywu powietrza przez ch³odnicê, stosuje siê wentylatory.
W przypadku sprê¿ania wielostopniowego (aby zwiêkszyæ
jego efektywnoœæ) stosowane jest ch³odzenie miêdzystopniowe, które ma zbli¿yæ proces sprê¿ania do procesu idealnego, tzn. bez wzrostu temperatury, oczywiœcie niemo¿liwego
do uzyskania.
Œluzy nadawcza i odbiorcza t³oków – s³u¿¹ do wprowadzania do gazoci¹gu i wycofania z niego t³oków. Œluzy budowane s¹ na nowych gazoci¹gach, maj¹cych odpowiednie
promienie ³uków (aby przemieszczany t³ok nie zaklinowa³ siê)
oraz zawory i zasuwy tzw. pe³noprzelotowe, które przy pe³nym otwarciu nie powoduj¹ zmniejszenia œrednicy przekroju
poprzecznego. Zadanie to mog¹ spe³niæ na przyk³ad zawory
kulowe.
T³oki stosowane w gazownictwie podzielone s¹ na kilka grup:
• czyszcz¹ce – do usuniêcia zanieczyszczeñ powsta³ych w trakcie eksploatacji (skrobi¹ce, szczotkowe, magnetyczne);
• kalibruj¹ce – umo¿liwiaj¹ce sprawdzenie, czy w gazoci¹gu
powsta³y wiêksze odkszta³cenia, zmieniaj¹ce jego geometriê;
• diagnostyczne – mog¹ to byæ urz¹dzenia ultradŸwiêkowe lub
magnetyczne, których zadaniem jest wykrycie na przyk³ad ubytków korozyjnych zarówno po wewnêtrznej, jak i po zewnêtrznej stronie œciany rury.
Uk³ad rur i zaworów – umo¿liwia doprowadzenie gazu do poszczególnych sekcji stacji sprê¿arkowej, a tak¿e prze³¹czanie kierunków jego przep³ywu.
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BIURO G£ÓWNE
40-833 Katowice, ul. Dulêby 5
tel. + 48 32 358 88 88, fax + 48 32 358 88 00
te.pl@gdfsuez.com
BIURO REGIONALNE
80-298 Gdañsk, ul. Azymutalna 9
tel. +48 882 028 569
www.tractebel-engineering-gdfsuez.com/polish

Tractebel Engineering jest wiod¹c¹ firm¹
in¿ynieryjno-konsultingow¹, bêd¹c¹ czêœci¹ sektora Energy Services, jednej
z g³ównych linii biznesowych miêdzynarodowej grupy przemys³owej GDF SUEZ.
Tractebel Engineering ze swoim ponad
stuletnim doœwiadczeniem œwiadczy
us³ugi in¿ynierskie i konsultingowe
w dziedzinie energetyki, gazownictwa,
przemys³u i infrastruktury. Nowatorskie
rozwi¹zania dostarczaj¹ wartoœci dodanej klientom w sektorze prywatnym jak
i publicznym na ca³ym œwiecie. Firma,
której siedzib¹ g³ówn¹ jest Bruksela, posiada biura w ponad 22 krajach, w tym
Polsce od roku 1992.

gazowe, zespo³y zaporowo-upustowe
oraz wêz³y o œrednicach od Dn100 do
Dn1200.
Tractebel Engineering S.A. na ca³ym œwiecie zaprojektowa³ ³¹cznie ok. 60 000 km
gazoci¹gów przechodz¹cych przez ró¿ne kraje i obszary, 10 podziemnych magazynów gazu, 30 stacji gazowych oraz
25 Terminali LNG. Doœwiadczenie w Polsce obejmuje projektowanie ³¹cznie ok.
170 km gazoci¹gów wysokiego ciœnienia, realizowanych dla Operatora Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ – SYSTEM S.A.

Wspó³praca spó³ek Tractebel Engineering
zlokalizowanych na ca³ym œwiecie, zapewnia szeroki zakres us³ug oraz dostêp
do wiedzy oraz doœwiadczenia w realizacji projektów gazowych. Klienci firmy
maj¹ do dyspozycji sprawdzonych ekspertów, ³¹cz¹cych wiedzê i doœwiadczenia specyficzne dla rynku krajowego
z mo¿liwoœci¹ wykorzystania standardów œwiatowych.
Foto: Projekt modernizacji ruroci¹gu Dahej – Vijaipur – 610 km, DN 7200 MOP
9,2MPa w Indiach (Tractebel Engineering)

W obszarze gazownictwa, Tractebel
Engineering dostarcza najnowoczeœniejsze us³ugi in¿ynierskie i doradcze, dla
Klientów zajmuj¹cych siê wytwarzaniem,
przesy³em, magazynowaniem i dystrybucj¹ gazu ziemnego. Us³ugi obejmuj¹
ca³y cykl ¿ycia projektów w bran¿y gazu
ziemnego, pocz¹wszy od studiów wykonalnoœci, pomocy w uzyskaniu dofinansowania b¹dŸ kredytu na realizacjê projektu, analiz technicznych, ekonomicznofinansowych oraz lokalizacyjnych, poprzez opracowania koncepcyjne i projektowe, do us³ug asysty technicznej, wraz
z rozliczeniami dotacji i raportami koñcowymi oraz In¿yniera Kontraktu.
Firma posiada doœwiadczony zespó³ projektowy realizuj¹cy zadania w sektorze gazowym dla gazoci¹gów wysokiego ciœnienia wraz z obiektami takimi jak stacje
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Budownictwo
Naftowo Gazownicze
Naftomonta¿ Przemyœl Sp. z o.o.
37-700 Przemyœl, ul. Tarniowa 8
tel./fax +48 16 678 51 13
e-mail: biuro@bngnaftomontaz.pl
www.bngnaftomontaz.pl

Firma powsta³a 1 sierpnia 2005 roku w wyniku restrukturyzacji Budownictwa Naftowego „Naftomonta¿” Sp. z o.o. w Kroœnie.
Podstawowym profilem dzia³alnoœci spó³ki
s¹ roboty budowlano-monta¿owe dla bran¿y gazownictwa i górnictwa naftowego oraz
rynku ogólnobudowlanego. Kompleksowo
wykonujemy wszystkie prace zwi¹zane
z zagospodarowaniem odwiertów ropnych
i gazowych. Wykonujemy równie¿ roboty
instalacyjne, gazoci¹gi w systemach stalowych i tworzyw sztucznych oraz zwi¹zane
z tym prace budowlane, budowlano-monta¿owe i ziemne, w tym przejœcia gazoci¹gów pod dnem rzek, pod drogami i innymi przeszkodami terenowymi.
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Roboty wykonywane przez Naftomonta¿
Przemyœl ciesz¹ siê uznaniem wymagaj¹cego klienta, jakimi s¹ Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie (które umieœci³o firmê na swojej
liœcie kwalifikowanych dostawców wyrobów oraz wykonawców us³ug i robót
budowlano-monta¿owych dla celów
inwestycyjnych i remontowych), GAZ-SYSTEM S.A., Karpacka Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o.
Posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry
z uprawnieniami, personelu o du¿ym doœwiadczeniu zawodowym oraz zaplecza
technicznego i specjalistycznego sprzêtu
pozwala na kompleksow¹ i terminow¹

realizacjê obiektów naftowo-gazowniczych
oraz rynku ogólnobudowlanego. Nadrzêdnym celem naszej dzia³alnoœci jest pe³ne zadowolenie i satysfakcja klienta oraz wysoka
jakoœæ us³ug.
Firma posiada:
• uprawnienia UDT do naprawy, modernizacji i wytwarzania ruroci¹gów przesy³owych i technologicznych oraz urz¹dzeñ
ciœnieniowych;
• œwiadectwo kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa;
• wdro¿ony system zarz¹dzania jakoœci¹
PN-EN ISO 9001:2001 oraz jakoœci w spawalnictwie zgodny z norm¹ PN-EN ISO
3834-2-2007.
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T£OCZNIE GAZU W POLSCE
Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM SA jest firm¹ o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki i bezpieczeñstwa energetycznego kraju. Podstawowym
jej zadaniem jest transportowanie gazu sieci¹ przesy³ow¹ w celu dostarczenia paliwa
do sieci dystrybucyjnych. GAZ-SYSTEM
eksploatuje 14 w³asnych t³oczni gazu oraz piêæ
t³oczni bêd¹cych w³asnoœci¹ EuRoPol Gaz SA.
S¹ to nastêpuj¹ce stacje: pracuj¹ce w sieci
przesy³owej gazu ziemnego Jaros³aw I,
Jaros³aw II, Maækowice, Mirocin, Lubaczów,
Pogórska Wola, Wronów, Ho³owczyce,
Rembelszczyzna, Odolanów, Krzywa, Jeleniów, Kotowo, Goleniów oraz t³ocznie
znajduj¹ce siê na trasie gazoci¹gu tranzytowego Jama³-Europa Zachodnia, czyli
Kondratki, Zambrów, Ciechanów, W³oc³a-

wek, Szamotu³y. Wiêkszoœæ z nich pracuje
na sieci przesy³owej i zapewnia odpowiednie ciœnienie wymagane do transportowania gazu. Trzeba dodaæ, ¿e Mirocin
i Lubaczów s¹ du¿ymi t³oczniami z³o¿owymi; poza tym istniej¹ równie¿ niewielkie t³ocznie z³o¿owe: Wierzchos³awice,
Wilków, ¯o³ynia i ¯urawica, oraz t³ocznie zlokalizowane przy podziemnych magazynach gazu.
W t³oczniach starszego typu (m.in.:
Jaros³aw I, Odolanów, Pogórska Wola)
zainstalowane s¹ sprê¿arki t³okowe,
natomiast w nowo wybudowanych
stacjach sprê¿arkowych (t³ocznie na gazoci¹gu tranzytowym) zamontowano
sprê¿arki odœrodkowe. Sprê¿arki napêdzane s¹ silnikami asynchronicznymi

Goleniów

Ciechanów

Zambrów
Kondratki

W³oc³awek

Szamotu³y

Rembelszczyzna
Ho³owczyce

Kotowo
Odolanów
Wronów

Jeleniów
Krzywa

Pogórska Wola

Mirocin

t³ocznia gazu Gaz-System SA
t³ocznia gazu EuRoPol Gaz SA

Rys.: Lokalizacja t³oczni gazu na tle systemu przesy³owego gazu ziemnego
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Lubaczów
Jaros³aw
Maækowice

(Pogórska Wola), gazowymi silnikami
t³okowymi (Jaros³aw I, Odolanów) i turbinami gazowymi (t³ocznie na gazoci¹gu tranzytowym).
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Fot.: Zawory kulowe bez napêdów na stacji pomiarowej w Cieszynie
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Liquefied

Natural Gas

Alternatyw¹ dla gazu przesy³anego w postaci lotnej jest dostarczanie tego paliwa
w postaci skroplonej. Transport gazu skroplonego najczêœciej odbywa siê na du¿e
odleg³oœci, zw³aszcza tam, gdzie nieop³acalna jest budowa gazoci¹gu.
Taka forma przewo¿enia jest ekonomicznie uzasadniona ze wzglêdu na w³aœciwoœci
fizykochemiczne gazu ziemnego, poniewa¿ w wyniku skraplania jego objêtoœæ
zmniejsza siê oko³o 630 razy.

Fot.: Tankowiec LNG przy terminalu za³adunkowym

126

b ³ ê k i t n a

e n e r g i a

t e c h n o l o g i e

ROZDZIA£ 3.

1

2

3

Fot. 1: Roz³adunek tankowca LNG w terminalu w Altamont, Kalifornia
Fot. 2: Instalacja do regazyfikacji LNG w Altamont, Kalifornia
Fot. 3: Fragment instalacji w terminalu LNG w Darwin, Australia

W Europie najwiêksz¹ liczbê terminali (szeœæ)
do regazyfikacji gazu skroplonego ma Hiszpania, która 2/3 zapotrzebowania pokrywa
gazem importowanym w postaci ciek³ej. Równoczeœnie kraj ten ma najbardziej zdywersyfikowane dostawy gazu spoœród pañstw
Starego Kontynentu. Skroplony gaz Hiszpania sprowadza z 11 krajów, a oprócz tego
z trzech kierunków p³ynie do niej gaz przesy³any gazoci¹gami. Skrót LNG oznacza liquified
natural gas, czyli skroplony (ciek³y) gaz ziemny. G³ównym jego sk³adnikiem jest metan oraz
niewielkie iloœci etanu i propanu.

Historia skraplania gazu ziemnego ma
nieca³e 100 lat. Pierwsza instalacja powsta³a w 1917 roku na zachodzie Wirginii,
a pierwsz¹ instalacjê komercyjn¹ uruchomiono w 1941 roku w Cleveland w Stanach Zjednoczonych. Dopiero w 1959 roku
gazowiec „Methane Pioneer” przep³yn¹³
Atlantyk, wioz¹c 5000 m 3 LNG z Lake
Charles w Luizjanie do Canvey Island
w Wielkiej Brytanii. Minê³o szeœæ kolejnych
lat, gdy w Arzew w Algierii zbudowano
pierwsz¹ na œwiecie instalacjê skraplaj¹c¹
gaz na skalê przemys³ow¹.

Terminal eksportowy LNG
Obróbka gazu

Odwadnianie

Spójrzmy na schemat transportowania LNG.
Sk³ada siê on z trzech zasadniczych czêœci:
instalacji oczyszczania i skraplania gazu
u dostawcy; metanowców/gazowców, czyli statków przewo¿¹cych gaz; instalacji
regazyfikuj¹cej u odbiorców.
W ostatnich latach objêtoœci gazu dostarczanego w postaci skroplonej systematycznie
wzrastaj¹. W 2011 roku przetransportowano
w tej formie 330 mld m3 gazu. Dla porównania transport gazoci¹gami by³ dwukrotnie wiêkszy i wyniós³ 695 mld m3 gazu.

Transport morski LNG

Terminal importowy

Skraplanie
Sprê¿anie gazu BOG

CO2+H2S
Ch³odzenie

Nape³nianie tankowca

Opró¿nianie tankowca

LNG

Rekondensacja
•ród³o ciep³a

Podawanie
gazu
Zbiornik LNG

Wysy³ka gazu

Zbiornik LNG

Odparowywanie LNG
Usuwanie zanieczyszczeñ

Ciek³e frakcje
gazu ziemnego

Pompy wysokociœnieniowe

£añcuch dostaw gazu LNG
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Kontynent

Terminale skraplania

Terminale regazyfikacji

istniej¹ce

planowane

istniej¹ce

planowane

Afryka

7

1

0

0

Ameryka Pó³nocna

1

2

16

9

Ameryka Œrodkowa i Po³udniowa

2

3

4

0

Australia i Oceania

2

4

0

1

Azja

13

3

47

12

Europa

1

2

23

29

Tab.: Terminale LNG na œwiecie

NAJWIÊKSZE TERMINALE LNG NA ŒWIECIE
Du¿o wiêksza liczba terminali regazyfikuj¹cych spowodowana
jest stosunkowo niewielkimi odleg³oœciami od w³asnych z³ó¿
gazu ziemnego (op³acalny jest wówczas transport ruroci¹giem),
a tak¿e koniecznoœci¹ importu (z równoczesn¹ dywersyfikacj¹
kierunków dostaw).
Najwiêkszym europejskim terminalem regazyfikacyjnym jest
po³o¿ony w Belgii terminal Zeebrugge, z jednym stanowiskiem
cumowniczym (g³êbokoœæ morza 13 m). Cztery zbiorniki mog¹
pomieœciæ 380 tys. m 3 LNG. Maksymalna wydajnoœæ prze³adunkowa (objêtoœæ gazu przeliczona do warunków normalnych) wynosi tam 9 mld m 3/rok. Je¿eli jako kryterium wielkoœci zostanie przyjêta nominalna roczna zdolnoœæ prze³adunkowa, to wiêkszym jest terminal na Wyspie Grain w Wielkiej

Rys.: G³ówne kierunki transportowania gazu skroplonego LNG w 2009 r.

128

b ³ ê k i t n a

e n e r g i a

Brytanii. S¹ tam dwa stanowiska cumownicze (g³êbokoœæ
morza 12,5 m) o wydajnoœci 19,5 mld m 3/rok. Terminal wyposa¿ony jest w osiem zbiorników gazu p³ynnego, których
objêtoœæ wynosi 1,0 mln m 3 LNG.
Œwiatowy prymat w regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego
nale¿y do stacji Sabine Pass w Cameron Parish w USA (na granicy
stanów Teksas i Luizjana). Jej mo¿liwoœci wynosz¹ 110 mln m3
na dzieñ. Zbiorniki Sabine Pass mieszcz¹ 476 mln m3. Po rozbudowie i modernizacji ich pojemnoœæ wzroœnie o 100 mln m 3.
W ci¹gu roku roz³adowywanych jest tam oko³o 400 statków,
a czas roz³adunku jednostki wynosi oko³o 10-12 godzin.
Je¿eli natomiast chodzi o instalacje skraplaj¹ce znajduj¹ce siê
na pó³nocy Europy, to przyczyn¹, dla których tam powsta³y, s¹

t e c h n o l o g i e
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zbyt du¿e odleg³oœci, aby uzasadnione by³o budowanie stamt¹d
gazoci¹gu. Z tej formy przesy³ania paliwa ze z³o¿a Sztokman
w okolice Sankt Petersburga zrezygnowa³ nawet Gazprom.
W Europie pracuj¹ dwa terminale skraplaj¹ce gaz ziemny. Oba
znajduj¹ siê w Norwegii: Snøhvit w Hammerfest (1), o wydajnoœci 4,3 mln ton LNG na rok, oraz w Risavika (2), z roczn¹ wydajnoœci¹ 300 tys. ton LNG. Plany przewiduj¹ budowê terminali
skraplaj¹cych w Teriberce (1) w Rosji, z moc¹ produkcyjn¹
7,5 mln ton LNG w ci¹gu roku (tu ma byæ skraplany gaz ze z³o¿a

Terminale regazyfikacji istniej¹ce:
1. Brunnsviksholmen (Szwecja)
2. Fredrikstad (Nowegia)
3. Teesside (Wlk. Brytania)
4. South Hook (Wlk. Brytania)
5. Dragon (Wlk. Brytania)
6. Grain (Wlk. Brytania)
7. Rotterdam (Holandia)
8. Zeebrugge (Belgia)
9. Montoir-de-Bretagne (Francja)
10. Bilbao (Hiszpania)
11. El Ferrol (Hiszpania)
12. Sines (Portugalia)
13. Huelva (Hiszpania)
14. Cartagena (Hiszpania)
15. Sagunto (Hiszpania)
16. Barcelona (Hiszpania)
17. Fos Cavaou (Francja)
18. Fos Tonkin (Francja)
19. Panigaglia (W³ochy)
20. Porto Levante (W³ochy)
21. Revithoussa (Grecja)
22. Aliaga (Turcja)
23. Marmara Ereglisi (Turcja)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Sztokman na Morzu Barentsa), oraz w Vassilikos (2) na Cyprze,
gdzie rocznie powstanie 6 mln ton LNG.
Najwiêkszymi na œwiecie instalacjami do skraplania gazu ziemnego dysponuje Katar. Sk³adaj¹c¹ siê z czterech czêœci stacj¹ zarz¹dza firma Qatargas. W ci¹gu roku produkuje siê tam 42 mln ton
LNG. O po³owê mniejsz¹ wydajnoœæ maj¹ stacje skraplaj¹ce w Nigerii (Bonny Island) oraz w Malezji (Malaysia LNG), po 22 mln ton
LNG na rok. W pierwszej z nich pracuje szeœæ ci¹gów skraplaj¹cych, a w drugiej osiem.

Port Meridian (Wlk. Brytania)
Anglesey (Wlk. Brytania)
Shannon (Irlandia)
Fos-sur-Mer (Francja)
Rosignano (W³ochy)
Gioia Tauro (W³ochy)
Porto Empedocle (W³ochy)
Priolo (W³ochy)
Taranto (W³ochy)
Brindisi (W³ochy)
Trinitapoli (W³ochy)
Porto Recanati (W³ochy)
Falconara Marittima (W³ochy)
Alpi Adriatico (W³ochy)
Zaule (W³ochy)
Krk (Chorwacja)
Adria (Chorwacja)
Fier (Albania)
Konstanca (Rumunia)
Ju¿ne (Ukraina)
Ceyhan (Turcja)

Terminale skraplania istniej¹ce:
1. Snøhvit (Norwegia)
2. Tananger (Norwegia)

Terminale skraplania planowane:
1. Murmañsk (Rosja)
2. Limassol (Cypr)

Terminale regazyfikacji w budowie:
1. Œwinoujœcie (Polska)
2. Dunkierka (Francja)
3. Gijón (Hiszpania)
4. Toskania (W³ochy)
5. Teneryfa (W. Kanaryjskie)
6. Gran Canaria (W. Kanaryjskie)

Terminale regazyfikacji planowane:
1. Jäddböle (Finlandia)
2. Muuga (Estonia)
3. Paldiski (Estonia)
4. Ryga (£otwa)
5. K³ajpeda (Litwa)
6. Rostock (Niemcy)
7. Göteborg (Szwecja)
8. Lysekil (Szwecja)
Rys.: Terminale LNG w Europie
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TECHNOLOGIA SKRAPLANIA
Przed przyst¹pieniem do skraplania gazu
ziemnego nale¿y go oczyœciæ. W tym celu
n a j p i e r w j e s t o s u s z a n y, a n a s t ê p n i e
oczyszczany z kondensatów wêglowodorów (jako produktu), dwutlenku wêgla
oraz z siarkowodoru i rtêci. Chodzi o to,
¿eby zapobiec skraplaniu i zamarzaniu
sk³adników na powierzchniach zbiorników
i armatury, gdy¿ powoduje to utrudnienia podczas eksploatacji.
Obecnie na œwiecie stosowane s¹ trzy podstawowe technologie skraplania gazu
ziemnego:
Klasyczny cykl kaskadowy – polega na
och³adzaniu gazu w trzech cyklach ch³odniczych, w których czynnikami ch³odz¹cymi s¹ kolejno: propan, etan i metan; ich
temperatury wrzenia wynosz¹ odpowiednio: 42,1°C, -88,0°C i -161,5°C. Elementem charakterystycznym w tej technologii
jest kilkuczêœciowy wymiennik ciep³a,
w którym równoczeœnie przebiega kilka
przemian. Gaz do skraplania dostarczany
jest pod ciœnieniem oko³o 35 bar. Oprócz
ch³odzenia w poszczególnych jego fazach
nastêpuje skraplanie kolejnych czynników
ch³odz¹cych. Propan z pierwszego cyklu
wykorzystuje siê do skroplenia etanu, który nastêpnie u¿ywany jest do skroplenia
metanu. Tak wiêc we wstêpnej fazie równoczeœnie nastêpuje och³adzanie gazu
ziemnego, skraplanie etanu i odparowanie
propanu. W kolejnej dochodzi do dalszego ch³odzenia gazu z równoczesnym skraplaniem metanu i odparowaniem etanu.
Na koñcu odbywa siê ch³odzenie gazu
ziemnego i odparowywanie metanu.
Autooziêbiaj¹cy cykl kaskadowy – tu czynnikiem ch³odz¹cym jest niewielki strumieñ
wêglowodorów wydzielony ze skraplanego
gazu. W tej metodzie, bêd¹cej modyfikacj¹
klasycznego cyklu kaskadowego, potrzebna jest tylko jedna sprê¿arka. Wymiennik
ciep³a jest podzielony równie¿ na trzy sek-
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cje, lecz czynnik ch³odz¹cy przep³ywa przez
nie po kolei. Pomiêdzy sekcjami odbierany
jest skroplony gaz, a pozosta³¹ czêœæ kieruje siê do kolejnego etapu sch³adzania.
Cykl rozprê¿ania z zastosowaniem turbodetandera (rozprê¿arki) – ze wzglêdu na
nisk¹ sprawnoœæ oraz znaczne zu¿ycie
energii, tê metodê wykorzystuje siê zazwyczaj w niewielkich instalacjach, uruchamianych w celu zaspokojenia szczytowego zapotrzebowania na gaz. Podstawow y m e l e m e n t e m j e s t t u r b o d e t a n d e r,
w którym rozprê¿a siê 85% gazu, co po-

TECHNOLOGIA PRZEWO¯ENIA
I ROZPRÊ¯ANIA GAZU
Transport gazu skroplonego odbywa siê
drog¹ morsk¹ w specjalnie w tym celu budowanych statkach (metanowce, gazowce).
Procedura za³adunku jest bardzo skomplikowana, ze wzglêdu na du¿e zagro¿enie wybuchem mieszaniny metanu z powietrzem
(oko³o 4,5%). W zwi¹zku z tym zbiorniki statku musz¹ byæ pocz¹tkowo wype³nione
gazem obojêtnym (CO2 lub N2), a nastêpnie
stopniowo nape³niane gazowym metanem.
Gdy temperatura zbiorników odpowiednio
spadnie, wlewany jest gaz do oko³o 98-99%

Od 1. kroku technologicznego
kaskady LNG

Wymiennik ciep³a
z rurami ¿ebrowanymi

Turbina gazowa

Kompresor
metanu

Wymiennik ciep³a
z rurami ¿ebrowanymi

Turbina gazowa

Turbina gazowa Kompresor
propanu

Kompresor
etylenu

Wymiennik
ciep³a
z rurami
¿ebrowanymi
Zbiornik
przelewowy
propanu

LNG
Skraplanie,
faza ciek³a
Wymienniki ciep³a, zbiorniki
sprê¿onego powietrza
i zawory upustowe ciœnienia

Dmuchawa do usuwania
oparów ze zbiornika

Skraplanie,
faza gazowa
Wymienniki ciep³a

Wymienniki ciep³a

Zbiornik przelewowy etylenu

Zbiornik magazynowy LNG

Dmuchawa do usuwania
oparów z tankowca

Terminal eksportowy
Pompa prze³adunkowa

Opary z tankowca
podczas za³adunku

Do infrastruktury za³adowczej
tankowca

Zbiorniki magazynowe i pompy za³adowcze

Rys.: Klasyczny cykl kaskadowy skraplania gazu ziemnego

woduje obni¿enie jego temperatury do
oko³o -90°C. Ten gaz u¿ywany jest nastêpnie do skroplenia pozosta³ych 15% w wymienniku ciep³a, lecz faktycznemu skropleniu ulega tylko 10% gazu kierowanego do instalacji.
Najtañsz¹ metod¹ jest klasyczny cykl kaskadowy, w którym do skroplenia 1 m3 gazu
ziemnego zu¿ywa siê oko³o 0,5 kWh.

ich pojemnoœci. Pozostawia to rezerwê na
zwiêkszenie siê objêtoœci gazu w przypadku
niewielkiego wzrostu temperatury.
Istnieje piêæ typów statków transportuj¹cych gaz. Ka¿dy z nich ma zamontowany
inny rodzaj zbiorników:
• Moss – piêæ lub szeœæ zbiorników kulistych
wspartych jest na ramie umo¿liwiaj¹cej
ich swobodne rozszerzanie i kurczenie siê

ROZDZIA£ 3.

(nawet o 0,5 m). Zewnêtrzna izolacja utrzymywana jest w atmosferze
gazu obojêtnego (azotu) z równoczesn¹ kontrol¹ obecnoœci metanu.
• TGZ Mark III – wyposa¿one s¹ w zbiorniki membranowe
o ciekawej budowie: od wewn¹trz znajduje siê œciana w³aœciwa (zmieniaj¹ca wymiary w wyniku oddzia³ywañ termicznych), na niej umieszczone s¹ dwie warstwy – izolacyjna
i os³onowa, pomiêdzy którymi utrzymywany jest gaz obojêtny; chroni je druga warstwa izolacyjna, a od zewn¹trz
kad³ub statku.
• GT96 – œciany zbiorników zbudowane s¹ z dwóch cienkich
warstw inwaru (stop ¿elaza zawieraj¹cy nikiel, krzem, mangan), który odznacza siê tym, ¿e praktycznie nie rozszerza
siê pod wp³ywem wzrostu temperatury. Izolacja wykonana
jest w postaci warstw wype³nionych perlitem (sk³adnik stopów ¿elaza o du¿ej wytrzyma³oœci) i obmywanych azotem.
W nowszych rozwi¹zaniach stosuje siê argon, który ma znacznie lepsze w³aœciwoœci izolacyjne.
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• CS1 – stanowi po³¹czenie dwóch wczeœniejszych typów, lecz
podstawowa œciana zbiornika zbudowana jest z inwaru, a izolacjê stanowi¹ warstwy pianki poliuretanowej.
• IHI – pryzmatyczne zbiorniki samonoœne, bardzo rzadko spotykane.
Objêtoœæ produkowanych obecnie gazowców wynosi oko³o
135 tys. m 3 LNG, co umo¿liwia przetransportowanie oko³o
80 mln m3 gazu.
Podobnego typu zbiorniki, najczêœciej wielowarstwowe, budowane s¹ zarówno w terminalach skraplania, jak i regazyfikacji
(powrót do stanu lotnego). Wewnêtrzna warstwa wykonana
jest ze stali niklowej, odpornej na rozszerzanie siê pod wp³ywem podwy¿szonej temperatury. Nastêpn¹ warstwê stanowi
izolacja oraz zewnêtrzna warstwa betonowa, pe³ni¹ca funkcjê
zabezpieczaj¹c¹ (np. w przypadku awarii wewnêtrznego zbiornika stalowego).

Fot.: Terminal skraplania gazu ziemnego Snøhvit w Hammerfest
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Przetransportowany do odbiorcy gaz ciek³y poddawany jest regazyfikacji zazwyczaj w bezpoœrednim s¹siedztwie terminalu odbiorczego. W dalszej czêœci ³añcucha dostaw gaz p³ynie ju¿ ruroci¹gami. Tylko niewielki procent gazu skroplonego bywa przewo¿ony cysternami samochodowymi.
Ostatnim etapem dostawy gazu w postaci skroplonej jest wspomniana regazyfikacja, czyli odparowanie gazu z postaci ciek³ej
do gazowej. W tym celu najczêœciej stosowane s¹ dwa typy
instalacji:
• ORV (open rack vaporizers) – s¹ to wymienniki ciep³a
ogrzewane wod¹ morsk¹, pod warunkiem, ¿e ma ona co
najmniej +5°C. Dzia³a to w ten sposób, ¿e temperatura
wody opuszczaj¹cej wymiennik ciep³a jest ni¿sza o oko³o
10°C od wody zasilaj¹cej. Budowa wymiennika jest podobna do kaloryfera p³ytowego, omywanego z zewn¹trz
przez sp³ywaj¹c¹ z górnego zbiornika wodê morsk¹. Wewn¹trz wymiennika od do³u doprowadzany jest LNG,
a u góry odbierany lotny gaz ziemny;
• SCV (submerged combustion vaporizers) – do odparowania
LNG u¿ywana jest podgrzana gazami spalinowymi woda, która oddaje ciep³o zanurzonym w niej rurom z LNG.

Eksploatowane s¹ równie¿ instalacje innych typów:
• STV (shell and tube vaporizers) – czasami nazywane s¹ równie¿
IFV (intermediate fluid vaporizers) – wykorzystuj¹ ciep³o pobrane z uk³adów wydechowych turbin gazowych. Ciep³o pobierane jest przez medium poœrednie (np. amoniak lub glikol), kr¹¿¹ce wewn¹trz os³ony (shell) i pomiêdzy rurkami z LNG (tube);
• CHP-SCV (combined heat and power unit – submerged
combustion vaporizers) – stanowi po³¹czenie instalacji do
odparowania najczêœciej z instalacjami kogeneracyjnymi produkuj¹cymi energiê. Cechuje j¹ mo¿liwoœæ uzyskania wysokiej sprawnoœci procesu regazyfikacji;
• AAV (ambient air vaporizers) – w instalacjach tego typu ciep³o
pozyskiwane jest z powietrza. Wymienniki ciep³a maj¹ postaæ wysokich kolumn z rozbudowan¹ powierzchni¹ ogrzewan¹ przez
powietrze. Dodatkowo wymuszony jest przep³yw powietrza z góry
do do³u. Mog¹ byæ budowane w ciep³ym i suchym klimacie. Wymagania te s¹ istotne ze wzglêdu na dostarczenie odpowiedniej iloœci
ciep³a oraz ograniczenie szronienia na powierzchni wymiennika;
• AAV-HTF (ambient air vaporizers – heat transfer fluid) – urz¹dzenia tej grupy stanowi¹ po³¹czenie wymienników AAV oraz
STV, przy czym gazy spalinowe z turbiny gazowej zastêpowane s¹ gor¹cym powietrzem.

Fot.: Terminal GNL Adriatico Srl. zlokalizowany ok. 14 km od w³oskiego wybrze¿a Adriatyku, niedaleko miasta Rovigo
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Fot.: Wysiêgniki z ruroci¹gami do transportu LNG ze zbiornikowca w terminalu w Karratha, Australia
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Fot.: Terminal LNG Golden Pass w Teksasie, USA
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LNG-Silesia Sp. z o.o.
43-170 £aziska Górne, ul. Leœna 1
tel. +48 32 324 46 52
fax +48 32 324 46 51
e-mail: office@lngsilesia.pl
www.lngsilesia.pl

O firmie
Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci
Spó³ki jest produkcja, dystrybucja i sprzeda¿ skroplonego gazu ziemnego LNG
(ang. Liquefied Natural Gas). Firma œwiadczy równie¿ us³ugi zwi¹zane z budow¹ stacji magazynowania i regazyfikacji LNG, ich
serwisowaniem oraz doradztwem technicznym. Produkcja LNG realizowana jest na
bazie unikatowej technologii oczyszczania
i skraplania gazu z odmetanowania KWK
„Krupiñski” w Suszcu. Misj¹ LNG-Silesia jest
zaspokojenie potrzeb energetycznych
klientów z zapewnieniem ci¹g³oœci dostaw,
przy szczególnej dba³oœci o bezpieczeñstwo w transporcie i u¿ytkowaniu infrastruktury technicznej. Spó³ka d¹¿y do
osi¹gniêcia znacz¹cej pozycji na krajowym
rynku dystrybucji LNG.
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Instalacja LNG
Instalacja produkcji LNG z metanu ujmowanego w kopalni „Krupiñski” rozpoczê³a pracê
w trybie ci¹g³ym we wrzeœniu 2012 roku. Od
maja 2013 roku wydajnoœæ instalacji wzros³a
do ponad 350 ton LNG miesiêcznie. Technologia zastosowana przez LNG-Silesia zosta³a
opracowana w USA. Wydajnoœæ projektowa
instalacji to 16 ton LNG na dobê. Zak³ad produkcji LNG dzia³aj¹cy na kopalni „Krupiñski”
jest prawdopodobnie jedyn¹ tak¹ instalacj¹
na œwiecie dzia³aj¹c¹ na skalê przemys³ow¹.
Skraplanie gazu ziemnego poprzedzone jest
jego dok³adnym oczyszczeniem z takich sk³adników jak: powietrze (tlen i azot), dwutlenek wêgla i woda. Proces oczyszczenia gazu z tlenu,
dwutlenku wêgla i wody przebiega w wyspecjalizowanych modu³ach instalacji, natomiast

usuwanie azotu ma miejsce w separatorach kriogenicznych, przy wykorzystaniu ró¿nicy temperatur skraplania metanu i azotu. Ch³ód do
skraplania powstaje w efekcie rozprê¿ania azotu w turboekspanderze. Otrzymane LNG jest
magazynowane w dwóch izolowanych pró¿niowo zbiornikach magazynowych, których pojemnoœæ wynosi po 60 m3 ka¿dy.
Metan w stanie skroplonym posiada 600 krotnie zmniejszon¹ objêtoœæ w stosunku do fazy
gazowej, co pozwala na jego transport ko³owy na znaczn¹ odleg³oœæ.
LNG mo¿e byæ stosowane jako paliwo alternatywne w stosunku do oleju opa³owego,
LPG, mazutu, oleju napêdowego i innych paliw oraz byæ wykorzystywane praktycznie we
wszystkich ga³êziach przemys³u.

ROZDZIA£ 3.

GAZOPORT W ŒWINOUJŒCIU
Pierwsza koncepcja budowy instalacji umo¿liwiaj¹cej importowanie skroplonego gazu
ziemnego drog¹ morsk¹ pojawi³a siê w latach 90. ubieg³ego wieku. Gazoport mia³
byæ zlokalizowany na terenie Portu Pó³nocnego w Gdañsku. W powi¹zaniu z tym projektem w Stoczni Gdynia rozpoczêto nawet
produkcjê specjalistycznych statków do
transportu gazu (metanowców).

Gazoport usytuowany jest w prawobrze¿nej
(wyspa Wolin) czêœci Œwinoujœcia – w Warszowie, na terenach przemys³owych przekazanych przez Zarz¹d Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie SA. Powierzchnia inwestycji
obejmuje 48 ha na l¹dzie oraz 130 ha na
morzu. Czêœæ morska stanowi tzw. port zewnêtrzny, ograniczony falochronem o d³ugoœci 2975 m (najd³u¿szy w Europie), przy którym powstanie nabrze¿e g³êbokie na 12,5 m.

W 2001 roku opracowano koncepcjê terminalu odbiorczego (regazyfikuj¹cego gaz).
Dopiero po piêciu latach podjêta zosta³a
decyzja o budowie, a w po³owie 2008 roku
Rada Ministrów powziê³a uchwa³ê, w myœl
której budowa terminalu LNG zosta³a uznana za inwestycjê strategiczn¹, maj¹c¹ zdywersyfikowaæ dostawy gazu, a tym samym
zwiêkszyæ bezpieczeñstwo energetyczne
Polski.

Stanowisko roz³adunkowe umo¿liwia przyjmowanie statków o d³ugoœci do 315 m i szerokoœci do 50 m (maksymalne zanurzenie do
12,5 m). Pojemnoœæ zbiorników takiego metanowca powinna zawieraæ siê w przedziale
od 120 tys. m3 do 216 tys. m3. Planuje siê, ¿e
bêd¹ to metanowce typu Q-Flex. Maj¹ one
zbiorniki membranowe wykonane wed³ug
technologii francuskiej, których kszta³t jest
zbli¿ony do prostopad³oœcianu (w odró¿nieniu od zbiorników kulistych), a podwójny kad³ub zapewnia lepsz¹ ochronê zbiorników
kriogenicznych, np. w przypadku wejœcia statku na mieliznê. Aby dostarczyæ zakontraktowan¹ przez Polskê roczn¹ objêtoœæ gazu, do
Œwinoujœcia musi zawin¹æ 38 jednostek.

W 2007 roku PGNiG SA powo³a³o spó³kê
Polskie LNG, której zadaniem jest wybudowanie i eksploatacja terminalu gazu skroplonego LNG. Rok póŸniej w³aœcicielem tej
spó³ki zosta³ Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM SA. Sierpieñ 2009 roku
przyniós³ podpisanie porozumienia pomiêdzy Polskim LNG, Operatorem Gazoci¹gów
Przesy³owych GAZ-SYSTEM SA, Urzêdem
Morskim w Szczecinie oraz Zarz¹dem Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie SA,
okreœlaj¹cego zasady wspó³pracy oraz odpowiedzialnoœci za poszczególne projekty
sk³adaj¹ce siê na tê inwestycjê.
Umowê na budowê terminalu inwestor, czyli
Polskie LNG, zawar³ w lipcu 2010 roku
z wykonawc¹, którym jest specjalnie w tym
celu utworzone miêdzynarodowe konsorcjum. W jego sk³ad wchodz¹ (wchodzi³y
w momencie podpisania umowy) firmy polskie: PBG SA, PBG Export Sp. z o.o.; w³oskie –
Saipem S.p.A., Techint Compagnia Tecnica
Internazionale S.p.A.; oraz francuska Saipem SA
i kanadyjska Snamprogetti Canada Inc. Jeszcze w tym samym roku rozpoczê³y siê prace
na placu budowy w Œwinoujœciu.

Czêœæ l¹dowa, oddalona o 750 m od linii brzegowej, po³¹czona jest uk³adem rur transportowych z nalewakami posadowionymi na
falochronie zewnêtrznym. G³ównymi elementami instalacji s¹ najbardziej widoczne dwa
zbiorniki na skroplony gaz ziemny oraz instalacja do regazyfikacji.
Wykonane zosta³o równie¿ przy³¹czenie do
krajowego systemu przesy³owego gazu,
wraz z konieczn¹ modernizacj¹ na odcinku
Œwinoujœcie-Szczecin (oraz modernizacje
dalszych fragmentów, zwi¹zane ze zmian¹
kierunku przesy³ania i wielkoœci strumieni –
Szczecin-Lwówek oraz Szczecin-Gdañsk).
Poza tym przewidziano mo¿liwoœæ odbioru
ciek³ego gazu przez cysterny kolejowe i samochodowe.
Zbiorniki maj¹ 50 m wysokoœci, a objêtoœæ
ka¿dego z nich wynosi 160 tys. m3. Zapew-
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nia to zdolnoœæ regazyfikacji na poziomie
5 mld m3 rocznie (gazu ziemnego, przeliczon¹
do warunków normalnych – ciœnienia
101,325 kPa oraz temperatury 273,15°K).
Podczas projektowania zaplanowana zosta³a
potencjalna rozbudowa gazoportu, umo¿liwiaj¹ca zwiêkszenie zdolnoœci prze³adunkowych w ci¹gu roku do 7,5 mld m3 gazu.
W tym celu przewidziano miejsce, w którym
mo¿e zostaæ zbudowany trzeci zbiornik o takiej samej objêtoœci.
Podstawowym elementem instalacji regazyfikuj¹cej jest odparowalnik, umo¿liwiaj¹cy
przemianê gazu skroplonego w lotny. Wydajnoœæ nominaln¹ uk³adu regazyfikacyjnego zainstalowanego w terminalu ustalono
na 570 tys. m3 paliwa gazowego na godzinê. Ze wzglêdu na panuj¹ce w Polsce temperatury niemo¿liwe jest uruchomienie stacji typu AAV (ambient air vaporizers), której potrzebne jest ciep³o pobrane z powietrza atmosferycznego. Ten sam problem
w polskich warunkach dotyczy instalacji
typu ORV (open rack vaporizers), w której
noœnikiem ciep³a jest woda morska (lub
rzeczna) pobierana w rejonie terminalu.
W tym przypadku ograniczeniem jest zbyt
niska w ci¹gu roku temperatura wody
w Morzu Ba³tyckim, wynosz¹ca kilka stopni
Celsjusza. Mo¿liwe jest zastosowanie tej
metody jako uzupe³niaj¹cej latem, gdy temperatura wody morskiej jest wystarczaj¹co
wysoka. Z tych powodów w Œwinoujœciu
zdecydowano siê na zastosowanie instalacji typu SCV (submerged combustion vaporizers), zasilanej spalinami powsta³ymi ze
spalania czêœci odparowywanego gazu
(a wiêc niezale¿nej od temperatury otoczenia).
Terminal odbiorczy LNG z krajowym systemem przesy³owym gazu ziemnego po³¹czy
gazoci¹g wysokiego ciœnienia (8,4 MPa)
o œrednicy 800 mm i d³ugoœci 6 km. Dodatkowo zostanie zbudowany 80-kilometrowy
gazoci¹g Œwinoujœcie-Szczecin (równie¿
800 mm), którym gaz bêdzie dop³ywa³ do
t³oczni w Goleniowie, sk¹d zostanie skierowany w g³¹b kraju.
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Fot. 1, 2, 3, 4: Budowa terminalu LNG w Œwinoujœciu
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oczyszczanie

i magazynowanie

Jak ju¿ wspomniano, gaz ziemny po wydobyciu musi byæ oczyszczony.
W trakcie podstawowych procesów oczyszczania gaz jest osuszany; usuwane s¹
z niego tak zwane gazy kwaœne (dwutlenek wêgla i siarkowodór), a czasami tak¿e
azot. W przypadku gazu ziemnego ze z³ó¿ kondensatowych konieczne jest
odseparowanie go od ropy naftowej. Czasem oddzielane s¹ pewne frakcje
(np. hel czy wêglowodory ciek³e – propan, butan, propyleny, butyleny itp.),
które s¹ wykorzystywane w osobnych procesach technologicznych.

Fot.: Instalacja w t³oczni gazu w Haiming w Niemczech
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Osuszaniu poddawany jest w zasadzie ka¿dy gaz ziemny wydobywany ze z³o¿a. Im
ma ni¿sz¹ temperaturê, tym wymagany jest
wiêkszy stopieñ osuszenia. Najg³êbiej osuszony musi byæ gaz kierowany do przeróbki
w instalacjach niskotemperaturowych
(w trakcie skraplania do LNG).
Obecnoœæ pary wodnej w gazie jest przyczyn¹ problemów technologicznych, spowodowanych skraplaj¹cymi siê kondensatami,

podanie masy pary wodnej na jednostkê objêtoœci gazu. Jest to tak zwana wilgotnoœæ
bezwzglêdna. W gazownictwie czêsto u¿ywa siê pojêcia temperatury punktu rosy, która
jest miar¹ zawartoœci wilgoci w powietrzu.
Jest to taka temperatura gazu, w której (przy
ustalonym ciœnieniu) gaz staje siê nasycony
par¹ wodn¹, czyli wilgotnoœæ wzglêdna wynosi 1 (100%). Powy¿ej tej temperatury gaz
nie jest nasycony (wilgotnoœæ wzglêdna jest
mniejsza od 1), a poni¿ej przechodzi w mie-
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Metody osuszania gazu ziemnego mo¿na
podzieliæ na kilka g³ównych grup:
• och³adzanie – powietrzem, wod¹, czynnikiem ch³odz¹cym lub poprzez rozprê¿anie.
Mo¿liwy do osi¹gniêcia poziom osuszenia
okreœlony temperatur¹ punktu rosy wynosi
-20°C. Metody z tej grupy s¹ wystarczaj¹ce
do osuszania gazu ziemnego transportowanego gazoci¹gami;
• absorpcyjne – (wch³aniaj¹ce) umo¿liwiaj¹
osuszenie gazu do temperatury punktu rosy
oko³o -30°C. Najczêœciej stosowane s¹ roztwory np. DEG (glikol dietylenowy) lub TEG
(glikol trietylenowy);
• adsorpcyjne – (poch³aniaj¹ce) wykorzystywane s¹ przy g³êbokim osuszaniu gazu do
temperatury nawet -80°C. Zastosowanie
metod z tej grupy wymagane jest zazwyczaj
w przypadku kierowania gazu ziemnego do
niskotemperaturowego rozdzielania lub skraplania. Czêsto metodê tê ³¹czy siê z osuszaniem absorpcyjnym, które w tym przypadku s³u¿y do osuszenia wstêpnego.
Przedstawiony obok schemat ukazuje
instalacjê do osuszania gazu metod¹ adsorpcyjn¹. Podczas gdy w jednej z kolumn
odbywa siê proces osuszania, w drugiej,
przy wykorzystaniu podgrzanego gazu,
regeneruje siê wype³nienie (materia³)
adsorbuj¹ce wilgoæ.

Rys. 1: Schemat instalacji osuszania gazu metod¹ adsorbcyjn¹
1 – dop³yw gazu wilgotnego, 2 – kolumny adsorpcyjne, 3 – odprowadzenie gazu osuszonego,
4 – podgrzewacz gazu regeneracyjnego, 5 – skraplacz wody z gazu regeneracyjnego, 6 – kolumna
separatora, 7 – odprowadzenie kondensatu

a nawet tworzeniem siê „korków” lodowych
lub krystalicznych hydratów, które blokuj¹
przep³yw gazu przez instalacje, a nawet
przez gazoci¹gi. Wiele k³opotów mo¿e przysporzyæ intensywna korozja, zw³aszcza je¿eli oprócz pary wodnej gaz zawiera siarkowodór i dwutlenek wêgla.
TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA GAZU
Zawartoœæ wody (pary wodnej) w gazie ziemnym okreœla siê na kilka sposobów. Najbardziej
naturaln¹, ale niezbyt praktyczn¹ metod¹ jest

szaninê gazu nasyconego par¹ wodn¹ i skroplonej wody.
Osuszanie gazu ziemnego nie polega na ca³kowitym usuniêciu pary wodnej. Wystarczy
usun¹æ j¹ w takim stopniu, aby zapobiec
skropleniu siê wody w temperaturze minimalnej procesu. Oznacza to, ¿e zadowalaj¹ce jest osuszenie do takiego poziomu,
aby temperatura punktu rosy by³a o oko³o
5°C ni¿sza od minimalnej temperatury,
w jakiej mo¿e znaleŸæ siê gaz ziemny.

Odpowiedni¹ metodê usuwania gazów
kwaœnych, czyli siarkowodoru i dwutlenku
wêgla, dobiera siê na podstawie sk³adu
gazu ziemnego, wymaganego stopnia jego
oczyszczenia oraz iloœci gazu poddawanego
oczyszczaniu. Usuwanie gazów kwaœnych
nastêpuje za pomoc¹ dwóch podstawowych grup metod: absorpcyjnych i adsorpcyjnych.
Metody absorpcyjne – na ciek³ych absorbentach – maj¹ zastosowanie w przypadku wysokiego zanieczyszczenia gazu (na poziomie
20-40 g/m3). Metod tych jest bardzo du¿o:
• z u¿yciem amin: MEA, DEA, TEA, Agip,
Econamine;
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• z wykorzystaniem roztworu wêglanu potasu: Hi-Pure, Catacarb;
• absorpcja fizyczna: Purisol, Rectisol, Sulfinol, Selexol, Fluor-Solvent;
• metody absorpcyjno-utleniaj¹ce, które
umo¿liwiaj¹ oprócz oczyszczania gazu
równoczesne utlenienie siarkowodoru
w fazie ciek³ej do siarki. S¹ to nastêpuj¹ce procesy: Thylox, Gianmarco-Vetrocke
(stosowane coraz rzadziej) oraz nowsze:
GV-Sulphur, Stredford, Lo-Cat, Sulferox,
IGNiG-Chelate.

desorbera (2), gdzie usuwane s¹ z niego
zanieczyszczenia, które wch³on¹³, np. dwutlenek i/lub siarkowodór. Temperatura procesu desorpcji (oczyszczania) nie powinna
przekraczaæ 125°C, ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo termicznego rozk³adu czyœciwa (absorbera). Gaz kwaœny o zawartoœci
nawet do 70% siarkowodoru mo¿e s³u¿yæ
do produkcji siarki.

Rys.: Schemat instalacji do absorpcyjnego usuwania gazów kwaœnych z wykorzystaniem
monoetanoloaminy: 1 – absorber, 2 – desorber, 3 – wymiennik ciep³a, 4 – ch³odnice wodne,
5 – podgrzewacz parowy, 6 – oddzielacz, 7 – pompa

Poza tym oprócz usuwania wspomnianych
zwi¹zków kwaœnych (oraz produkcji siarki
(o czym by³a mowa wczeœniej) z gazu ziemnego zaazotowanego usuwana jest rtêæ
oraz azot. Zawartoœæ rtêci jest bardzo
ma³a. W Polsce zanieczyszczenie to wystêpuje tylko w niektórych z³o¿ach na Ni¿u
Polskim. Mimo œladowej iloœci rtêci niebezpieczna jest jej wysoka toksycznoœæ oraz
akumulacja, np. w pomieszczeniach
w przypadku spalania w otwartych komorach lub w palnikach in¿ekcyjnych. Nieco
mniejszym problemem jest korozja rtêciowa, polegaj¹ca na powstawaniu amalgamatów metali, która jest szczególnie niebezpieczna dla instalacji niskotemperaturowych separacji (np. skraplania lub odazotowania gazu). Ze wzglêdu na nierozpuszczalnoœæ w wodzie – rtêci nie mo¿na
usun¹æ tradycyjnymi metodami mokrymi.
Dlatego stosowane s¹ zmodyfikowane
metody wykorzystuj¹ce chemiczn¹ sorpcjê
rtêci w roztworze zawieraj¹cym zwi¹zek,
który j¹ utlenia. S¹ to m.in. adsorbenty na
bazie wêgla z naniesion¹ siark¹ elementarn¹, modyfikowane zeolity, lub porowate adsorbenty ceramiczne z warstw¹ metalu mog¹cego tworzyæ amalgamaty.

nie siarkowodór (z którego mo¿na uzyskaæ
czyst¹ siarkê). Mog¹ byæ one stosowane, je¿eli stê¿enie siarkowodoru w gazie nie jest
zbyt du¿e (do 10 g/m 3 ). Nie wchodz¹c
w szczegó³y, dodajmy, ¿e adsorpcyjne metody usuwania siarkowodoru dzieli siê na
trzy g³ówne grupy: utleniaj¹ce (rzadko stosowane ze wzglêdu na du¿e rozmiary instalacji i bardzo wysokie koszty), adsorpcji
na sitach molekularnych (oprócz siarkowodoru mo¿liwe jest usuniêcie np. innych
zwi¹zków czy dwutlenku wêgla; jest to
metoda doœæ czêsto stosowana zw³aszcza
przy odsiarczaniu du¿ych strumieni gazu
ziemnego) i sorpcji na aktywnym tlenku

Wa¿nym procesem jest usuwanie azotu.
Chocia¿ nie jest on w gazie ziemnym
tak znacz¹cym zanieczyszczeniem jak
np. w wêglu, to jako sk³adnik obojêtny stanowi zbêdny balast, który znacz¹co zwiêksza koszty przesy³u gazu ruroci¹gami.
W polskich gazach zaazotowanych mo¿e go
byæ nawet do kilkudziesiêciu procent.
W zwi¹zku z tym z gazu zaazotowanego
(typu Ls, Lw) usuwa siê azot, uzyskuj¹c gaz
wysokometanowy. Dodatkowym powodem
tej operacji jest d¹¿enie do ujednolicenia
systemu przesy³owego oraz zmniejszenia
niedogodnoœci eksploatacyjnych zwi¹zanych z ró¿nymi w³asnoœciami gazów.

Przy pomocy metod adsorpcyjnych, a wiêc
tzw. suchych, zazwyczaj usuwa siê wy³¹czWoda

Gaz kwaœny
H2S + CO2
4
B

Gaz oczyszczony

6
A

2
Para wodna
1
Woda
5
Gaz do
oczyszczania
4

3
7
A – zregenerowany roztwór MEA do absorbera
B – przepracowany roztwór MEA do absorbera

Najczêœciej do usuniêcia zanieczyszczeñ
u¿ywa siê selektywnych poch³aniaczy, które wch³aniaj¹ tylko niektóre sk³adniki gazu
ziemnego. Obecnie s¹ to zwi¹zki aminowe:
monoetanoloamina (MEA), dietanoloamina
(DEA) itp.
Na powy¿szym rysunku pokazany jest schemat
instalacji do oczyszczania gazu z zastosowaniem MEA. Usuwanie zanieczyszczeñ nastêpuje w kolumnie absorpcyjnej (1). Gaz
zanieczyszczony wp³ywa od do³u, a pozbawiony zanieczyszczeñ odprowadzany jest ze
szczytu kolumny, natomiast absorber –
inaczej mówi¹c: czyœciwo – wêdruje do
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wêgla (proces odbywa siê w wysokiej temperaturze jako drugi etap dok³adnego odsiarczania gazu).
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Oferujemy kompleksow¹ realizacjê inwestycji zwi¹zanych z infrastruktur¹ wydobycia, magazynowania oraz przesy³u gazu ziemnego i ropy naftowej, obiektów gospodarki paliwowej oraz instalacji przemys³owych takich jak:
n

Kopalnie gazu ziemnego i ropy naftowej;

n

Podziemne magazyny gazu;

n

T³ocznie gazu;

n

Pompownie ropy naftowej oraz paliw p³ynnych;

n

Stacje redukcyjno-pomiarowe gazu;

n

Wêz³y rozdzielcze na sieciach gazowych;

n

Ruroci¹gi do przesy³u gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw p³ynnych;

n

Obiekty technologiczne na sieciach gazowych oraz ruroci¹gach paliwowych;

n

Instalacje technologiczne w bran¿y petrochemicznej, chemicznej, energetyce oraz przemyœle ciê¿kim.

ZRUG Sp. z o.o.
61-016 Poznañ, ul. Gdyñska 45
tel. +48 61 650 08 57, fax + 48 61 878 01 20
sekretariat@zrug.pl, www.zrug.pl
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W Polsce pracuj¹ dwie instalacje odazotowania
gazu ziemnego: w Odolanowie oraz w Grodzisku Wielkopolskim. Na poni¿szym rysunku przedstawiono schemat instalacji odazotowania gazu
ziemnego metod¹ niskotemperaturow¹.
Podstawowym produktem ubocznym uzyskiwanym podczas odazotowania jest ciek³y azot, natomiast dodatkowym, bardzo
cennym, jest ciek³y hel. Wstêpne och³odzenie gazu zaazotowanego nastêpuje w wymienniku (2a), a nastêpnie odseparowanie
Gaz zaazotowany (14%)
4,2MPa

MAGAZYNOWANIE GAZU ZIEMNEGO
Gaz jest magazynowany przede wszystkim
po to, ¿eby by³ dostêpny w okresach zwiêkszonego zapotrzebowania. Ze wzglêdów
technologicznych dostawy gazu, zarówno
ze Ÿróde³ krajowych, jak i z importu, s¹ praktycznie niezmienne w ci¹gu ca³ego roku
(choæ podlegaj¹ niewielkim wahaniom).
Zu¿ycie gazu ju¿ tak stabilne nie jest, mimo
¿e odbiorcy przemys³owi pobieraj¹ w zasadzie sta³e iloœci gazu (lub przynajmniej bardzo przewidywalne czy wrêcz precyzyjnie

Gaz o zawartoœci
85% helu
i 15% azotu

3
-188°C

2,5MPa (72%)
Metan
zawartoœæ azotu
0,1MPa (28%)
do 2,5%

Z3
2d

Gaz resztkowy
bogaty w azot

1c

-153°C

1a

0,16MPa

2a
Z2

-158°C

1b
4MPa
-98°C

2c
2,6MPa
-100°C
Z1

2b

Rys.: Schemat instalacji odazotowania gazu ziemnego:
1 – kolumny separacyjne, 2 – wielostrumieniowe spiralne wymienniki ciep³a, 3 – separator helu,
Z – zawory rozprê¿aj¹ce

(oddzielenie) w kolumnie (1a). Zawory (Z)
utrzymuj¹ stabiln¹ pracê kolumn separacyjnych. G³ówny strumieñ metanu odbierany
jest z do³u kolumny (1c). Skroplenie metanu nastêpuje wskutek obni¿enia ciœnienia
na zaworze (Z3). W pokazanej instalacji uzyskuje siê równie¿ pó³produkt kierowany do
pozyskiwania helu. Z górnej czêœci kolumny (1b) otrzymujemy mieszaninê bogat¹
w hel i azot oraz œladowe iloœci metanu wydzielane w separatorze (3).
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• w gazoci¹gach wysokiego ciœnienia –
poprzez wykorzystanie zmiany ciœnienia panuj¹cego w gazoci¹gu i w³aœciwoœci gazu ziemnego; umo¿liwia to
zmagazynowanie niewielkich iloœci paliwa, u¿ywanego na pokrycie dobowych nierównomiernoœci jego zu¿ycia;
zwi¹zane s¹ z tym wy¿sze koszty eksploatacyjne w nastêpstwie przep³ywu
wiêkszej iloœci gazu;
• w zbiornikach naziemnych – w grê
wchodz¹ niewielkie iloœci gazu (równie¿ ciek³ego); obecnie korzysta siê
z takich zbiorników coraz rzadziej, popularne by³y w okresie, gdy produkowano gaz z wêgla;
• w zbiornikach podziemnych – mog¹ pomieœciæ du¿e iloœci gazu, które s¹ w stanie zbilansowaæ sezonowe wahania jego
zu¿ycia.

okreœlone kontraktem). Najwiêkszy wp³yw
na zmiany zu¿ycia maj¹ pory roku (okres
grzewczy w zimie), wahania zwi¹zane
z cyklem dobowym (dzieñ i noc), a tak¿e
poszczególne dni tygodnia i œwiêta.
W zale¿noœci od tego, jak du¿e niedobory
gazu maj¹ byæ zrównowa¿one, nale¿y u¿yæ
odpowiednich jego objêtoœci, które mog¹
byæ magazynowane w ró¿ny sposób. Na
przyk³ad:

Zmagazynowany w zbiornikach gaz spe³nia
rolê strategicznej rezerwy, w celu zapewnienia ci¹g³oœci dostaw dla przemys³u i gospodarstw domowych.
WYKORZYSTANIE ZBIORNIKÓW
NATURALNYCH
Du¿e objêtoœci gazu s¹ obecnie magazynowane w zbiornikach podziemnych. U¿ywane s¹ do tego celu:
• wyeksploatowane z³o¿a gazu ziemnego i ropy naftowej – jest to najczêœciej
spotykany rodzaj magazynów gazu
ziemnego (oko³o 82% dostêpnych pojemnoœci magazynowych). Korzysta siê
w tym celu ze z³ó¿, które znajduj¹ siê
w koñcowym stadium eksploatacji. Decyzjê o tym, ¿e z³o¿e bêdzie podziemnym magazynem, nale¿y podj¹æ znacznie wczeœniej, i w odpowiedni sposób
prowadziæ eksploatacjê. Zalet¹ tego
typu zbiorników jest ich oprzyrz¹dowanie ju¿ w momencie postanowienia
o przeznaczeniu na magazyn. Wykonane
s¹ odwierty, funkcjonuje infrastruktura na
powierzchni, w tym po³¹czenia gazoci¹gami z systemem przesy³owym.

ROZDZIA£ 3.

ZRUG

t e c h n o l o g i e

ZABRZE

ZRUG Zabrze S.A.
41-807 Zabrze, ul. Magazynowa 6
tel. +48 32 271 60 45, fax +48 32 621 14 30
e-mail: zrugzabrze@zrugzabrze.pl
www.zrugzabrze.pl

Historia firmy siêga roku 1970, kiedy to powsta³ Zak³ad Gazowniczy Brzeg w Brzegu. Po wielu przekszta³ceniach organizacyjnych od 22 wrzeœnia 2006 roku g³ównym udzia³owcem spó³ki
zosta³ Stalprofil S.A. z siedzib¹ w D¹browie Górniczej. W dniu
25 maja 2012 roku, na mocy postanowienia S¹du Rejonowego
w Gliwicach, Wydzia³u X Gospodarczego Krajowego Rejestru
S¹dowego ZRUG Zabrze Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ przekszta³cona zosta³a w ZRUG Zabrze Spó³kê Akcyjn¹.
Aktualnie kapita³ zak³adowy spó³ki wynosi 26.950.000,00 z³,
a akcjonariuszami s¹ Stalprofil S.A. w D¹browie Górniczej
(62,89% akcji) i Izostal S.A. w Zawadzkiem (37,11% akcji).

Spó³ka specjalizuje siê w budowie i remontach sieci gazowych
przesy³owych, rozdzielczych oraz stacji redukcyjno-pomiarowych
i zespo³ów zaporowo-upustowych. Wykonuje kompleksowo
i remontuje sieci kanalizacji sanitarnej, burzowej, ogólnosp³awnej, ciœnieniowej i grawitacyjnej oraz ciep³owniczej. Ponadto
od 2012 roku Spó³ka poszerzy³a swój profil dzia³alnoœci o sprzeda¿ wyrobów hutniczych d³ugich i p³askich ró¿nych asortymentów stali w gatunku S235JR oraz S355J2. Zak³ad posiada
wysoko wykwalifikowan¹ za³ogê legitymuj¹c¹ siê uprawnieniami
energetycznymi i budowlanymi oraz kierownictwo, które
w zakresie robót na bie¿¹co stosuje nowoczesne metody technologiczne. Ponadto dysponuje specjalistycznym parkiem maszynowym i œrodkami transportu.

ZRUG Zabrze S.A. jest posiadaczem wielu certyfikatów i œwiadectw potwierdzaj¹cych jakoœæ i profesjonalizm wykonywanych
prac budowlano-monta¿owych. Spó³ka posiada certyfikat
Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania (nr CSJSB/895/2014)
wydany przez Urz¹d Dozoru Technicznego, potwierdzaj¹cy spe³nienie wymagañ norm w zakresie zarz¹dzania jakoœci¹, œrodowiskiem i bezpieczeñstwem: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001
oraz certyfikat zgodnoœci procesów spawania (nr C-WS/018/1/10)
nadany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, potwierdzaj¹cy spe³nienie pe³nych wymagañ jakoœciowych zgodnie z ISO
3834-2.
ZRUG Zabrze jest jednym z g³ównych wykonawców inwestycji dla Operatora Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ – SYSTEM S.A.
w Warszawie oraz Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie.
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z tworzyw sztucznych). Obecnie u¿ytkowany jest tylko jeden
zbiornik tego typu, w Burggraf-Bernsdorf w Niemczech, o pojemnoœci 3,4 mln m3.

Woda

Woda

Gaz

• warstwy wodonoœne – (oko³o 13% dostêpnych pojemnoœci
magazynowych) – w Polsce nie ma zbiorników tego typu. Magazyn znajduje siê pomiêdzy dwiema warstwami wodonoœnymi (które stanowi¹ bardzo dobre uszczelA–A
nienie) lub pomiêdzy warstw¹ wodonoœn¹
OZW
OK
OK
OK
u do³u i warstw¹ ska³ nieprzepuszczalnych
u góry. Niestety, kosztowna jest koniecznoœæ
wykonania, poza odwiertami eksploatacyjnymi,
du¿ej liczby otworów obserwacyjnych i kon1
trolnych. Poza tym mo¿e siê okazaæ, ¿e gaz
Gaz
pozyskany z magazynu wymaga dodatkowego osuszania, co rodzi kolejne koszty;

Przekrój przez podziemny zbiornik gazu w warstwie porowatej
przedstawia poni¿szy rysunek. Mo¿e to byæ zbiornik zarówno po
wyczerpanym z³o¿u, jak i w warstwie wodonoœnej. Tak jak ju¿
mówiliœmy, w przypadku magazynu w warstwie wodonoœnej konieczne jest wykonanie wiêkszej liczby odwiertów kontrolnych,
które s³u¿¹ do regulowania warunków pracy i sprawdzania poziomów gazu i wody. Odwierty mog¹ byæ zgrupowane na powierzchni w tak zwanych oœrodkach centralnych lub
grupowych, natomiast pod powierzchni¹ ziemi
OZW
OK
OK
tworzone s¹ odwierty kierunkowe w celu dotarcia do konkretnego miejsca w magazynie.
W przypadku odwiertów wt³aczaj¹co-wydobywczych mo¿liwe jest wykonanie odwiertów
poziomych w warstwie porowatej, aby zapewniæ wiêksze mo¿liwoœci wpompowania i odbieW
rania gazu ze zbiornika.

Gaz

Bardzo dobrze poznana jest przy tym struktura geologiczna konkretnego z³o¿a, a poniewa¿ jest ono pu³apk¹ geologiczn¹, to
ryzyko nieszczelnoœci jest znikome. Konieczne natomiast mo¿e
byæ wybudowanie instalacji wt³aczaj¹cej gaz do zbiornika i/lub
do systemu przesy³owego (stacja sprê¿arkowa). W ci¹gu roku
mo¿liwe jest wykonanie tylko jednego cyklu nape³nienie – opró¿nienie;

Woda

• kawerny solne – (oko³o 5% dostêpnych
pojemnoœci magazynowych) – zbiorniki
tego typu powstaj¹ po wyp³ukaniu soli
w tzw. wysadzie (np. na Pa³ukach). Koszt
utworzenia takiego magazynu jest wysoki,
a pojemnoœæ pojedynczej kawerny stosunkowo niewielka (maksymalnie kilkadziesi¹t
milionów metrów szeœciennych). Natomiast cenn¹ zalet¹ solnej kawerny jest du¿a
wydajnoœæ strumienia odbieranego ze
zbiornika gazu, a tak¿e mo¿liwoœæ d³ugotrwa³ego magazynowania (bez zmiany
w³aœciwoœci medium) i kilkukrotnego nape³niania i opró¿niania w ci¹gu roku;

E

OK

OK
OK

OK
OZW

RO
OK
A

RZ
OZW

OK

e n e r g i a

OK
OK

Rys.: Schemat przekroju przez magazyn
gazu: 1 – nadk³ad, OZW – odwierty zasilaj¹co-wydobywcze, OK – odwierty kontrolne

• opuszczone kopalnie – (znikome objêtoœci sk³adowanego gazu) –
równie¿ tego typu zbiorniki buduje siê bez po³¹czenia z systemem gazowniczym. Du¿e trudnoœci eksploatacyjne sprawia odpowiednie uszczelnienie wyrobiska (cementowe, metalowe lub

b ³ ê k i t n a

A

OZW

• kawerny skalne – (znikome objêtoœci sk³adowanego gazu) –
s¹ to komory naturalne lub specjalnie w tym celu utworzone. Bardzo czêsto zbiorniki tego typu nie s¹ po³¹czone
z systemem gazowniczym i maj¹ znaczenie jedynie lokalne.
W Europie s¹ dwie kawerny skalne: w Republice Czeskiej
(Haje, o pojemnoœci 60 mln m 3) oraz w Szwecji (Skallen,
o pojemnoœci 9 mln m 3);
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OK

Trzeba jeszcze zwróciæ uwagê na dwa
„rodzaje objêtoœci” gazu, jakie wystêpuj¹
w podziemnym magazynie. Ze wzglêdów
technologicznych konieczne jest utrzymanie
w nim objêtoœci buforowej, która ma za zadanie zapewnienie odpowiedniego ciœnienia,
aby zapobiec zniszczeniu zbiornika. W³aœciwa objêtoœæ mo¿liwa do wykorzystania nazywa siê objêtoœci¹ czynn¹ magazynu. Mówi
ona, ile gazu mo¿na wt³oczyæ pod ziemiê bez
ryzyka przekroczenia maksymalnego ciœnienia
i rozszczelnienia magazynu oraz ile mo¿na
odebraæ, aby nie przekroczyæ minimalnego
ciœnienia.

Najczêœciej spotykane s¹ pierwsze trzy rodzaje zbiorników. Prace nad dwoma ostatnimi (w których, nawiasem mówi¹c, koszt
magazynowania gazu jest wysoki) prowadzone s¹ w krajach niemaj¹cych odpowiednich formacji geologicznych do stworzenia
zbiornika np. w warstwie wodonoœnej.
Czas nape³niania magazynów w wyeksploatowanych z³o¿ach oraz
w warstwach wodonoœnych wynosi od oko³o 200 do 250 dni,
natomiast w kawernach solnych jest znacz¹co krótszy, tzn. od
20 do 40 dni. Zdecydowanie szybciej nastêpuje opró¿nianie zbiorników: dla wyeksploatowanych z³ó¿ i warstw wodonoœnych. Jest
to od 100 do 150 dni, a dla kawern solnych tylko 10 do 20 dni.

gotowiec
Atrem
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NAJWIÊKSZE MAGAZYNY GAZU NA ŒWIECIE
W 1915 roku w Welland County (Ontario, Kanada) uruchomiono pierwszy podziemny magazyn gazu ziemnego na œwiecie, a rok póŸniej –
pierwszy magazyn gazu w Stanach Zjednoczonych. Na z³o¿u Zoar pod
Nowym Jorkiem utworzony zosta³ zbiornik o pojemnoœci 62 mln m3.
Oba zosta³y zbudowane na wyczerpanych z³o¿ach gazu ziemnego.
Pierwszym magazynem gazu w warstwach wodonoœnych by³ Doe
Run Upper, maj¹cy objêtoœæ 113 mln m3, wybudowany w 1946 roku
w Kentucky w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Europie pierwszy magazyn tego typu powsta³ siedem lat póŸniej w Niemczech.
Zdecydowanie póŸniej zaczêto magazynowaæ gaz w kawernach solnych. Pierwszy taki zbiornik, utworzony w 1961 roku w Morton w stanie Michigan (USA), mia³ objêtoœæ 5,5 mln m3. W Europie kawerny
pojawi³y siê w 1970 roku we Francji (Tersanne, objêtoœæ 158 mln m3)
i w Niemczech (Kiel-Rönne, objêtoœæ 60 mln m3).
Najwiêkszym magazynem gazu ziemnego na œwiecie jest magazyn
Severo-Stavropolski utworzony w wodonoœnych warstwach niedaleko Tumy w obwodzie riazañskim w Rosji. Jego objêtoœæ wynosi oko³o
23 mld m3, a parametry pracy s¹ nastêpuj¹ce: ciœnienie w zbiorniku
8,7 MPa, zdolnoœæ wt³aczania gazu do zbiornika – 140 mln m3 na
dzieñ, natomiast odbierania – 170 mln m3 gazu dziennie.
Na terenie Ukrainy, w niewielkiej odleg³oœci od granicy z Polsk¹,
znajduje siê du¿y magazyn Bilcze-Wo³yæki (inna spotykana nazwa:
Bilcze-Wolicko-Ugierskoe) o pojemnoœci 17 050 mln m3, utworzony przez Ukrtransgaz w wyeksploatowanym z³o¿u gazu ziemnego
(zdolnoœæ wt³aczania do zbiornika – 100,8 mln m3 na dzieñ, zdolnoœæ odbierania – 122,4 mln m 3). Porównywaln¹ wielkoœæ
(13 901 mln m3) ma zespó³ podziemnych magazynów w wyeksploatowanych z³o¿ach gazu ziemnego we W³oszech, u¿ytkowany
przez Stogit (zdolnoœæ wt³aczania – 130 mln m3 na dzieñ, zdolnoœæ
odbierania – 250 mln m3).

Poza wszelk¹ konkurencj¹ s¹ Stany Zjednoczone, które maj¹
389 magazynów gazu. Mog¹ w nich umieœciæ oko³o 110 mld m3,
i jest to najwiêksza na œwiecie objêtoœæ magazynowa. Zgromadzone w nich paliwo stanowi 20% rocznego zu¿ycia
w USA.
W poni¿szej tabeli zestawiono kraje maj¹ce najwiêksze objêtoœci
magazynowe. Polska znajduje siê na 19. miejscu z 1,66 mld m3,
w szeœciu podziemnych magazynach gazu ziemnego.
MAGAZYNY GAZU W POLSCE
Warto pamiêtaæ, ¿e Polska ma bogate doœwiadczenie w dziedzinie podziemnego przechowywania gazu. By³a pierwszym krajem w Europie, w którym uruchomiono tego typu magazyn –
zbiornik Roztoki ko³o Jas³a, o pojemnoœci 24,2 mln m3, utworzony w wyeksploatowanym z³o¿u gazu ziemnego. Zbiornik
powsta³ w 1954 roku i pracowa³ do 1979 roku, a zakoñczenie
eksploatacji spowodowane by³o nieszczelnoœciami, które powsta³y
w trakcie kolejnych cykli nape³niania i opró¿niania.
W Polsce istnieje szeœæ podziemnych magazynów: w wyeksploatowanych z³o¿ach gazu ziemnego oraz w solnych kawernach.
Trzy z nich s¹ ca³y czas rozbudowywane. Równoczeœnie budowane s¹ trzy nowe magazyny, w tym dwa dla gazu ziemnego
zaazotowanego.
Najwiêkszy obecnie polski podziemny magazyn gazu, w Wierzchowicach, powsta³ w 1995 roku. Jest jednym z rozbudowywanych zbiorników, tak aby mo¿na by³o w nim magazynowaæ
1,2 mld m3 gazu.
Oprócz rozbudowy niektórych zbiorników ca³y czas prowadzone s¹ prace nad wytypowaniem nowych lokalizacji w celu utworzenia kolejnych magazynów (np. Nowa Ruda, Mikstat, Drobin,
Brzostowo czy Za³êcze).

Liczba podziemnych magazynów gazu

Objêtoœæ magazynowa [mld m 3]

Stany Zjednoczone

389

110,675

Rosja

22

60,962

Ukraina

13

31,880

Niemcy

46

20,201

W³ochy

11

16,755

Kanada

52

16,413

Francja

15

11,913

Holandia

3

5,000

Kraj

Tab.: Kraje dysponuj¹ce najwiêksz¹ objêtoœci¹ magazynow¹ w magazynach gazu ziemnego
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IMPETGAS Sp. z o.o.
09-400 P³ock, ul. Kostrogaj 3A
tel. + 48 24 262 90 70, fax + 48 24 264 30 91
e-mail: plock@impetgas.pl, www.impetgas.pl

IMPETGAS Sp. z o.o. powsta³a w czerwcu 2008 roku. Do 6 grudnia
2013 roku funkcjonowa³a pod nazw¹ Control Process P³ock Sp. z o.o.
Nasza firma to wykonawca robót remontowych i inwestycyjnych dla
przemys³u chemicznego, wydobywczego ropy i gazu ziemnego oraz
energetyki.
G³ównym Ÿród³em naszych doœwiadczeñ jest Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A. Pracowaliœmy przy budowie i modernizacji prawie wszystkich instalacji. Doskonale znamy specyfikê pracy w tej bran¿y przemys³u, procedury jakoœci i bezpieczeñstwa.
Doskona³ym doœwiadczeniem dla naszych pracowników by³a równie¿
praca przy budowie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu w Dêbnie oraz innych obiektów na terenie zak³adów chemicznych w ca³ym kraju.
Ostatnie nasze realizacje to: Elektrociep³ownia w ramach realizacji Projektu LMG dla PGNiG, prace w bran¿y technologicznej przy realizacji
Podziemnego Magazynu Gazu w Kosakowie, ok. 15 km gazoci¹gów przesy³owych MOP 8,4 MPa DN 700 na trasie Rembelszczyzna-Gustorzyn,
prace modernizacyjne przy budowlach hydrotechnicznych (Jaz Opatowice, Œluza £abêdy) oraz dostawa i monta¿ ruroci¹gów kriogenicznych
na Terminalu LNG w Œwinoujœciu.
Wdro¿yliœmy Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ oparty na normach ISO 9001, ISO 14001, PN 18001 i system zarz¹dzania jakoœci¹
w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz przeprowadziliœmy ich certyfikacjê przez UDT-CERT, nabywaj¹c jednoczeœnie uprawnienia do wytwarzania zbiorników ciœnieniowych, bezciœnieniowych
i konstrukcji spawanych.
Otrzymaliœmy Certyfikat Zgodnoœci WE spe³nienia wymagañ modu³u
A1 w zakresie wytwarzania urz¹dzeñ ciœnieniowych (ruroci¹gi technologiczne) zgodnie z Dyrektyw¹ 97/23/WE. Posiadamy zatwierdzone przez
Urz¹d Dozoru Technicznego instrukcje technologiczne spawania na
podstawowe metody spawania dla stali ferrytycznych i austenitycznych.

WSZYSTKO DLA ROPY I GAZU
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Technologie pompowania, kontroli, uzupe³niania itp.
Podziemne magazyny gazu ziemnego
s³u¿¹ jako rezerwa do zaspokajania sezonowego i szczytowego zapotrzebowania na to paliwo. Tak jak wspomniano,
dostawy gazu (zarówno ze Ÿróde³ krajowych, jak i z importu) s¹ praktycznie sta³e.
Na rysunku 1 (str. 151) zaznaczono je
lini¹ czerwon¹. Natomiast zu¿ycie gazu
ulega du¿o wiêkszym zmianom, co obrazuje linia niebieska.

(np. Wierzchowice, Husów itd.), a to dlatego, ¿e maj¹ one mniejsz¹ wydajnoœæ
w odbiorze. Na rysunku 1 (str. 151) stru-

mienie gazu z tych zbiorników znajduj¹ siê
w podstawie, i jak widaæ, s¹ potrzebne
przez wiêksz¹ liczbê dni w ci¹gu roku.

Kosakowo

Daszewo

Gaz jest spalany przez:
• du¿ych odbiorców przemys³owych (w zasadzie sta³y poziom poboru);
• drobny przemys³ i gospodarstwa domowe (niewielkie wahania zu¿ycia);
• du¿e elektrociep³ownie gazowe i odbiorców
komunalnych, ogrzewaj¹cych równie¿ pomieszczenia (wiêksze ró¿nice w zu¿yciu);
• ciep³ownie i kot³ownie lokalne (najwiêksze nierównomiernoœci poboru zwi¹zane
z eksploatacj¹ wy³¹cznie podczas zimy).

Mogilno

Bonikowo

Wierzchowice

Swarzów

W okresie zimowym, gdy ca³kowite zu¿ycie gazu w ci¹gu doby jest wiêksze ni¿ dostawy z importu i ze Ÿróde³ krajowych, siêga siê po rezerwy zgromadzone w podziemnych magazynach. W pierwszej kolejnoœci korzysta siê ze zbiorników znajduj¹cych siê w wyczerpanych z³o¿ach gazu

Magazyn

PMG istniej¹ce

Husów

PMG w rozbudowie
PMG w budowie

Strachocina

PMG gazu zaazotowanego w budowie

Rys.: Podziemne magazyny gazu w Polsce na tle sieci przesy³owej gazu ziemnego

Pojemnoœæ [mln m 3]

Typ

czynna

buforowa

Maksymalne
ciœnienie
zat³aczania
[MPa]

Maksymalna wydajnoœæ
[mln m 3/dobê]
zat³aczania

odbioru

Czas odbioru
[dni]

BrzeŸnica

ZW

65

76,9

4,5

0,9

0,8

100

Husów

ZW

350

500,0

12,0

2,6

5,8

90

Mogilno

K

370

171,1

21,3

9,6

20,6

32

Strachocina

ZW

150

530,9

4,0

1,6

1,2

166

Swarzów

ZW

90

111,0

9,5

0,9

1,0

120

Wierzchowice

ZW

575

5157,1

10,0

3,6

4,8

150

Bonikowo

ZZ

200

–

–

1,7

2,4

–

Daszewo

ZR

30

–

–

0,2

0,4

–

Kosakowo

K

250

–

–

2,4

9,6

–

Tab.: Podziemne magazyny gazu w Polsce
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Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o.
38-200 Jas³o, ul. Ducala 11
tel. +48 13 44 386 00, fax +48 13 44 386 10
e-mail: biuro@bpng.jaslo.pl
www.bpng.jaslo.pl

Œwiadczymy us³ugi w zakresie kompleksowych projektów in¿ynierskich dla przemys³u
naftowego, gazowniczego, paliwowo-energetycznego i innych.
Zakres naszych us³ug obejmuje:
• koncepcje programowo-przestrzenne;
• studia wykonalnoœci i analizy przedprojektowe;

• obliczenia wytrzyma³oœciowe i analizy
ryzyka procesowego;
• pomiary i opracowania geodezyjne;
• przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienia kosztów;
• materia³y przetargowe do kompletacji
urz¹dzeñ i aparatów;

• projekty technologiczne i bazowe;

• bezpoœredni¹ kompletacjê oraz dostawê
urz¹dzeñ i aparatów;

• projekty wykonawcze w zakresie wszystkich bran¿;

• raporty i analizy oddzia³ywania inwestycji
na œrodowisko;

• projekty budowlane wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowê;

• nadzory autorskie i inwestorskie;

• dokumentacje techniczne dla dopuszczeñ UDT i Jednostek Notyfikowanych;
• opracowania specjalistyczne i ekspertyzy
in¿ynierskie;

• pe³nienie obowi¹zków in¿yniera projektu w trakcie realizacji inwestycji.
Ponad 50 lat w s³u¿bie polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa.
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W przypadku szczytowych niedoborów
w systemie w³¹czane s¹ magazyny w kawernach solnych (Mogilno, a w przysz³oœci Kosakowo). Spowodowane to jest dwoma faktami. Po pierwsze – objêtoœci zmagazynowanego gazu w tego typu zbiornikach s¹
zdecydowanie mniejsze, a po drugie – iloœæ
paliwa mo¿liwa do wypompowania jest
du¿o wiêksza ni¿ w przypadku magazynów
w z³o¿ach wyczerpanych.
Latem, w czasie nape³niania magazynów, paliwo najpierw trafia do zbiorników w dawnych
z³o¿ach gazu (ze wzglêdu na znaczne objêtoœci, ale przede wszystkim ze wzglêdu na d³ugotrwa³oœæ procesu nape³niania). Gaz mo¿e
byæ wt³aczany wprost z gazoci¹gu lub z dodatkowym sprê¿eniem na stacji sprê¿arkowej.
Podobnie odbiór gazu: albo nastêpuje pod
ciœnieniem panuj¹cym w zbiorniku, albo ciœnienie mo¿e byæ podniesione do wartoœci umo¿liwiaj¹cej wt³oczenie do gazoci¹gu i przes³anie do odbiorców. Potrzebna konfiguracja
zale¿y od ciœnienia panuj¹cego w gazoci¹gu
(odpowiednio zasilaj¹cym i odbiorczym, co
z kolei wynika z aktualnego trybu pracy zbiornika, a gazoci¹g jest zazwyczaj ten sam) oraz
ciœnienia w podziemnym magazynie gazu.
Z tego wzglêdu konieczne jest zbudowanie
skomplikowanego uk³adu rurowego, który

umo¿liwia realizacjê pracy w „dwóch” kierunkach. Poza tym trzeba zainstalowaæ np. odolejacze, które oczyszcz¹ gaz w przypadku, gdy
przechodzi przez sprê¿arkê.
Podziemny magazyn gazu wymaga specjalnej infrastruktury na powierzchni:
• stacji filtro-separatorów – której zadaniem
jest usuniêcie zanieczyszczeñ sta³ych i ciek³ych z gazu kierowanego do magazynu;
• wlotowej stacji pomiaru gazu – s³u¿y ona
do rozliczania iloœci paliwa kierowanego
do magazynu;
• wylotowej stacji pomiaru – mierzy iloœæ
gazu przekazywanego do krajowego systemu podczas opró¿niania zbiornika (ze
wzglêdu na ró¿nice w zdolnoœciach
wpompowywania i odbioru gazu wymagane s¹ ró¿ne przepustowoœci uk³adów
pomiarowych);
• stacji sprê¿arkowej – jej zadaniem jest
podnoszenie ciœnienia gazu, albo w trakcie wt³aczania do zbiorników, albo podczas opró¿niania;
• stacji odolejaczy gazu – oczyszcza gaz po
sprê¿aniu (olej w sprê¿arce ma funkcje
uszczelniaj¹ce i smarne);
• stacji rozdzia³u gazu – „rozprowadza”
paliwo po wymaganych w konkretnym
procesie obiektach;

• stacji osuszania – gaz przed wt³oczeniem
do systemu przesy³owego musi byæ osuszony do poziomu wymaganego w danym okresie, a determinowanego przez
temperaturê otoczenia;
• stacji dozowania metanolu – wstrzykiwany
jest do gazu w celu zapobiegania tworzeniu siê hydratów w orurowaniu przed
osuszeniem;
• stacji potrzeb w³asnych – tu nastêpuje
obni¿enie ciœnienia oraz pomiar iloœci
gazu zu¿ywanego w procesach technologicznych (napêd sprê¿arek, kot³ów do
wytwarzania ciep³a technologicznego).
Kontrola pracy podziemnego magazynu
polega na monitorowaniu iloœci gazu
w zbiorniku i panuj¹cego w nim ciœnienia.
S³u¿¹ do tego odwierty kontrolne i obserwacyjne, dziêki którym mo¿na równie¿
sprawdziæ np. sk³ad zgromadzonego paliwa, zawartoœæ wody itp.

70
Zużycie
odniorców
60

[mln m3/dobę]

50

40

30
Dostawa
bez PMG
20

10

0
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Rys. 1: Wspó³praca podziemnych magazynów gazu z systemem przesy³owym
Obszar ¿ó³ty – pobór gazu z podziemnych zbiorników, obszar zielony – wt³aczanie gazu do podziemnego magazynu, linia czerwona – dostawa gazu z importu i Ÿróde³ krajowych, linia niebieska –
ca³kowite zu¿ycie gazu przez odbiorców
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KRIO-SERWIS Sp. z o.o.
63-430 Odolanów, ul. Krotoszyñska 148
tel. +48 62 737 48 30, fax +48 62 737 48 36
e-mail: krio-serwis@krio-serwis.com.pl
www.krio-serwis.com.pl

mieszkañcom miasta i okolicy pod nazw¹:
„Krio” – wchodzi³ w sk³ad Przedsiêbiorstwa
Pañstwowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, przekszta³conego w 1996 roku
w Spó³kê Akcyjn¹ Skarbu Pañstwa w Warszawie. Przyjêty program restrukturyzacji
PGNiG S.A. Oddzia³ Zak³ad Odazotowania
Gazu w Odolanowie zainspirowa³ jego pracowników do za³o¿enia Spó³ki. 23 paŸdziernika 2001 roku 36 pracowników powo³a³o
zatem Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe KRIO -SERWIS Spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹.
DZIA£ALNOŒÆ
Wachlarz us³ug œwiadczonych przez Przedsiêbiorstwo obejmuje trzy g³ówne kierunki
prac konserwacyjnych, przegl¹dów, napraw
i remontów:

HISTORIA
Historia Spó³ki KRIO-SERWIS wpisuje siê
w t³o intensywnych poszukiwañ z³ó¿ ropy
naftowej i gazu na terenach Ni¿u Polskiego
na pocz¹tku lat 60. XX wieku. Prowadzone
w po³udniowo-zachodniej Polsce badania
i wiercenia udokumentowanych zasobów,
doprowadzi³y do budowy kopalñ pozwalaj¹cych na pozyskanie pierwszych metrów
szeœciennych gazu. Z³o¿a eksploatowane
w tym regionie zawiera³y oprócz metanu, ponad 40% azotu, a tak¿e œladowe iloœci helu.
Dla wyeliminowania zbêdnego balastu (jakim jest azot) i uzyskania w konsekwencji
wysokometanowego paliwa gazowego,
w latach 70. ubieg³ego stulecia wybudowano w Odolanowie instalacjê odazotowania
gazu ziemnego z jednoczesnym odzyskiem
helu i jego skraplaniem. Powsta³y Zak³ad
Odazotowania Gazu – bardziej znany

• silniki spalinowe napêdzane gazem, sprê¿arki t³okowe gazu Ariel, Dresser Rand
i Superior, motosprê¿arki Cooper Bessemer,
silniki gazowe Waukesha;
• uk³ady: sterowania procesami przemys³owymi, pomiarów natê¿enia przep³ywu
gazu oraz sterowania zestawami sprê¿arkowymi, elektroniczn¹ i pneumatyczn¹ aparatur¹ kontrolno-pomiarow¹;
wykonywanie pomiarów elektrycznych
rezystancji izolacji i uziemieñ, impedancji pêtli zwarcia, skutecznoœci zerowania
na obiektach i instalacjach technologicznych;

Przedsiêbiorstwo realizuje ponadto obs³ugê
bie¿¹c¹ autocystern do przewozu ciek³ego
i gazowego helu, metanu i azotu oraz legalizacjê urz¹dzeñ do pomiarów d³ugoœci i k¹ta.
INWESTYCJE I ROZWÓJ
Obecnie Spó³ka prowadzi szereg inwestycji
w œrodki trwa³e niezbêdne do unowoczeœnienia parku maszynowego, przystosowania
pomieszczeñ i stanowisk pracy do prowadzonej dzia³alnoœci oraz zapewnienia warunków
bezpieczeñstwa. Nieustannie doskonali System Zarz¹dzania Jakoœci¹, wdra¿a kolejne
segmenty produkcji, a tak¿e poszukuje dywersyfikacji us³ug i pozyskuje partnerów do
wspó³pracy oraz nowe rynki zbytu. W najbli¿szej przysz³oœci planowane s¹ inwestycje
zwi¹zane z wyposa¿eniem Spó³ki do wykonywania nowych zadañ oraz budow¹ nowej
siedziby. Podjête musz¹ zostaæ równie¿ kroki
do zdobycia i wykorzystania unijnych œrodków pomocowych. Strategia i kierunki dalszego rozwoju Firmy realizowane s¹ poprzez
podejmowanie licznych dzia³añ maj¹cych na
celu umocnienie pozycji Spó³ki i jej konkurencyjnoœci na rynku.

• instalacje technologiczne w tym kriogeniczne wraz z urz¹dzeniami, jak turbiny
ekspansyjne, wymienniki, podgrzewacze,
pompy i zawory; na zlecenie i w oparciu
o dostarczon¹ dokumentacjê realizowane
s¹ przez fachowców konstrukcje stalowe
i instalacje ruroci¹gów z zastosowaniem
technologii spawalniczych.
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dystrybucja

gazu ziemnego

Kolejnym etapem na drodze gazu ziemnego od Ÿród³a do odbiorcy jest
transportowanie paliwa sieci¹ dystrybucyjn¹, pod œrednim (10-500 kPa) lub
niskim ciœnieniem (poni¿ej 10 kPa). W tym przypadku odleg³oœci s¹ znacznie
mniejsze ni¿ w sieci przesy³owej. Iloœæ przep³ywaj¹cego gazu równie¿ jest znacznie
mniejsza i bezpoœrednio wynika z wielkoœci zapotrzebowania na gaz przez ró¿ne
grupy odbiorców.
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Du¿¹ trudnoœci¹ jest precyzyjne okreœlenie
zapotrzebowania na gaz przez niewielkie
grupy odbiorców, zw³aszcza komunalnych.
Problem ten pojawia siê dwukrotnie: po raz
pierwszy w fazie projektowania sieci rozdzielczej, w zwi¹zku z koniecznoœci¹ odpowiedniego doboru wewnêtrznej œrednicy rur, co
jest niezbêdne w celu zapewnienia minimalnej wartoœci ciœnienia w ka¿dym punkcie sieci
oraz optymalizacji kosztów materia³ów. Po
raz drugi problem wystêpuje podczas eksploatacji, w momencie kontraktowania strumienia gazu przez spó³kê dystrybucyjn¹.
SIEÆ DYSTRYBUCYJNA – WCZORAJ I DZIŒ
Jeszcze kilkanaœcie lat temu sieci dystrybucyjne
by³y budowane z rur stalowych. W celu ³atwiejszego ich monta¿u produkowane by³y specjalne kszta³tki umo¿liwiaj¹ce zmianê œrednicy, kierunku lub przy³¹czenie odga³êzienia. Powa¿nym
problemem by³a ochrona gazoci¹gów przed
korozj¹, powodowan¹ przez tzw. pr¹dy b³¹dz¹ce, pochodz¹ce od trakcji elektrycznej w mia-

stach lub wynikaj¹c¹ z nieodpowiedniego wykonania warstw ochrony biernej (nak³adanych
na rury na placu budowy bezpoœrednio przed
u³o¿eniem w wykopie), a tak¿e skomplikowane
uk³ady sieci energetycznej.
Od kilkunastu lat sieæ dystrybucyjna –
w odró¿nieniu od sieci przesy³owych – budowana jest z rur polietylenowych, maj¹cych
kilka zalet, których brak rurom stalowym.
Podstawow¹ jest odpornoœæ na korozjê, poza
tym rury polietylenowe maj¹ porównywaln¹
ze stalowymi wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie,
zdecydowanie mniejsz¹ chropowatoœæ wewnêtrzn¹ (co obni¿a opory przep³ywu gazu
i zmniejsza straty ciœnienia), du¿o wiêksz¹
zdolnoœæ do wyd³u¿enia liniowego (korzystnego np. na terenach zagro¿onych szkodami górniczymi), a tak¿e znacznie prostszy
sposób ³¹czenia poszczególnych odcinków.
Rury polietylenowe ³¹czone s¹ poprzez
zgrzewanie, które wykonywane jest
w dwóch technologiach:

t e c h n o l o g i e

• z g r z e w a n i e t z w. d o c z o ³ o w e – p o
wstêpnym przygotowaniu krawêdzi
rury (sfrezowaniu, aby otrzymaæ p³aszczyznê prostopad³¹ do osi rury) przy
pomocy p³yty grzejnej nagrzewa siê
p³aszczyzny czo³owe, a nastêpnie dociska je do siebie;
• zgrzewanie elektrooporowe – do ³¹czenia rur wykorzystuje siê specjalne kszta³tki z zatopionym drutem oporowym, który podczas przep³ywu pr¹du rozgrzewa
siê, powoduj¹c przejœcie materia³u rury
oraz z³¹czki w stan plastyczny i po³¹czenie obu elementów.
Zgrzewanie jest bardzo proste, gdy¿ producenci w pe³ni je automatyzuj¹ przez zapisanie wszystkich parametrów procesu
w kodzie kreskowym materia³u. Zadaniem
operatora jest jedynie oczyszczenie elementów zagrzewanych, umieszczenie ich
w z³¹czce i pod³¹czenie elektrod zgrzewarki.

„RMA POLSKA” sp. z o.o.
59-225 Chojnów, ul. £u¿ycka 14
tel. +48 76 819 12 32
fax +48 76 819 13 12
e-mail: sales@rma.com.pl, rma@rma.com.pl

RMA Polska Sp. z o.o. jako spó³ka-córka
Firmy RMA za³o¿ona zosta³a w sierpniu
1996 roku.
Od samego pocz¹tku jesteœmy producentem osprzêtu i armatury gazowej, m.in:
• monobloków izolacyjnych;
• œluz nadania/odbioru t³oka;
• zamkniêæ szybkoroz³¹cznych;
• zbiorników ciœnieniowych i bezciœnieniowych;
• regulatorów ciœnienia gazu;
• z³¹czy rurowych;
• elementów do budowy zaworów;
• czêœci do zabudowy w napêdach zaworów.
W swojej ofercie posiadamy równie¿:
• gazomierze ultradŸwiêkowe;
• kurki i zasuwy;

• zawory PE;
• przejœcia PE/Stal;
• przy³¹cza domowe gazu.
Jako firma produkcyjna oferujemy nastêpuj¹ce us³ugi:
• obróbka skrawaniem standardowa;
• ciêcie i wypalanie materia³ów;
• obróbka toczenia precyzyjnego CNC;
• obróbka frezowania, wiercenia, gwintowania CNC;
• obróbka plastyczna na zimno;
• spawanie konstrukcji;
• spawania obwodowe i wzd³u¿ne pod
topnikiem;
• pokrywanie tworzywami drobnych elementów stalowych;
• zwijanie blach.

Zapraszamy do wspó³pracy i odwiedzenia naszej strony internetowej: www.rma.com.pl
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Nowe sieci dystrybucyjne budowane s¹ dla ciœnienia œredniego
(powy¿ej 10 kPa) ze wzglêdu na mo¿liwoœci dostarczania wiêkszej objêtoœci gazu przy tych samych œrednicach wewnêtrznych.
Tym, co odró¿nia w budowie wspó³czesne sieci dystrybucyjne,
jest tak¿e inny uk³ad topologiczny w porównaniu z sieciami przesy³owymi. Bardzo czêsto s¹ to uk³ady sieci pierœcieniowych, które w znaczny sposób poprawiaj¹ niezawodnoœæ dostaw gazu do
odbiorcy. Dzieje siê tak dziêki mo¿liwoœci dop³ywu gazu z dwóch
kierunków takiego pierœcienia. Uk³ady takie maj¹ równie¿ korzystny wp³yw na rozk³ad ciœnienia w sieci, i w zwi¹zku z tym
umo¿liwiaj¹ przy³¹czenie wiêkszej liczby odbiorców.

automatyczn¹, ka¿dy o przepustowoœci stacji, przy czym jeden
z nich powinien byæ ci¹giem rezerwowym wraz z zainstalowanymi zabezpieczeniami przed wzrostem i spadkiem ciœnienia;
• stacje pomiarowe – s³u¿¹ce do pomiarów strumienia objêtoœci, masy lub energii gazu;
• stacje redukcyjno-pomiarowe – pe³ni¹ce rolê stacji redukcyjnych oraz pomiarowych;
• stacje redukcji gazu na przy³¹czu – ich wejœciem jest przy³¹cze
o odpowiednich parametrach. W przypadku ciœnienia zasilania przy³¹cza w zakresie 0,01MPa do 0,5MPa oraz strumienia
objêtoœci gazu Qmax 60m3/h – instalacja nazywana jest punktem redukcyjnym lub punktem redukcyjno-pomiarowym, w sytuacji zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego.

Modernizacja sieci dystrybucyjnych rurami polietylenowymi (wymuszona stanem technicznym)
umo¿liwi³a znaczne zwiêkszenie
Ze wzglêdu na stopieñ redukcji
maksymalnego ciœnienia i tym
ciœnienia gazu stacje redukcyjsamym powiêkszenie ich przene dzielimy na:
pustowoœci. Niejednokrotnie
• stacje redukcyjne pierwszego
spowodowa³o to „przejœcie” siestopnia – stacje wysokiego cici z zakresu ciœnieñ niskich do
œnienia zasilaj¹ce sieci gazowe
œrednich. W niektórych przyœredniego ciœnienia;
padkach odm³odzenie sieci od• stacje redukcyjne drugiego
bywa³o siê z u¿yciem nowych
stopnia – stacje œredniego citechnologii (np. relining lub
œnienia zasilaj¹ce sieci gazowe
swagelining). Polegaj¹ one na
niskiego ciœnienia.
wprowadzeniu (wci¹gniêciu)
do wnêtrza starego gazoci¹gu
Stacje gazowe umieszczone s¹
rury polietylenowej. Powoduje
zazwyczaj na zewn¹trz budynFot.: Typowa stacja redukcyjno-pomiarowa
to, co prawda, nieznaczne
ków. W przypadku, gdy maksyzmniejszenie przekroju, lecz podniesienie ciœnienia rekompensuje
malne ciœnienie robocze na wejœciu do stacji nie przekracza 0,5 MPa
ten ubytek i umo¿liwia zwiêkszenie przepustowoœci.
(czyli z instalacji œredniego ciœnienia), a strumieñ objêtoœci paliwa gazowego nie przekracza 200 m3/h, mog¹ one byæ zlokaliNiew¹tpliw¹ zalet¹ gazoci¹gów polietylenowych jest równie¿
zowane w kot³owniach lub w pomieszczeniach technicznych
mo¿liwoœæ przeprowadzenia ró¿nych prac, np. konserwatorskich,
wolno stoj¹cych budynków.
przy³¹czeniowych, bez wy³¹czania fragmentów instalacji z eksploatacji. Dziêki zast¹pieniu ³¹czenia spawanego z³¹czem zgrzeG³ównym zadaniem stacji redukcyjno-pomiarowej jest utrzymawanym nie ma potrzeby usuwania gazu z odcinka, na którym
nie zadanego ciœnienia gazu na wyjœciu ze stacji poprzez jego reprowadzone s¹ roboty, a tak¿e mo¿liwe jest wykonanie otworu
dukcjê i kompensacje ewentualnych wzrostów ciœnienia w sieci
w g³ównej rurze bez przerywania dostaw gazu.
gazowej, a tak¿e – poprzez zastosowanie telemetrycznych urz¹dzeñ pomiarowych – zdalny monitoring wartoœci przep³ywu gazu.
WYPOSA¯ENIE I ROLA STACJI GAZOWYCH
Stacje gazowe s¹ elementami sieci dystrybucyjnej i razem z sysTypowa stacja redukcyjno-pomiarowa drugiego stopnia wypotemem gazoci¹gów pe³ni¹ rolê lokalnych Ÿróde³ zasilania mniejsa¿ona jest w:
szych obszarów. S¹ one projektowane na konkretn¹ przepusto• reduktory ciœnienia z wbudowanymi zaworami szybkozamywoœæ, ciœnienie wlotowe i wylotowe gazu oraz ³¹czn¹ moc zasikaj¹cym i upustowym, zmniejszaj¹ce ciœnienie gazu z 0,5MPa
lanych urz¹dzeñ. Dzielimy je na kilka grup w zale¿noœci od pe³(5 bar) do 10 kPa (100 mbar);
nionych funkcji:
• manometry rejestruj¹ce ciœnienie przed urz¹dzeniem mierz¹• stacje redukcyjne – przeznaczone do redukcji ciœnienia gazu,
cym strumieñ objêtoœci przep³ywaj¹cego gazu oraz za redukwyposa¿one w co najmniej dwa ci¹gi redukcyjne z regulacj¹
torami ciœnienia;

156

b ³ ê k i t n a

e n e r g i a

ROZDZIA£ 3.

wspó³czesne gazownictwo

gotowiec
Rugia

b ³ ê k i t n a

e n e r g i a

157

• czujnik temperatury z przetwornikiem zainstalowany przed
urz¹dzeniem mierz¹cym strumieñ objêtoœci przep³ywaj¹cego
gazu;
• urz¹dzenie pomiarowe rejestruj¹ce strumieñ objêtoœci przep³ywaj¹cego gazu z mo¿liwoœci¹ telemetrycznego przekazania stanu gazomierza przez GSM;
• automatyczny zawór odcinaj¹cy przep³yw gazu (elektrozawór);
• wydmuchowe zawory upustowe chroni¹ce przed wzrostem ciœnienia mog¹cym spowodowaæ zadzia³anie zaworu bezpieczeñstwa i zamkniêcia dostaw gazu na skutek wzrostu temperatury, przy braku przep³ywu gazu;
• filtr przeciwpy³owy s³u¿¹cy do filtracji gazu, zabezpieczaj¹cy
gazomierze, reduktory oraz odbiorniki gazu przed uszkodzeniem;
• opcjonalnie odwadniacz do gromadzenia skroplin wytr¹caj¹cych siê z paliwa gazowego zainstalowane na wejœciu do stacji gazowej wspólnie z filtrem gazowym.
OPOMIAROWANIE PRZESY£U I DYSTRYBUCJI GAZU
Gazomierze znajduj¹ce siê u odbiorców bêd¹cych gospodarstwami domowymi zliczaj¹ iloœæ metrów szeœciennych gazu, które
pobra³ odbiorca. Liczniki przemys³owe zliczaj¹ natomiast:
• przep³yw gazu w warunkach pomiaru [m3];
• ciœnienie gazu [kPa];
• temperaturê gazu [st. C];
• przep³yw gazu przeliczony na warunki normalne [m3];
• czasami równie¿ mierzona jest temperatura otoczenia.
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czeñ w przesyle i dystrybucji gazu u¿ywana jest wartoœæ przep³ywu gazu przeliczonego na warunki normalne.
W stacjach stosuje siê ró¿ne uk³ady pomiarowe. Uk³ad U-1 jest to
taki, w którym znajduje siê tylko jeden gazomierz pomiarowo-rozliczeniowy. Zatem nie ma problemu z wyznaczeniem iloœci przep³ywaj¹cego gazu. W uk³adzie pomiarowym U-2 s¹ dwa gazomierze
robocze, z których jeden zwykle przeznaczony jest do pomiarów
mniejszych przep³ywów gazu wystêpuj¹cych w sezonie letnim,
natomiast drugi – do wiêkszych przep³ywów gazu w sezonie zimowym. Mo¿liwa jest równie¿ praca, w którym jeden gazomierz
s³u¿y do kontroli wskazañ drugiego urz¹dzenia. Spotykane s¹ równie¿ uk³ady U-3 z trzema gazomierzami. Przy gazomierzach znajduj¹ siê tzw. przeliczniki. Odczytuj¹ one wskazanie i na podstawie
ciœnienia oraz temperatury przeliczaj¹ objêtoœæ z warunków pomiaru na warunki normalne. Dopiero taka wartoœæ jest wykorzystywana do póŸniejszych rozliczeñ. Takie pomiary umo¿liwiaj¹ kontrolowanie przesy³u gazu w sieci gazowej.
PRZY£¥CZA I REDUKTORY
Zanim gaz dotrze do odbiorców, musi przep³yn¹æ przez ostatnie
elementy sieci oraz armaturê gazow¹, która zapewnia bezpieczn¹
eksploatacjê urz¹dzeñ, w tym m.in. znajduj¹cych siê w mieszkaniach kuchenek gazowych.

Metody wykorzystuj¹ce pomiar objêtoœci i prêdkoœci nie daj¹
dok³adnej informacji o iloœci gazu, poniewa¿ ten parametr silnie
zale¿y od wartoœci ciœnienia i temperatury. Generalnie do rozli-

Koñcow¹ czêœci¹ sieci gazowej jest przy³¹cze doprowadzaj¹ce
gaz do gospodarstwa domowego lub drobnego zak³adu przemys³owego. Przy³¹cze to prosty (nierozga³êziony) odcinek rury
prowadz¹cy od gazoci¹gu dystrybucyjnego do g³ównego zaworu gazu. Zawór ten stanowi granicê pomiêdzy sieci¹ dystrybucyjn¹ a instalacj¹ gazow¹ znajduj¹c¹ siê wewn¹trz budynku.

Rys. 1. Uk³ad pomiarowy U – 1 Rys. 2. Uk³ad pomiarowy U–2
Opis schematów uk³adów pomiarowych U–1 i U–2:
1. Zawór kulowy uk³adu pom.,
2. Gazomierz turbinowy,
3. Zawór kulowy obejœcia uk³adu pom.,
4. Zawór odpowietrzaj¹cy,
5. Zaœlepka – okular,
6. Gniazdo termometru kontrolnego,
7. Przetwornik temperatury,

8. Przetwornik ciœnienia,
9. Przelicznik objêtoœci,
10. Obejœcie (ang. by-pass),
11. Prostownica strumienia.
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Paliwo gazowe w wiêkszoœci przypadków (zarówno jeœli chodzi
o odbiorców komunalnych, rzemios³o, niewielki przemys³, jak
i du¿e elektrownie) jest zu¿ywane w taki sam sposób, tzn. na koñcu
d³ugiej drogi przep³ywu gazu zawsze znajduje siê palnik. Spalaj¹c
gaz, przetwarzamy jego energiê chemiczn¹ w energiê ciepln¹,
która ogrzewa pomieszczenia, podgrzewa wodê na herbatê lub
do mycia. Oprócz spalania gaz ziemny mo¿e byæ wykorzystany
w du¿ych zak³adach chemicznych jako pó³produkt do uzyskania
np. gazu syntezowego lub do produkcji nawozów sztucznych.
Aby palnik móg³ dobrze spe³niaæ swoj¹ funkcjê, nale¿y dostarczyæ gaz pod odpowiednim ciœnieniem i w takiej iloœci, by mog³a
byæ zapewniona jego moc cieplna. W przypadku niewielkich
palników zainstalowanych w urz¹dzeniach
domowych (kuchenka gazowa, gazowy
grzejnik przep³ywaj¹cej wody czy kocio³
centralnego ogrzewania) nadciœnienie gazu
na wylocie palnika nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿
1,5 kPa, ale równie¿ nie wy¿sze ni¿ 5 kPa.
Z tego wzglêdu konieczne jest zainstalowanie reduktora gazu albo przy g³ównym zaworze, albo w stacji gazowej drugiego
stopnia (pomiêdzy sieciami rozdzielczymi
œredniego i niskiego ciœnienia).

zmniejszenie ciœnienia przed redukcj¹. W przypadku zmian po
stronie ni¿szego ciœnienia regulacja odbywa siê analogicznie. Na
przyk³ad, je¿eli odbierana jest du¿a iloœæ gazu, maleje jego ciœnienie, co z kolei powoduje wiêksze otwarcie zaworu, dop³yniêcie dodatkowych objêtoœci gazu i wzrost ciœnienia. Reduktor
ciœnienia pe³ni wiêc jednoczeœnie rolê reduktora i regulatora, za
którego pomoc¹ mo¿na nastawiæ ciœnienie gazu na wyjœciu
z urz¹dzenia na okreœlon¹ wartoœæ. W tym celu, aby zredukowaæ ciœnienie gazu, dokrêca siê œrubê reguluj¹c¹ zamontowan¹
na reduktorze, co powoduje dociœniêcie sprê¿yny na element wykonawczy i obni¿enie ciœnienia.
Niektóre reduktory ciœnienia wyposa¿one s¹ w zintegrowane,
dzia³aj¹ce bezpoœrednio (bez energii
pomocniczej) mechaniczne zawory bezpieczeñstwa umo¿liwiaj¹ce automatyczne
odciêcie przep³ywu gazu w przypadku przekroczenia ustawionego zakresu ciœnienia
minimalnego i maksymalnego – na przyk³ad
na skutek zbyt gwa³townego spadku ciœnienia po stronie instalacji niskiego ciœnienia
(zredukowanego) w wyniku rozszczelnienia
instalacji.

INSTALACJA GAZOWA
Zadaniem instalacji gazowej jest rozprowaReduktor gazu, którego przekrój ilustruje
dzenie paliwa do wszystkich urz¹dzeñ zapowy¿szy rysunek, spe³nia dwie podstawosilanych tym rodzajem paliwa. Pocz¹tkiem
we funkcje: obni¿a ciœnienie do wymaganej
instalacji gazowej jest g³ówny zawór gazu.
wartoœci (ustawionej z wykorzystaniem sprêBywa do niej równie¿ zaliczany gazomierz,
¿yny lub poprzez mniejszy reduktor steruj¹który stanowi w³asnoœæ dostawcy gazu,
cy, tzw. pilot) oraz utrzymuje to ciœnienie na
a umieszczany jest za g³ównym zaworem
sta³ym poziomie, niezale¿nie od zmian ciRys.: Przekrój reduktora gazu
œnienia zasilania (po stronie wy¿szego ciœnie- Kolory: czerwony – obszar ciœnienia przed re- ze wzglêdów bezpieczeñstwa.
nia) czy od strumienia przep³ywaj¹cego dukcj¹, ¿ó³ty – obszar ciœnienia po redukcji, niebieski – obszar ciœnienia atmosferycznego
gazu. Zmiany iloœci przep³ywaj¹cego gazu
G³ównymi elementami instalacji gazowej s¹:
mog¹ wynikaæ ze zmian strumienia zasilania oraz objêtoœci od• przewody rozprowadzaj¹ce, czyli poziome odcinki rur ³¹cz¹ce
bieranego gazu po obni¿eniu ciœnienia. Elementem wykonawczym
g³ówny zawór z pionami gazowymi;
jest tak zwany grzybek, znajduj¹cy siê w gnieŸdzie zaworu. Przez
• piony gazowe, doprowadzaj¹ce paliwo na poszczególne konzwiêkszanie lub zmniejszanie odleg³oœci (szczeliny) miêdzy tymi
dygnacje budynku.
elementami uzyskuje siê mniejszy lub wiêkszy stopieñ redukcji ciœnienia. Natomiast uk³ad regulacyjny prostego reduktora sk³ada
Rury musz¹ byæ wykonane ze stali lub z miedzi (nie ma mowy
siê ze sprê¿yny – jako g³ównego elementu napêdowego reduktora
o rurach polietylenowych lub jakichkolwiek wê¿ach). Dobrze za– oraz dwóch membran: g³ównej (pomiêdzy obszarami ciœnienia
projektowana instalacja, zapewniaj¹ca bezpieczn¹ eksploatacjê urz¹po redukcji i ciœnienia atmosferycznego) i odci¹¿aj¹cej (pomiêdzy
dzeñ gazowych, musi uwzglêdniaæ spadek ciœnienia gazu podczas
obszarami ciœnienia przed i po redukcji).
przep³ywu rurami, ale równie¿ odzysk (wzrost wartoœci) ciœnienia przy
Wzrost ciœnienia po stronie wysokiego ciœnienia powoduje zwiêkszenie otwarcia zaworu i przep³ywu gazu, co z kolei wp³ywa na
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przep³ywie pionami gazowymi. Dzieje siê tak z powodu mniejszej
gêstoœci gazu ziemnego od powietrza, czyli naturalnej sk³onnoœci
gromadzenia siê l¿ejszego gazu powy¿ej ciê¿szego.
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Górnoœl¹ski Zak³ad
Obs³ugi Gazownictwa Sp. z o.o.
41-807 Zabrze, ul. Pyskowicka 31
tel. +48 32 376 19 99
fax +48 32 376 22 70
e-mail: sekretariat@gzog.pl
www.gzog.pl

Górnoœl¹ski Zak³ad Obs³ugi Gazownictwa
Sp. z o.o. w Zabrzu dzia³a na rynku od grudnia 2000 roku. Firma powsta³a w wyniku
restrukturyzacji Górnoœl¹skiej Spó³ki Gazownictwa w Zabrzu. Wychodz¹c naprzeciw zmieniaj¹cym siê wymogom rynku, w 2012 roku
udoskonaliliœmy system swojej dzia³alnoœci
oraz podnieœliœmy jakoœæ œwiadczonych
us³ug. Obecnie zatrudniamy 140 wywodz¹cych siê z bran¿y pracowników, posiadaj¹cych du¿e doœwiadczenie oraz potencja³.
Opieraj¹c siê na wysoko wykwalifikowanej
kadrze oraz bogatym zapleczu technicznym,
firma stara siê w pe³ni sprostaæ oczekiwaniom swoich Klientów.
Od 2001 roku spó³ka posiada certyfikowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ wg normy
ISO 9001.
Ponadto posiadamy certyfikowany przez
Instytut Spawalnictwa system jakoœci spawania materia³ów metalowych wg normy
ISO 3834-2.

Wszelkie prace zwi¹zane z produkcj¹ stacji
prowadzone s¹ przez fachowców posiadaj¹cych stosowne uprawnienia nadane przez
Urz¹d Dozoru Technicznego oraz Instytut
Spawalnictwa, a nadzór nad ich prawid³owoœci¹ prowadzony jest przez wykwalifikowan¹ kadrê in¿yniersk¹.
Realizujemy inwestycje „pod klucz” –
od projektu do odbioru koñcowego.
Oferujemy us³ugi w zakresie:
• projektowym;
• budowy i serwisu stacji CNG, LCNG;
• budowy i serwisu instalacji LNG;
• dostawy i monta¿u turbosprê¿arek oraz
sprê¿arek œrubowych;
• instalacji sprê¿onego powietrza w zak³adach przemys³owych;
• budowy i remontów stacji gazowych,
ruroci¹gów stalowych oraz ruroci¹gów
PE;
• renowacji ruroci¹gów metodami:
Compact Pipe, Relining, Primus Line;

• redukcji – obs³uga stacji redukcyjno-pomiarowych I° i II°;
• pomiarowym – obs³uga i serwis uk³adów
pomiarowych;
• systemów automatyki przemys³owej
i programowania sterowników PLC;
• legalizacji gazomierzy, wzorcowania
manometrów, naprawy rejestratorów;
• energetycznym: linie kablowe, stacje
transformatorowe, instalacje;
• robót ogólnobudowlanych, us³ug stolarskich;
• obróbki skrawaniem i prac œlusarskich;
• prób ciœnieniowych do ciœnienia 400 bar.
Produkujemy:
• bezpompow¹ nawanialniê gazu ziemnego
VAPORINI;
• zbiorniki ciœnieniowe;
• elektrody odniesienia;
• uniwersalne s³upki pomiarowe;
• konstrukcje stalowe.
Posiadamy bogate zaplecze sprzêtowe: samochody ciê¿arowe, koparko-³adowarki,
sprê¿arki powietrza do 30 bar, tokarki, frezarki, agregaty pr¹dotwórcze, pompy do
prób hydraulicznych na ciœnienie 400 bar.
Naszymi klientami s¹ miêdzy innymi:
• PGNiG SA;
• OGP Gaz-System S.A.;
• PSG Sp. z o.o.;
• ArcelorMittal Poland S.A.;
• PGE S.A.;
• Fiat Auto Poland S.A.;
• ENESTA Sp. z o.o.;
• Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j.;
• Odlewnia „CEMA- MYSTAL” Sp. z o.o.;
• NITROERG S.A., Fortum Bytom S.A.;
• ZW Lhoist S.A.;
• PKM Sp. z o.o. w Tychach;
• Grupa LOTOS S.A.
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W budynkach mieszkalnych nie ma wymogu instalowania detektorów gazu ziemnego lub LPG, choæ oczywiœcie ze wzglêdów
bezpieczeñstwa czêsto montowane s¹ odpowiednie czujniki.
W przypadku gazu sieciowego (którego g³ównym sk³adnikiem
jest metan, a sam gaz jest l¿ejszy od powietrza) czujniki musz¹
siê znajdowaæ pod sufitem pomieszczenia. Natomiast w budynkach z instalacj¹ zasilan¹ gazem ciek³ym urz¹dzenia te umieszcza siê przy pod³odze, ze wzglêdu na du¿¹ gêstoœæ propanu
i butanu, wiêksz¹ ni¿ powietrza.

Natomiast zawór elektromagnetyczny klapowy, bêd¹cy elementem sk³adowym urz¹dzenia sygnalizacyjno-odcinaj¹cego, pewnie
i skutecznie odcina dop³yw gazu do instalacji (w ci¹gu jednej
sekundy) w chwili wykrycia przez detektory jego obecnoœci
w pomieszczeniu. Zawór powinien byæ instalowany poza budynkiem (miêdzy kurkiem g³ównym a wprowadzeniem przewodu
do budynku) i po automatycznym zamkniêciu otwierany jest tylko rêcznie za pomoc¹ specjalnego klucza.

W sytuacji wystêpowania nieszczelnoœci
w instalacji gazowej, pogotowie gazowe
pos³uguje siê przenoœnym detektorem gazu
w celu lokalizacji wycieku gazów palnych
takich jak propan-butan lub metan. Czu³oœæ
takiego urz¹dzenia zaczyna siê ju¿ od 50 ppm
(0,005%), co pozwala na szybk¹ lokalizacjê ka¿dego wycieku w bardzo krótkim
czasie.
W pomieszczeniach, w których ³¹czna nominalna moc cieplna zainstalowanych urz¹dzeñ gazowych jest wiêksza ni¿ 60 kW (kot³ownie, budynki u¿ytecznoœci publicznej,
obiekty przemys³owe czy zabudowa wielorodzinna itp.), nale¿y stosowaæ system nadzoru oparty o instalacjê sygnalizacyjno-odcinaj¹c¹ dop³yw gazu. Taki aktywny system
bezpieczeñstwa instalacji gazowej s³u¿y do
automatycznego zamkniêcia dop³ywu gazu
do instalacji, w obrêbie której nast¹pi³ jego
wyciek. Realizuje siê to przez wspó³pracuj¹ce ze sob¹ nastêpuj¹ce urz¹dzenia:
• detektor gazu;
• modu³ alarmowy;
• zawór elektromagnetyczny;
• sygnalizator akustyczno-optyczny.

Rys.: Przekrój przez zawór kulowy pe³no przelotowy: 1 – korpus zaworu, 2 – gniazda (uszczelnienie), 3 – kula, 4 – dŸwignia, 5 – oœ obrotu
zaworu

GAZOMIERZE I ZAWORY
Do rozliczania zu¿ytego gazu s³u¿¹ urz¹dzenia pomiarowe zwane gazomierzami, które
podzielone s¹ na dwie grupy, w zale¿noœci
od zasady dzia³ania:
• objêtoœciowe – pomiar sprowadza siê do
rejestrowania krotnoœci nape³nienia komory pomiarowej o znanej objêtoœci. Do tej
grupy zaliczane s¹ gazomierze miechowe,
rotorowe czy precyzyjne gazomierze bêbnowe (stosowane w laboratoriach);
• szybkoœciowe – tu mierzona jest szybkoœæ
przep³ywu gazu przez skalibrowany odcinek pomiarowy. S¹ to gazomierze turbinowe, ultradŸwiêkowe, wirowe.

W gazowych instalacjach, tzn. w naszych
mieszkaniach, zamontowane s¹ tylko gazomierze miechowe. Budowê takiego urz¹dzenia pokazuje w przekroju rysunek obok. Gaz
dop³ywaj¹cy do gazomierza wp³ywa tzw.
króæcem dolotowym (1) i wype³nia wnêtrze
obudowy (3), w której znajduje siê uk³ad
pomiarowy (6). Tworz¹ go dwie identyczne
komory o znanej objêtoœci, przedzielone wewn¹trz elastyczn¹ membran¹. W górnej czêœci znajduj¹ siê otwory s³u¿¹ce do nape³niania komór pomiarowych, które s¹ cyklicznie
przys³aniane i otwierane przez specjalny uk³ad
Rys.: Przekrój gazomierza miechowego
Detektor w momencie wykrycia gazu przeka- 1 – króciec dolotowy, 2 – króciec wylotowy, pantografowy. Podczas gdy jedna czêœæ kozuje sygna³ do modu³u alarmowego, który 3 – obudowa, 4 – pantografowy uk³ad przys³on mory jest nape³niana, druga jest opró¿niana
i ogranicznik biegu wstecznego, 5 – zagniatane
z kolei wysy³a sygna³ do zaworu elektroma- po³¹czenie obudowy, 6 – komory pomiarowe, do przewodu odprowadzaj¹cego, po³¹czonego z króæcem wylotowym (2). Równoczeœnie
gnetycznego (i zamyka go) oraz do sygnali- 7 – liczyd³o
ruch przys³ony, z u¿yciem sprzêg³a magnezatora akustyczno-optycznego. Przek³adem
tycznego, przenoszony jest na liczyd³o wskazuj¹ce zu¿ycie gazu.
jest system alarmowy z modu³em firmy GAZEX. Stosowany
Ruch membran wewn¹trz komór pomiarowych wymuszony jest nadw nim dwuprogowy detektor gazu oparty jest o sensor pó³przeciœnieniem gazu przy wlocie do gazomierza. Urz¹dzenie jest wypowodnikowy. Pierwszy próg ustawiony jest dla 10% DGW (tzn.
sa¿one zarówno w blokady zabezpieczaj¹ce przed mo¿liwoœci¹
stê¿enie metanu odpowiadaj¹ce 0,01% dolnej granicy wybuchocofniêcia wskazañ licznika, jak i przed przep³ywem gazu w kierunwoœci), a drugi próg na 40% DGW. Dopuszczalne jest chwilowe
ku przeciwnym. Obecnie gazomierze miechowe wyposa¿one s¹
stê¿enie metanu na poziomie 100% DGW.
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tak¿e w nadajnik impulsów umo¿liwiaj¹cy sczytywanie zu¿ycia gazu
za pomoc¹ dodatkowego urz¹dzenia (rejestratora impulsów) i dalsze przetwarzanie na urz¹dzeniach elektronicznych.
W zale¿noœci od zu¿ycia gazu w gospodarstwie domowym (opisanego w taryfie gazowej) instalowane s¹ gazomierze miechowe
o ró¿nej wielkoœci. Te najmniejsze, typu G1,6, umo¿liwiaj¹ pomiar
od 0,016 m3/h do 2,5 m3/h, a najwiêksze, typu G100, mog¹ zmierzyæ pobór gazu w zakresie od 1 m3/h do 160 m3/h. Dla zobrazowania tych wielkoœci dodajmy, ¿e strumieñ 160 m3/h odpowiada
oko³o 1,6 MW energii cieplnej dla gazu grupy E. Najwiêksze urz¹dzenia gazowe instalowane w indywidualnych budynkach mieszkalnych, jakimi s¹ piece centralnego ogrzewania, mog¹ mieæ moc
do oko³o 50 kW. Przy pracy z pe³n¹ moc¹ i sprawnoœci dla tradycyjnych kot³ów 93% wymagany strumieñ gazu wynosi oko³o 5,5 m3/h.
W takim przypadku musi byæ pod³¹czony gazomierz miechowy G4,0
(trzeci w typoszeregu).
Przyk³adem drugiego typu gazomierzy (szybkoœciowych) jest przep³ywomierz dzia³aj¹cy na zasadzie obracaj¹cego siê ko³a turbiny.
Obroty ko³a turbiny s¹ proporcjonalne do objêtoœci przep³ywaj¹cego
gazu, a objêtoœæ ta jest rejestrowana przez mechaniczne lub elektroniczne liczyd³o. £o¿yska samosmaruj¹ce zapewniaj¹, ¿e przep³ywomierze dzia³aj¹ zupe³nie bez ¿adnej konserwacji. Urz¹dzenia te
s¹ dostêpne w zakresach przep³ywu gazu od 1,6-16 m3/h a¿ do
80-1600 m3/h w zale¿noœci od œrednicy dobranego przep³ywomierza i stosowane s¹ raczej w przemys³owych instalacjach wykorzystuj¹cych paliwo gazowe. Przep³ywomierze wyposa¿one w liczyd³o elektroniczne, które prócz normalnej rejestracji objêtoœci ³¹cznej potrafi¹
tak¿e wyœwietlaæ tempo przep³ywu, objêtoœæ dnia kluczowego oraz
datê dnia kluczowego. Dziêki temu u¿ytkownik mo¿e ³atwo obliczyæ
zu¿ycie gazu dla poszczególnej czêœci budynku w wybranym czasie.
Nastêpnym elementem zapewniaj¹cym w³aœciw¹ pracê ca³ego uk³adu zasilania paliwem gazowym, istotnym zw³aszcza dla u¿ytkownika, jest armatura zaporowa. Obecnie w instalacjach gazowych, ale
równie¿ na sieci gazowej (przy znacznie wiêkszych œrednicach), stosuje siê zawory kulowe. Maj¹ one dwie podstawowe zalety: wysok¹
szczelnoœæ przy zamkniêciu, a przy pe³nym otwarciu praktycznie nie
powoduj¹ strat w przep³ywie gazu. Dodatkow¹ zalet¹ jest mo¿liwoœæ bardzo szybkiego ca³kowitego odciêcia przep³ywu, gdy¿ uzyskuje siê to po obrocie o 90 stopni. Ze wzglêdu na to, a tak¿e dziêki
cichej pracy, wypieraj¹ one stosowane wczeœniej zawory grzybkowe.
SYSTEMY DO ZDALNEGO ODCZYTU
Po³¹czenie nadajnika impulsów zamontowanego na gazomierzu z rejestratorem impulsów wyposa¿onym w modu³ GSM
umo¿liwia zdalne przekazanie danych pomiarowych do serwera
centrum zbiorczego. W zale¿noœci od funkcji zamontowanego
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rejestratora mo¿liwy jest odczyt zu¿ycia gazu, a tak¿e temperatury oraz ciœnienia z wyszczególnieniem:
• przep³ywu chwilowego, godzinowego i innych;
• rejestracji szczytów godzinowych dobowo i miesiêcznie;
• konfiguracji i odczytu rejestrów archiwalnych;
• iloœci zu¿ytej energii w zale¿noœci od kalorycznoœci zu¿ywanego gazu.
Dodatkow¹ zalet¹ wprowadzenia ju¿ doœæ powszechnie stosowanych zdalnych odczytów z punktów odbioru gazu dla klientów
przemys³owych lub osiedli mieszkaniowych jest przyspieszenie
procesu rozliczenia (z kilkunastu do obecnie 1-2 dni), monitorowanie zu¿ycia gazu w trybie on-line, ograniczenie strat w sieci
dystrybucyjnej spowodowane nieprawid³owym rozliczeniem paliwa gazowego i awariami na sieci oraz zoptymalizowanie wielkoœci uk³adów pomiarowych do rzeczywistego odbioru gazu.
W gazownictwie najczêœciej instaluje siê systemy AMR (ang.
Automated Meter Reading) – zdalnego i automatycznego pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowych. Zazwyczaj posiadaj¹ one takie funkcje, jak: mo¿liwoœæ zdalnego odczytania
bie¿¹cego wskazania gazomierza oraz danych historycznych.
Systemy tego typu powinny dostarczaæ klientom koñcowym oraz
spó³kom gazowniczym i innym uprawnionym podmiotom aktualne i archiwalne dane pomiarowe o wielkoœci zu¿ycia gazu,
pozwalaj¹c na racjonalizacjê zu¿ycia i dostaw.
Warto podkreœliæ, ¿e gazomierze w odró¿nieniu od liczników
energii nie maj¹ zapewnionego sta³ego zasilania z sieci elektroenergetycznej. Zazwyczaj nie s¹ one zasilane z sieci, tylko z baterii,
która powinna wystarczyæ na 8-15 lat pracy takiego urz¹dzenia.
Dlatego te¿ nie mog¹ byæ stale odczytywane oraz konieczne jest
zarz¹dzanie zu¿yciem energii.
Niektóre systemy zdalnego odczytu gazomierzy posiadaj¹ równie¿ dodatkowe funkcje:
• mo¿liwoœæ zdalnego monitorowania stanu gazomierza oraz
sterownia nim;
• wspó³praca z innymi urz¹dzeniami w ramach systemów automatyki domowej;
• udostêpnianie zaawansowanych opcji zarz¹dzania zu¿yciem gazu.
W przypadku udostêpnienia odbiorcy mo¿liwoœci zarz¹dzania
zu¿yciem gazu chodzi o funkcjonalnoœci takie, jak: ustawianie
okresowych limitów zu¿ycia (wraz z sygnalizacj¹ przekroczeñ),
podawanie zu¿ycia gazu w jednostkach energii (czasami równie¿
w formie nale¿noœci do zap³aty), wariantów taryfowych, aktualnego i narastaj¹cego kosztu zu¿ycia, elektroniczne wystawianie
faktur wraz z opcjami dokonywania p³atnoœci elektronicznych itp.

ROZDZIA£ 3.
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Integrotech sp. z o.o.
90-312 £ódŸ, Polska
Plac Zwyciêstwa 2/bud.D
tel.+48 42 674 55 53
fax +48 42 674 55 85
e-mail: biuro@integrotech.com.pl
www.integrotech.com.pl

Integrotech sp. z o.o. za³o¿ony zosta³ w listopadzie 2001 roku, jednak doœwiadczenia
naszych pracowników siêgaj¹ pierwszej
po³owy lat 90. XX wieku. Wk³adamy wiele
wysi³ku w harmonijne ³¹czenie wiedzy doœwiadczonych in¿ynierów z dynamik¹ i potencja³em m³odej kadry, aby rozwijaæ ofertê
zgodnie ze zmieniaj¹cymi siê wymaganiami
naszych klientów. Wskutek nad¹¿ania za potrzebami rynku jesteœmy firm¹ in¿yniersk¹
oferuj¹c¹ obecnie zarówno kompletacje
sprzêtu, kompleksowe us³ugi monta¿owe
i uruchomienia instalacji AKPIA, jak równie¿ autorskie urz¹dzenia pomiarowe,
oprogramowanie narzêdziowe oraz us³ugi w zakresie wdro¿eñ i serwisu systemów
pomiarowych mediów gazowych i ciek³ych
dla gazownictwa oraz przemys³u.
Efektywne wykorzystanie pojawiaj¹cych siê
szans rozwoju i budowanie relacji partnerskich z liderami bran¿y w kraju i za granic¹,
zaowocowa³o stworzeniem przez nas oferty sprzêtowej i us³ugowej spe³niaj¹cej na-

wet najostrzejsze wymagania techniczne,
formalne i organizacyjne. Do grona naszych
partnerów nale¿¹: FMC Technologies, FMC
Ltd, Tecnomatic SpA, Siemens Sp. z o.o.
i Totalgaz Industrie. Potencja³ in¿ynierski firmy pozwala na ci¹g³e powiêkszanie oferty
elektronicznych przyrz¹dów pomiarowych
w³asnej produkcji. Do ciesz¹cej siê od lat
renom¹ i zaufaniem rodziny Modu³owych
Systemów Pomiarowych MSP nale¿¹ obecnie przeliczniki objêtoœci gazu, separatory
analogowe i impulsowe, modu³y komunikacyjne czy systemy pomiaru i regulacji poziomu cieczy. Powy¿sza oferta sprzêtowa
wsparta jest profesjonalnym serwisem in¿ynierów Integrotechu, realizowanym
z £odzi lub poprzez lokalnego partnera.
Pracujemy zgodnie z certyfikowanym Systemem Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO wg PN-EN
ISO 9001:2009, a w oparciu o otrzymane
certyfikaty UDT i GIG nadajemy znak CE na
produkowane przez nas urz¹dzenia ciœnieniowe i iskrobezpieczne.

Nasza oferta obejmuje:
• US£UGI:
– Projektowanie, produkcja, wdro¿enia,
kompletacje, monta¿, uruchomienia, diagnostyka i serwis kompleksowych, dostosowanych do wymagañ aplikacji systemów AKPiA.
• URZ¥DZENIA:
GAZOMIERZE:
– ultradŸwiêkowe in-line (szpulowe)
i clamp-on (bezinwazyjne),
– zwê¿kowe, turbinowe, rotorowe, V-cone.
MSP – MODU£OWY SYSTEM POMIAROWY:
– przeliczniki objêtoœci gazu MSP-02-FC,
– analogowe i impulsowe separatory
MSP-SEP (wer. Ex i nEx),
– modu³y komunikacyjne MSP-nCOM
i MSP-MK (GSM, LAN, œwiat³owód),
– system pomiaru i regulacji poziomu cieczy Leverian i LEVPoint.
REDUKTORY CIŒNIENIA I ARMATURA:
– Chiksan, Weco, Totalgaz.
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• mo¿liwoœæ wprowadzenia ró¿nych rodzajów cyklów odczytowych (o ró¿nej czêstoœci odczytu w miesi¹cu, roku) do wyboru
przez klientów spó³ek obrotu gazem, optymalnie dla swoich
potrzeb i wymagañ;
• mo¿liwoœæ zmian harmonogramów odczytowych i dostosowania ich do profilu zu¿ycia (np. czêstsze odczyty urz¹dzeñ
w sezonie zimowym);
• dziêki czêstemu pomiarowi dok³adniejsze bilansowanie gazu
w ca³ym systemie dystrybucyjnym oraz wyznaczonych jego czêœciach i strefach dystrybucyjnych;
• mo¿liwoœæ rozliczania wszystkich odbiorców gazu w cyklach
jednomiesiêcznych na podstawie rzeczywistych odczytów zu¿ycia gazu;
• zmniejszenie nieuprawnionego poboru i kradzie¿y gazu;
• zwiêkszenie wydajnoœci odczytów – liczby odczytanych
urz¹dzeñ w jednostce czasu;
• eliminacja problemów zwi¹zanych z brakiem odczytów lub
nieskutecznymi odczytami wynikaj¹cymi z niedostêpnoœci gazomierzy (niewymagany bêdzie
Raport Eurogas przytacza ustadostêp inkasenta do uk³adu polenia CEN-CENELEC-ETSI Smart
miarowego);
Meters Coordination Group,
• mo¿liwoœæ uzyskania dodatw których zosta³o okreœlonych
kowych przychodów dziêki ofeszeœæ podstawowych grup
Rys.
1.
Powi¹zanie
funkcjonalne
inteligentnych
elementów
w
gosporowaniu odbiorcom nowych
funkcjonalnoœci dla inteligentdarstwie domowym (na podstawie [7])
us³ug;
nych systemów pomiarowych
• poprawienie pewnoœci i jakoœci odczytów (znacznie mniejsza
w gazownictwie. Oprócz wczeœniej wyszczególnionych s¹ tu wyiloœæ b³êdów i przek³amañ), znaczne ograniczenie odczytów
mieniane równie¿:
przybli¿onych i aproksymowanych;
• zaawansowany systemy taryfikacji i p³atnoœci (ang. Advanced
• zautomatyzowanie procesów odczytowych i przetwarzatariff and payment systems);
nia danych pomiarowych (bez udzia³u inkasenta), a¿ do
• komunikacja z innymi urz¹dzeniami (ang. Communication with
koñcowego fakturowania, dziêki temu skrócenie czasu od
other devices) np. z czujnikiem wycieku gazu.
chwili dokonania odczytu do momentu wystawienia faktury (w tym równie¿ odczyt i przetwarzanie danych w dni
Wœród us³ug dodatkowych, mo¿liwych do uzyskania dziêki wdrowolne od pracy);
¿eniu inteligentnych systemów pomiarowych w gazownictwie,
• zmniejszenie iloœci i ograniczenie kosztów obs³ugi zg³oszeñ
nale¿y zaliczyæ:
reklamacyjnych zwi¹zanych z prawid³owoœci¹ dokonania roz• œwiadczenie us³ug zwi¹zanych z bezpieczeñstwem domu lub
liczeñ i odczytów;
mieszkania a tak¿e jego mieszkañców;
• poprawienie jakoœci obs³ugi klientów koñcowych w zakresie
• us³ugi zwi¹zane z marketingiem i reklam¹, dziêki mo¿liwoœci
odczytów i swobodnego dostêpu do informacji o odczytach;
dotarcia do olbrzymiej rzeszy sprofilowanych klientów.
• u³atwienie zarz¹dzania kontami „problemowych” u¿ytkowników;
ZALETY ROZWI¥ZAÑ SMART METERING DLA GAZU
• ograniczenie zaleg³ych zobowi¹zañ finansowych klientów oraz
Zalety inteligentnych systemów pomiarowych w gazownictwie
ca³kowitych kosztów windykacji nale¿noœci;
s¹ nastêpuj¹ce:
• usprawnienie i przyspieszenie procesu „twardej” windykacji po• zwiêkszenie czêstoœci dokonywanych odczytów uk³adów polegaj¹cej na odciêciu lub wznowieniu dostawy gazu;
miarowo-rozliczeniowych;
Istotne jest to, w jaki sposób klient koñcowy bêdzie mia³ dostêp
do danych pomiarowych oraz innych informacji. Czy za poœrednictwem aplikacji na smartfona, dziêki dostarczanemu wraz
z licznikiem wyœwietlaczowi domowemu, czy raczej po zalogowaniu siê na stronê internetow¹ portalu przedsiêbiorstwa gazowego. Wa¿ne jest, aby kana³ komunikacyjny by³ akceptowany
przez klienta i ¿eby potrzebna informacja trafia³a do odbiorcy
koñcowego w wymaganym czasie. Sposób, w jaki przewidzi siê
dostêp u¿ytkownika do jego danych pomiarowych, warunkuje
wykorzystanie tego systemu. Przyk³adowo, funkcja odcinania dostaw gazu bêdzie polega³a na zamykaniu zaworu szybkozamykaj¹cego, zabudowanego w gazomierzu. Zdalne przywracanie
dostaw gazu jest natomiast spraw¹ dyskusyjn¹. Mo¿e byæ bowiem ryzykowne. Realizacja tej funkcji bêdzie uzale¿niona od
uwarunkowañ prawno-organizacyjnych. Konieczna bêdzie
równie¿ wymiana danych pomiêdzy serwerem przedsiêbiorstwa gazowego a konkretnym
gazomierzem.
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Oferujemy kompleksow¹ realizacjê inwestycji maj¹cych na celu dystrybucjê oraz sprzeda¿
gazu ziemnego wysokometanowego na terenach objêtych udzielonymi Spó³ce koncesjami.
Wizj¹ Spó³ki Avrio Media jest zagwarantowanie dostêpnoœci energii gazowej do klienta
docelowego na terenie Polski. Naszym celem jest rozbudowa sieci gazowej, która w efekcie
ograniczy zanieczyszczanie œrodowiska naturalnego wywo³anego stosowaniem innych paliw
oraz technologi¹ ich spalania.
Spó³ka posiada status OSD operatora systemu dystrybucyjnego, dysponuje wysoko wykwalifikowan¹
kadr¹ pracownicz¹, gwarantuje rzeteln¹ obs³ugê na wszystkich etapach prowadzonych inwestycji, sta³¹
kontrolê realizacji prac, odpowiedzialne doradztwo oraz precyzyjne wykonanie z zastosowaniem
najnowszych technologii.

AVRIO MEDIA Sp. z o.o.
62-025 Kostrzyn, ul. Wrzesiñska 1B
tel. +48 61 875 39 68, fax +48 61 818 86 51
e-mail: avriomedia@avriomedia.pl, www.avriomedia.pl
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• zwiêkszenie poziomu jakoœci i „elegancji” obs³ugi klientów dziêki mo¿liwoœci odczytu wskazañ gazomierza bez potrzeby jakiegokolwiek zaanga¿owania ze strony klienta – docelowo
prze³o¿y siê to na poprawienie wizerunku firmy;
• mniejsza liczba skarg i uzasadnionych reklamacji odbiorców
na odczyty niezgodne ze stanem faktycznym;
• wiêksza elastycznoœæ w dostosowaniu do ewentualnych nowych taryf (promocje, zni¿ki, zmienne taryfy czasowe itp.);
• ³atwiejsze uruchomienie procedur odczytu urz¹dzenia przy
przy³¹czaniu lub od³¹czeniu klienta a tak¿e przy zmianie przedsiêbiorstwa obrotu gazem.
ROZLICZANIE PALIWA GAZOWEGO
Z ZASTOSOWANIEM PRZEDP£AT
Obecnie gazomierze czêsto odczytywane s¹ przez inkasentów,
którzy musz¹ odwiedziæ w domu ka¿dego odbiorcê. Jest to k³opotliwe i mêcz¹ce rozwi¹zanie, dodatkowo metoda taka jest
podatna na b³êdy oraz mo¿e sprzyjaæ korupcji. Aby unikn¹æ tych
niedogodnoœci jedn¹ z rozpatrywanych mo¿liwoœci jest wykorzystanie gazomierzy przedp³atowych.
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Wprowadzenie rozliczania przedp³atowego jest realn¹ opcj¹.
Ka¿dy gazomierz bêdzie musia³ byæ wyposa¿ony w zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu. W przedp³atowym systemie rozliczeniowym
(ang. prepaid) klient bêdzie zawsze œwiadomy, jaki kredyt jeszcze mu pozosta³ do wykorzystania. Ponadto, w przeciwieñstwie
do obecnego rozliczania (ang. postpaid), klient bêdzie móg³
do³adowaæ konto w dowolnym momencie miesi¹ca, na stacji
sprzedaj¹cej do³adowania. Dodatkowo w systemie przedp³atowym nie ma koniecznoœci zaanga¿owania ludzi – inkasentów
i dziêki temu zostaje powstrzymane, marginalne wprawdzie, zjawisko korupcji podczas rozliczeñ. Kolejn¹ zalet¹ rozwi¹zania
przedp³atowego jest to, ¿e przesy³ i dystrybucja gazu pozyskuje
pieni¹dze szybko i dok³adnie.
Rozwi¹zania przedp³atowe s¹ po¿¹dane dla przedsiêbiorstw
gazowniczych, które nie bêd¹ musia³y kredytowaæ klientów, bêd¹
mia³y zagwarantowan¹ zap³atê za dostarczony gaz, w zasadzie
nie bêdzie konicznoœci dokonywania windykacji zaleg³ych nale¿noœci. Przedp³aty s¹ równie¿ po¿¹dane na rynku wynajmu
mieszkañ.
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ZARZ¥DZANIE I STEROWANIE
SIECI¥ GAZOW¥
Ostatnie kilkadziesi¹t lat rozwoju sieci gazowych to istotne zmiany w zarz¹dzaniu
i sterowaniu infrastruktur¹ przesy³ow¹ i dystrybucyjn¹. Wi¹¿e siê to z powszechnym
stosowaniem systemów informatycznych
takich jak systemy SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition), które
pozwalaj¹ w sposób scentralizowany monitorowaæ i sterowaæ infrastruktur¹ gazow¹. Dyspozytor korzystaj¹cy z systemu
SCADA na monitorze stacji operatorskiej
dysponuje kompletem informacji o nadzorowanym procesie (pomiary, sygnalizacje,
alarmy), co u³atwia podejmowanie w³aœciwych decyzji zwi¹zanych ze zdalnym sterowaniem odpowiednimi elementami wykonawczymi (zawory, regulatory, sprê¿arki itp.). W ka¿dym systemie SCADA mo¿na
wyró¿niæ trzy podstawowe komponenty:
• urz¹dzenia obiektowe,
• ³¹cza transmisyjne,
• oprogramowanie zarz¹dzaj¹ce.
Podstawowym urz¹dzeniem obiektowym
systemu SCADA jest sterownik PLC (ang.
Programmable Logic Controller), którego
najwa¿niejszym zadaniem jest zamiana
wartoœci pochodz¹cych z czujników na
wartoœci cyfrowe oraz zamiana wartoœci
cyfrowych na sygna³y steruj¹ce urz¹dzeniami wykonawczymi. Dodatkowo ka¿dy sterownik PLC mo¿e w sposób autonomiczny
(wykonuj¹c w³asny program sterowania)
kontrolowaæ fragment nadzorowanego
procesu np. funkcje regulatora ciœnienia,
przep³ywu. Inn¹ kategori¹ urz¹dzeñ obiektowych, które s¹ œciœle zwi¹zane z infrastruktur¹ gazow¹ to elektroniczne liczniki
gazu tzw. przeliczniki. S¹ to urz¹dzenia
umo¿liwiaj¹ce wyznaczenie aktualnego
strumienia gazu (w jednostkach energii lub
Nm 3) na podstawie aktualnego przep³ywu
rzeczywistego, w powi¹zaniu z temperatur¹ i sk³adem gazu. St¹d zwyczajowa nazwa przelicznik. Cech¹ charakterystyczn¹
przeliczników stosowanych w polskim gazownictwie jest wewnêtrzna rejestracja
aktualnych pomiarów oraz standardowy
protokó³ komunikacyjny GAZ-MODEM.
W polskim gazownictwie rynek przeliczni-
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ków gazu zosta³ zdominowany przez dwie
polskie firmy: Plum z Bia³egostoku i Common z £odzi. Istotn¹ grup¹ urz¹dzeñ obiektowych stosowanych w gazownictwie s¹
chromatografy, które s¹ podstawowym
Ÿród³em informacji o jakoœci gazu dostarczanego klientom koñcowym. Urz¹dzeniem obiektowym spotykanym wy³¹cznie
w systemach SCADA zwi¹zanych z gazownictwem s¹ analizatory THT. Pozwalaj¹ na
kontrolê pracy nawanialni poprzez sta³e
monitorowanie zawartoœci czynnika THT.
Z ka¿dego urz¹dzenia obiektowego bêd¹cego komponentem systemu SCADA dane
z i do oprogramowania zarz¹dzaj¹cego s¹
dostarczane z wykorzystaniem odpowiedniego protoko³u komunikacyjnego poprzez
³¹cza komunikacyjne. Jednym z najpopularniejszych protoko³ów komunikacyjnych
stosowanych w polskim gazownictwie jest
GAZ-MODEM. Jest to protokó³ opracowany jeszcze w latach 90. ubieg³ego wieku.
Istotn¹ jego cech¹ jest mo¿liwoœæ przesy³ania zarówno aktualnych danych pomiarowych jak równie¿ informacji zarejestrowanych w buforze urz¹dzenia. Protokó³
GAZ-MODEM jest powszechnie stosowany
w przelicznikach oraz analizatorach THT.
Protokó³ GAZ-MODEM jest wynikiem
wspólnych prac dawnego PGNiG oraz firm
Plum, Common oraz TEL-STER. W systemach SCADA w polskim gazownictwie
wykorzystywane s¹ równie¿ typowe rozwi¹zania z zakresu protoko³ów komunikacyjnych jak MODBUS (RTU, ASCII, TCP) czy
PROFIBUS.
Urz¹dzenia obiektowe s¹ dostêpne z poziomu oprogramowania zarz¹dzaj¹cego
SCADA z wykorzystaniem odpowiedniego
³¹cza komunikacyjnego. W przypadku
urz¹dzeñ obiektowych zlokalizowanych
w niewielkiej odleg³oœci od serwerów oprogramowania zarz¹dzaj¹cego najczêœciej
wykorzystywany jest kabel miedziany lub
œwiat³owodowy. W przypadku du¿ego rozproszenia geograficznego najpopularniejsze ³¹cze komunikacyjne wykorzystywane
w polskim gazownictwie to po³¹czenie
GSM/GPRS.
Ostatnim komponentem systemu SCADA,
a jednoczeœnie bezpoœrednio dostêpnym

dla obs³ugi jest oprogramowanie zarz¹dzaj¹ce. Jednym z systemów SCADA powszechnie stosowanych w polskim gazownictwie
jest oprogramowanie TelWin SCADA firmy
TEL-STER z Poznania. Umo¿liwia kontrolê
oraz sterowanie dowolnymi procesami
technologicznymi. System TelWin SCADA
zawiera szereg elementów, które s¹ dedykowane gazownictwu. W szczególnoœci
jest to implementacja protoko³u GAZ-MODEM, który jak wczeœniej wspomniano, jest
podstawowym standardem wymiany danych z urz¹dzeniami obiektowymi w polskim gazownictwie. Drugim wa¿nym elementem systemu TelWin SCADA, który jest
adresowany dla bran¿y gazowniczej, to
interfejs do wspó³pracy z systemem Simone firmy Liwacom, pozwalaj¹cy na realizacjê symulacji statycznej i dynamicznej zachowania sieci gazowej. W przypadku procesów symulacji sieci gazowej nieodzownym komponentem systemu TelWin SCADA jest modu³ prognozowania zu¿ycia
gazu w funkcji warunków atmosferycznych. Dostarczany przez firmê TEL-STER
s y s t e m Te l W i n S C A D A n i e o g r a n i c z a
w ¿aden sposób wielkoœci kontrolowanych
obiektów. Doskonale sprawdza siê jako
system odpowiedzialny za kontrolê i sterowanie bezpoœrednio obiektem technologicznym typu t³ocznia lub wêz³em rozdzia³u gazu. Dziêki mo¿liwoœci budowy struktur hierarchicznych odwzorowuje strukturê organizacyjn¹ u¿ytkownika (wêze³/t³ocznia -> oddzia³ -> centrala).
Najistotniejsze cechy systemu TelWin SCADA to:
• architektura klient-serwer,
• elasycznoœæ i skalowalnoœæ – wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa,
• mo¿liwoœæ bezpoœredniego sk³adowania
zbieranych danych w bazie Oracle lub
MS SQL Serwer,
• rozbudowane mo¿liwoœci komunikacyjne pozwalaj¹ce na tworzenie instalacji
rozproszonych w ramach sieci LAN, WAN,
• obs³uga szerokiej gamy ³¹czy komunikacyjnych do ³¹cznoœci z urz¹dzeniami
obiektowymi (³¹cza szeregowe bezpoœrednie, ³¹cza GSM/GPRS, linie komutowane, ³¹cza radiowe, LAN, WAN).

ROZDZIA£ 3.

Oprogramowanie TelWin SCADA umo¿liwia budowê systemów, w których iloœci
parametrów opisuj¹cych nadzorowany
proces liczy siê w dziesi¹tkach tysiêcy. Wykorzystanie typowych platform bazodanowych gwarantuje bezpieczeñstwo danych,
zapewniaj¹c jednoczeœnie otwartoœæ i du¿¹
wydajnoœæ podsystemu gromadzenia danych.
Jedn¹ z ciekawszych cech systemu TelWin
SCADA jest mo¿liwoœæ pracy w œrodowisku klastra serwerów. Poprzez redundancjê kluczowych elementów sprzêtowych
ca³ego systemu, w znacz¹cy sposób podnosi siê bezpieczeñstwo eksploatacji systemu, eliminuj¹c niedostêpnoœæ systemu
w sytuacji awarii poszczególnych komponentów platformy sprzêtowej. Jest to optymalne rozwi¹zanie dla wymagaj¹cych u¿ytkowników, którzy z jednej strony oczekuj¹
wysokiej niezawodnoœci ca³ego systemu,
a z drugiej strony otwartoœci w dostêpie
do gromadzonych danych. Instalacja tego
typu sk³ada siê z dwóch serwerów pracuj¹cych w uk³adzie klastra niezawodnoœcio-

wego na bazie MS Windows z zewnêtrzn¹
macierz¹ dyskow¹. Podczas normalnej pracy jeden z serwerów jest dedykowany do
obs³ugi wszystkich modu³ów TelWin SCADA,
drugi odpowiada za obs³ugê bazy danych.
W przypadku wyst¹pienia awarii jednego
z serwerów, procesy z niedostêpnego serwera migruj¹ w ramach klastra na drugi
pracuj¹cy serwer. System w takiej sytuacji
bêdzie nadal poprawnie funkcjonowa³ oferuj¹c u¿ytkownikom wszystkie normalnie
realizowane zadania. Zachowuj¹c bezpieczeñstwo funkcjonowania ca³ego systemu,
staje siê zbêdne tworzenie dodatkowych
mechanizmów zwi¹zanych z zapewnieniem ci¹g³oœci pracy na wypadek awarii
serwera bazy (np. dodatkowy zapasowy
serwer bazodanowy) czy serwera obs³uguj¹cego oprogramowanie SCADA (kolejny
zapasowy serwer).
W roku 2013 system TelWin SCADA zosta³
w pe³ni zintegrowany z notesem dyspozytorskim TelNOTE, który pozwala na przechowywanie ró¿nego rodzaju komunikatów tekstowych, które s¹ istotnym strumie-
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niem informacji trafiaj¹cej do dyspozytora. U¿ytkownik, z poziomu konsoli systemu SCADA, ma pe³ny dostêp do informacji (notatki, komunikaty, dokumenty) gromadzonych w systemie TelNOTE i mo¿e, na
ró¿ne sposoby, ³¹czyæ informacje prezentowane w systemie SCADA z danymi zapisanymi w systemie TelNOTE:
• wybrane komunikaty TelNOTE mog¹ byæ
wyœwietlane w postaci przewijanego paska informacyjnego w ramach konsoli
systemu SCADA,
• notatki mog¹ byæ prezentowane na
schematach technologicznych w postaci ikon,
• notatki – komentarze do pomiarów
mog¹ byæ dodawane bezpoœrednio z poziomu schematu technologicznego konsoli systemu SCADA,
• wykresy – dane archiwalne mog¹ byæ
prezentowane w powi¹zaniu z notatkami.
Warto wspomnieæ, i¿ system TelWin SCADA
w roku 2014 zosta³ ponownie wyró¿niony
Z³otym Medalem Miêdzynarodowych Targów
Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON.
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dystrybucja
CNG
Sprê¿ony gaz ziemny (CNG, ang. Compressed Natural Gas) jest coraz powszechniej
stosowany jako paliwo do napêdu pojazdów silnikowych. Prym w wykorzystaniu
CNG do celów komunikacyjnych wiod¹: Argentyna, Brazylia, W³ochy czy Pakistan.
Popularnoœæ tego rozwi¹zania wzrasta tak¿e w USA i pozosta³ych krajach
europejskich. Nic dziwnego. Paliwo to, ze wzglêdu na nisk¹ emisjê zanieczyszczeñ,
uznawane jest za ekologiczne. Wolniejsze spalanie w porównaniu z benzyn¹ czy
olejem napêdowym œwiadczy tak¿e o jego ekonomicznoœci. Ponadto CNG posiada
wysok¹ temperaturê zap³onu a w wypadku rozszczelnienia instalacji szybko ulega
rozproszeniu, co przemawia za bezpieczeñstwem jego u¿ytkowania.
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CNG-MEGC (Wieloelementowe Kontenery Do Transportu Sprê¿onego Gazu
Ziemnego)
Celem projektów gazyfikacji w oparciu
o sprê¿ony gaz ziemny (z ang. CNG – Compressed Natural Gas) jest intensyfikacja
sprzeda¿y gazu ziemnego oraz dostawa
gazu ziemnego w trakcie planowanych remontów sieci gazowych, rozruchu instalacji gazowych itp. Gaz CNG to sprê¿ony gaz
ziemny magazynowany w zbiornikach pod
ciœnieniem 200-250 bar. Gaz ziemny w tej
postaci wykorzystywany jest jako paliwo do
pojazdów samochodowych, szczególnie
w przedsiêbiorstwach komunikacji miejskiej.
Istot¹ projektów CNG-MEGC (wieloelementowe kontenery gazowe) jest stworzenie
mo¿liwoœci transportowania gazu ziemnego w dowolne miejsce bez koniecznoœci
budowy gazoci¹gu przesy³owego. Jest to realizowane za pomoc¹ galerii po³¹czonych
ze sob¹ zbiorników kompozytowych zgromadzonych w kontenerach lub naczepach
pod³¹czonych do samochodu ciê¿arowego.
Pionowe lub poziome ustawienie zbiorników CNG pozwala na zamontowanie w kontenerze butli kompozytowych o pojemnoœci do 300 l. Ca³y zestaw sk³ada siê zatem
z kilkudziesiêciu/kilkuset butli o ³¹cznej pojemnoœci roboczej wynosz¹cej od 8500 m3 do
12,700 m3 gazu sprê¿onego do 200-250 bar.
Butle CNG s¹ po³¹czone kolektorami gazowymi w poszczególne segmenty i zabezpieczone zaworami bezpieczeñstwa. Za³adunek naczepy zabudowanej kontenerami do
przewozu gazu ziemnego CNG odbywa siê
na stacji sprê¿arek, podnosz¹c ciœnienie
gazu pobieranego z gazoci¹gu do ciœnienia 200-250 Bar. Nape³niona naczepa transportowana jest do punktu docelowego,
gdzie nastêpnie zostaje przy³¹czona do instalacji stacji redukcyjnej i dalej do systemu
gazowego. Po redukcji ciœnienia gaz jest
transportowany ruroci¹giem œredniego ciœnienia do odbiorcy. Opró¿niony zestaw
zbiorników transportowany jest ponownie
do stacji sprê¿arek w celu jego nape³nienia, a jego miejsce zajmuje inny sk³ad – nape³niony gazem ziemnym.
Bezpieczeñstwo: Naczepa zabudowana
kontenerami do przewozu CNG jest zatwierdzona do przewozu materia³ów niebezpiecz-

nych klasy 2, tj. do sprê¿onego metanu lub
sprê¿onego gazu ziemnego zgodnie z ADR
2013. Kompozytowe zbiorniki CNG typu III
zainstalowane w naczepie s¹ dopuszczone
do u¿ytkowania wg Dyrektywy TPED.
Zastosowanie: Gaz CNG mo¿na u¿yæ:
• Do zaopatrzenia w gaz odbiorców dotychczas nie po³¹czonych do sieci gazu przewodowego takich, jak np. zak³ady przemys³owe, przedsiêbiorstwa autobusowe
(komunikacja miejska, przewozy pasa¿erskie).
• Przy planowanych remontach sieci gazowych i awariach sieci gazowych.

CNG-MEGC (Multi Element Gas
Containers for Compressed Gas Bulk
Transport)
The aim of the projects based on compressed natural gas is the intensification of
the natural gas sale and the natural gas
delivery during the planned repair of the gas
grid, the start-up of the gas installation,
etc.CNG gas is the Com-pressed Natural
Gas stored in the tanks with the pressure
of 200-250 bar. The natural gas in this form
is more often used as a fuel to vehicles,
especially in the municipal transport
services. The main target of CNG-MEGC
projects (Multi Element Gas Containers) is
to create the possibility of transporting
natural gas in compressed form to any place
without the necessity of developing the gas
grid. It is achieved by the collection of
composite tanks in containers or trailers
connnected to the truck. Vertical or
horizontal position of CNG tanks allows
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assembly of composite bottles with up to
300l water capacity. The entire set is
therefore composed of several dozens bottles
with total capacity of 8500 m3 to 12,700 m3
of the gas compressed to 200-250 bar. CNG
cylinders are connected by gas collectors
into separate segments and protected by
safety valves.The truck loading equipped
with the container to transport CNG natural
gas takes place on the compressors station
raising the gas pressure taken from gas
pipeline up 200bar-250 bar. Loaded trailer
is transported to the point of destination,
where it is connected to the reduction
station and then to the gas grid. After the
pressure reduction, the gas is transferred
through the medium pressure pipeline to
a consumer. Empty container is transported
again to the compressors station due to be
loaded again – its place is taken by another
container, loaded with natural gas.
Safety: The trailer equipped with the
containers to transport the CNG natural gas
is approved for the transportation of the
hazardous materials class 2, i.e. for
compressed methane or for compressed
natural gas in accordance with the ADR
2013 regulations. Composite CNG Type III
cylinders are approved for use according to
TPED Directive.
Use: The natural CNG gas can be used:
• To supply with gas these customers, who
have not been connected to the gas grid,
such as e.g. the industrial plants, the bus
enterprises (municipal transport services,
passengers transport)
• As well during scheduled gas grid
maintenance works or failures.
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gotowiec
Stako
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systemy
bezpieczenstwa
Wybuchy metanu s¹ szczególnie niebezpieczne w przestrzeniach zamkniêtych.
Ludzie zaczêli spotykaæ siê z tego typu zagro¿eniem od momentu rozpoczêcia
pozyskiwania minera³ów w wyrobiskach podziemnych. Eksplozje nastêpowa³y
w kopalniach soli, rud metali a póŸniej w kopalniach wêgla.

Fot.: Systemy detekcji firmy GAZEX

178

b ³ ê k i t n a

e n e r g i a

t e c h n o l o g i e

ROZDZIA£ 3.

1

2

3

Fot. 1: Wybuchy metanu zawsze by³y g³ównym zagro¿eniem pracy w kopalniach
Fot. 2: Sir Humphry Bartholomew Davy – angielski chemik i fizyk, konstruktor bezpiecznej
lampy górniczej
Fot. 3: Metanomierz – Muzeum w Rybniku
Fot. 4: Lampa Davy'ego (lampa wskaŸnikowa benzynowa) – benzynowa lampa górnicza umo¿liwiaj¹ca wykrywanie metanu w atmosferze kopalnianej

Pocz¹tkowo, dla poprawienia bezpieczeñstwa górników, dokonywano wypalania metanu, który gromadzi³ siê pod stropem wyrobisk. Zajmowali siê tym tzw. „pokutnicy”,
najczêœciej skazañcy, którzy w ten sposób
wyrywali siê z r¹k kata. To oni jako pierwsi
schodzili pod ziemiê i u¿ywaj¹c pochodni
na d³ugich tyczkach, próbowali bezpiecznie wypalaæ zgromadzony metan. Niestety,
zdarza³o siê, ¿e powodowali groŸne w skutkach wybuchy, gdy gazu zebra³o siê zbyt
du¿o. Innym sposobem by³a obserwacja zabieranych pod ziemiê ma³ych ptaszków, których organizmy szybciej reagowa³y na metan czy tlenek wêgla ni¿ ludzie.
Gwa³towny rozwój górnictwa w okresie rewolucji przemys³owej zapocz¹tkowa³ badania nad popraw¹ bezpieczeñstwa pracy
w kopalniach. Pierwszym istotnym wynalazkiem pozwalaj¹cym wykrywaæ obecnoœæ
metanu, tlenku wêgla czy niedobór tlenu
by³a lampa Davy'ego (1815 rok). Pocz¹tkowo zasilano j¹ olejem a póŸniej benzyn¹ lub
spirytusem (lampa Pielera). Obserwuj¹c wysokoœæ, kolor i zachowanie p³omienia, mo¿na by³o okreœliæ rodzaj zagro¿enia. P³omieñ
otoczony by³ podwójn¹ siatk¹ drucian¹
o malutkich oczkach w celu ograniczenia

mo¿liwoœci zap³onu gazu na zewn¹trz lampy. Niestety, zdarza³y siê przypadki, ¿e sama
lampa powodowa³a wybuchy. W Polsce lampy tego typu stosowane by³y jeszcze w latach 80. ubieg³ego wieku.

4

W miarê rozwoju techniki pojawia³y siê nowe
urz¹dzenia wykorzystuj¹ce ró¿ne zjawiska
fizyczne i chemiczne. Do wykrywania tlenku
wêgla zaczêto stosowaæ szklane rurki wskaŸnikowe, w których obserwowano zmianê

koloru substancji aktywnej pod wp³ywem
tego gazu. Stê¿enie metanu zaczêto mierzyæ
natomiast optycznymi miernikami interferencyjnymi i metanomierzami katalitycznymi,
w których wykorzystuje siê zjawisko zmiany
rezystancji drutu platynowego pod wp³ywem
wzrostu temperatury. Zmiana temperatury
nastêpowa³a w wyniku utleniania metanu
w komorze pomiarowej. Wa¿nym wynalazkiem okaza³ siê pelistorowy sensor katalityczny opatentowany w 1958 roku. Kilka lat póŸniej pojawi³ siê sensor pó³przewodnikowy,
który do dziœ doskonale sprawdza siê w domowych detektorach gazów.
Obecnie do wykrywania gazów powszechnie
stosuje siê urz¹dzenia elektroniczne nazywane detektorami gazu. Detektory zawieraj¹ elementy zwane sensorami, które zmieniaj¹ swoje parametry elektryczne pod wp³ywem gazów. Aktualnie w gazownictwie stosuje siê
kilka rodzajów sensorów. Ró¿ni¹ siê one w³aœciwoœciami i mo¿liwoœciami metrologicznymi, co wynika z odmiennych zasad dzia³ania.
Wystêpuj¹ zatem sensory katalityczne, pó³przewodnikowe, konduktometryczne, absorpcyjne w podczerwieni (infra-red) czy jonizacyjne. Do pomiaru stê¿eñ tlenku wêgla
stosuje siê sensory elektrochemiczne.
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W u¿yciu s¹ detektory przenoœne i stacjonarne. W przypadku
stosowania urz¹dzeñ przenoœnych niezbêdne s¹ procedury pos³ugiwania siê nimi i egzekwowanie od pracowników ich przestrzegania. Nale¿y zapewniæ tak¿e wymagan¹ iloœæ sprzêtu, odpowiednie warunki jego przechowywania i ³atwoœæ dostêpu oraz
uwzglêdniæ koniecznoœæ ³adowania akumulatorów. Systemy stacjonarne dzia³aj¹ w sposób ci¹g³y, niezale¿nie od postêpowania
pracowników. Przekroczenie ustalonych stê¿eñ sygnalizowane
jest akustycznie i optycznie, dodatkowo mog¹ zostaæ automatycznie aktywowane systemy ograniczaj¹ce groŸbê wybuchu czy
zatrucia (np. w³¹czenie wentylacji, odciêcie dop³ywu gazu lub
wstrzymanie procesu technologicznego). Sygna³ alarmu mo¿e
byæ równie¿ przekazywany do s³u¿b lub osób zobowi¹zanych
sprawdziæ jego przyczynê. Wskazania systemu mog¹ byæ ponadto
archiwizowane w sposób ci¹g³y, co u³atwia ocenê bezpieczeñstwa w monitorowanych strefach.

urz¹dzeñ w pomieszczeniach. Zgodnie z wy¿ej wymienionym
dokumentem detektory sygnalizuj¹ce niedopuszczalny poziom
stê¿enia gazu powinny byæ instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach, w których istnieje mo¿liwoœæ nagromadzenia gazu w wyniku stanów awaryjnych instalacji lub
przy³¹cza gazowego. Sygna³y alarmowe stanu zagro¿enia wybuchem powinny byæ kierowane do s³u¿b lub osób zobowi¹zanych do podjêcia skutecznej akcji zapobiegawczej. W rozporz¹dzeniu pojawia siê okreœlenie „urz¹dzenie sygnalizacyjno-odcinaj¹ce”. Oznacza to system detekcji gazu (metanu lub propanubutanu) sprzê¿ony z zaworem, który odcina dop³yw gazu do
instalacji, kiedy pojawi siê on w monitorowanej przestrzeni powy¿ej dopuszczalnego stê¿enia. To rozwi¹zanie techniczne musi
byæ stosowane w pomieszczeniach, w których ³¹czna nominalna
moc cieplna zainstalowanych urz¹dzeñ gazowych jest wiêksza
ni¿ 60 kW.

O wyborze urz¹dzenia wyposa¿onego w konkretny sensor decyduje jego przeznaczenie. Detektory pomiarowe s³u¿¹ do aktualnego pomiaru stê¿eñ gazu (sensory katalityczne, infra-red, jonizacyjne), detektory progowe ostrzegaj¹ o zagro¿eniu wybuchem
a wykrywacze nieszczelnoœci pozwalaj¹ lokalizowaæ miejsca wycieku gazu z instalacji (sensory pó³przewodnikowe). Nowoczesnym rozwi¹zaniem s¹ detektory laserowe. Zastosowanie w nich
laserów o zmiennej czêstotliwoœci emisji umo¿liwia wykrycie
wycieku na odleg³oœæ. Zamontowanie takiego detektora na pok³adzie helikoptera pozwala kontrolowaæ szczelnoœæ gazoci¹gów
na du¿ych, trudno dostêpnych obszarach.

Rozwój techniki obejmuje równie¿ urz¹dzenia zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo. Systemy przeciwpo¿arowe, przeciww³amaniowe,
kontroli dostêpu, jak równie¿ detektory gazów s¹ coraz skuteczniejsze i bardziej niezawodne. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
w stanach awaryjnych zawsze kluczowe znaczenie ma postêpowanie ludzi. O bezpiecznej eksploatacji urz¹dzeñ technicznych
nale¿y mówiæ ju¿ w szko³ach a mo¿e i przedszkolach. Je¿eli nauczymy dzieci podstawowych zasad bezpiecznego u¿ywania
urz¹dzeñ gazowych i elektrycznych, wska¿emy w³aœciwy sposób
postêpowania w przypadku stanów awaryjnych instalacji technicznych, to w doros³ym ¿yciu u³atwi im to zapobieganie wypadkom.

Dla zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkownikom gazu prze³omowe znaczenie mia³o zast¹pienie gazu miejskiego gazem ziemnym. Wyeliminowano w ten sposób najwiêksze zagro¿enie – silnie truj¹cy tlenek wêgla bêd¹cy sk³adnikiem gazu miejskiego.
Ponadto, gaz zaczêto nawaniaæ substancjami o bardzo intensywnym, charakterystycznym zapachu. Dziêki temu nawet niewielkie jego iloœci s¹ wyczuwane przez ludzi. Pocz¹tkowo do
nawaniania stosowano przedgon benzolu a obecnie powszechnie wykorzystuje siê tetrahydrotiofen (THT). Prawid³owo po³o¿ona instalacja, sprawne urz¹dzenia gazowe i w³aœciwa ich eksploatacja gwarantuj¹ bezpieczeñstwo. Je¿eli jednak dochodzi do
wypadków, to z regu³y przyczyn¹ jest b³¹d ludzki. Dlatego coraz
powszechniej wykorzystuje siê detektory i systemy detekcji gazów.
W Polsce obowi¹zuje kilkadziesi¹t aktów prawnych reguluj¹cych
stosowanie detektorów gazu. Do najistotniejszych nale¿y Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie, które okreœla zasady stosowania tych
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obrót

blekitnym paliwem

Po zmianach wymuszonych dyrektyw¹ gazow¹ uchwalon¹ przez Parlament
Europejski i wdro¿on¹ przez Polskê po wst¹pieniu do Unii Europejskiej,
poszczególne operacje w obrocie gazem rozdzielone zosta³y pomiêdzy niezale¿ne
przedsiêbiorstwa. Z tego wzglêdu konieczne by³o powo³anie operatorów systemu
przesy³owego i dystrybucyjnego oraz oddzielenie sprzeda¿y gazu ziemnego
od jego transportowania. W œlad za tym z PGNiG SA wyodrêbniono szeœæ
Oddzia³ów Handlowych, które od 1 sierpnia 2014 roku wspólnie z Departamentem
Handlu Detalicznego Centrali PGNiG wejd¹ w sk³ad nowo powsta³ej spó³ki PGNiG
Obrót Detaliczny sp. z o.o.
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W po³owie 2007 roku (1 lipca) nast¹pi³o organizacyjne oraz prawne rozdzielenie sprzeda¿y gazu
(obrotu) od technicznego przesy³u i dystrybucji.
Ten podzia³ by³ kolejnym etapem wdra¿ania zapisów prawa energetycznego z 3 maja 2005
roku, które wprowadza³o postanowienia dyrektywy gazowej nr 2003/55/EC Parlamentu Europejskiego. W nastêpstwie wydzielenia obrotu gazem na terenie ca³ej Polski powo³ano szeœæ Spó³ek Obrotu Gazem. W wyniku dalszych przekszta³ceñ w miejsce tych spó³ek (po inkorporacji przez
PGNiG SA) powsta³o szeœæ Oddzia³ów Handlowych, podzielonych na 15 regionów, potocznie
nazywanych „gazowniami”. Nale¿y pamiêtaæ
o pierwotnym pochodzeniu tego s³owa od zak³adu, w którym produkowano gaz w procesie
suchej destylacji lub koksowania wêgla. GazowRegiony

nie powstawa³y od pocz¹tku XIX wieku, a produkowany przez nie „sztuczny” gaz (miejski,
wodny, œwietlny czy koksowniczy) by³ rozprowadzany lokalnymi sieciami gazowymi (w miastach)
pocz¹tkowo do lamp ulicznych, póŸniej do odbiorców indywidualnych.
Nastêpnym etapem przekszta³ceñ organizacyjnych jest powstanie PGNiG Obrót Detaliczny
sp. z o.o. Struktura nowej spó³ki sk³ada siê
z Centrali oraz z szeœciu Regionów. Obszary
dzia³alnoœci poszczególnych Regionów praktycznie pokrywaj¹ siê z terenami podleg³ymi
oddzia³om Polskiej Spó³ki Gazownictwa, które
zajmuj¹ siê techniczn¹ dystrybucj¹ gazu.
Regiony i 175 biur obs³ugi klienta na terenie
ca³ego kraju odpowiadaj¹ za bezpoœredni¹ ob-

s³ugê klientów PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Poprzez dzia³anie Regionów spó³ka gwarantuje swoim klientom kompleksow¹ dostawê
paliwa gazowego oraz pe³n¹ obs³ugê handlow¹, w szczególnoœci w zakresie sprzeda¿y
gazu ziemnego (a tak¿e ropy naftowej oraz
innych produktów i us³ug).
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
sprzedaje równie¿ gaz ziemny bezpoœrednio
ze z³ó¿ (z pominiêciem systemu przesy³owego) dedykowanymi gazoci¹gami do konkretnych klientów. W tych transakcjach obowi¹zuj¹ zasady wolnorynkowe, a warunki dostaw
gazu, w tym jego cena, s¹ indywidualnie negocjowane pomiêdzy PGNiG a klientem, w zale¿noœci od charakterystyki danego projektu.

Obszar Sprzeda¿y

Teren dzia³ania

Dolnoœl¹ski

Wroc³awski, Zielonogórski

dolnoœl¹skie, lubuskie, wielkopolskie

Górnoœl¹ski

Górnoœl¹ski

œl¹skie, opolskie, ma³opolskie

Krakowski, Rzeszowski, Sandomierski, Tarnowski

ma³opolskie, podkarpackie, œwiêtokrzyskie, lubelskie

Bia³ostocki, £ódzki, Warszawski

mazowieckie, ³ódzkie, podlaskie,
warmiñsko-mazurskie, lubelskie, œwiêtokrzyskie

Bydgoski, Pó³nocny

pomorskie, kujawsko-pomorskie,
warmiñsko-mazurskie, zachodniopomorskie

Poznañski, Szczeciñski

wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie

Karpacki
Mazowiecki
Pomorski
Wielkopolski

Tab.: Podzia³ na Obszary Sprzeda¿y poszczególnych Regionów
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PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
01-224 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 25C
tel. +48 22 589 45 31, fax +48 22 589 46 31

Grupa Kapita³owa PGNiG posiada pozycjê lidera rynku gazu ziemnego
w Polsce i jest jedyn¹ pionowo zintegrowan¹ firm¹ w sektorze gazowym
w kraju. Wydobycie gazu ziemnego
i ropy naftowej jest jednym z kluczowych czynników zajmowania przez
spó³kê konkurencyjnej pozycji na liberalizowanym rynku gazu. Obrót i dystrybucja gazu ziemnego stanowi¹ integralny obszar dzia³alnoœci gospodarczej Grupy Kapita³owej PGNiG.
Misj¹ spó³ki jest zapewnienie sta³ych
i bezpiecznych dostaw czystej i przyjaznej dla œrodowiska naturalnego energii, z wykorzystaniem konkurencyjnych
oraz innowacyjnych rozwi¹zañ energe-
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tycznych. Jesteœmy wierni naszej tradycji i zaufaniu, którym obdarzaj¹ nas
klienci, ale pozostajemy równie¿ otwarci na nowe wyzwania i zmiany. Dzia³aj¹c w interesie naszych akcjonariuszy,
klientów i pracowników chcemy byæ
wiarygodnym i przejrzystym partnerem, realizuj¹cym rozwój i wzrost wartoœci firmy w zgodzie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju.

akcje PGNiG s¹ notowane na Warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych,
ciesz¹c siê rosn¹cym zainteresowaniem
inwestorów. PGNiG posiada równie¿
status Z³otej Spó³ki, a akcje firmy, obok
obecnoœci w indeksie WIG20, znajduj¹
siê tak¿e w presti¿owym indeksie spó³ek rynków wschodz¹cych ustalanych
przez Morgan Stanley Capital International Inc. („MSCI”).

Historia firmy siêga XIX wieku czyli pocz¹tków œwiatowego i polskiego przemys³u naftowego. Pod nazw¹ PGNiG
przedsiêbiorstwo dzia³a od 1982 roku.
W 1996 roku przedsiêbiorstwo pañstwowe PGNiG zosta³o przekszta³cone w spó³kê akcyjn¹. Od 23 wrzeœnia 2005 roku

Przychody firmy oraz jej zysk stawiaj¹
PGNiG w czo³ówce najwiêkszych i najbardziej dochodowych podmiotów
w Polsce. W roku 2013 przychody Grupy
kszta³towa³y siê na poziomie 32 mld
z³, a zysk netto wyniós³ 1,9 mld z³. Zatrudniaj¹c ponad 32 tys. osób, PGNiG

ROZDZIA£ 3.

jest jednym z najwiêkszych pracodawców w kraju. W roku 2013 Grupa Kapita³owa PGNiG wydoby³a 4,6 mld m 3
gazu ziemnego (w przeliczeniu na
gaz wysokometanowy), natomiast ca³kowita produkcja ropy naftowej
w 2013 roku wynios³a 1,1 mln ton.
W ramach prac eksploatacyjnych oraz
w procesie odazotowania gazu ziemnego wytwarzane s¹ dodatkowe produkty, takie jak: siarka, propan-butan
(LPG), hel (gazowy i ciek³y), skroplony
gaz ziemny LNG. Ten ostatni – jako
nowy produkt na krajowym rynku –
zosta³ wprowadzony przez PGNiG
w 2002 roku. Grupa Kapita³owa
PGNiG podzielona jest na cztery segmenty: Poszukiwanie i Wydobycie, Obrót i Magazynowanie, Dystrybucja
oraz Energetyka.

dzie, konkuruj¹c na tym polu z innymi
firmami zamierzaj¹cymi sprzedawaæ
gaz ziemny.
Zmiany na rynku energii przeprowadzane s¹ g³ównie z myœl¹ o klientach –
odbiorcach gazu ziemnego – którzy
bêd¹ mieli ju¿ niebawem mo¿liwoœæ
swobodnego wyboru sprzedawcy b³êkitnego paliwa. Z punktu widzenia
odbiorców, zmiana organizacyjna wewn¹trz PGNiG SA, polegaj¹ca na wydzieleniu nowej spó³ki i przeniesieniu

t e c h n o l o g i e

obs³ugi klienta do nowego podmiotu,
pozostanie bez wp³ywu na jakoœæ
œwiadczonych us³ug oraz nie zmieni
dotychczasowych umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego
lub sprzeda¿y energii elektrycznej.
Dziêki doœwiadczeniu, potencjale kadrowym i zaawansowanej infrastrukturze PGNiG gwarantuje utrzymanie dotychczasowej jakoœci œwiadczonych
us³ug na niezmienionym, wysokim poziomie.

1 sierpnia 2014 roku rozpoczê³a dzia³alnoœæ operacyjn¹ spó³ka PGNiG Obrót
Detaliczny sp. z o.o. Dziêki przyjêtej
nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uzyska³o mo¿liwoœæ automatycznego przeniesienia umów z odbiorcami na spó³kê obrotu detalicznego.
W zwi¹zku z wprowadzon¹ zmian¹,
ca³a handlowa obs³uga klienta detalicznego w zakresie sprzeda¿y gazu ziemnego i energii elektrycznej zosta³a przeniesiona do nowej spó³ki, w 100% zale¿nej od PGNiG SA, pod nazw¹ PGNiG
Obrót Detaliczny sp. z o.o.
G³ównym celem przeprowadzanych
zmian organizacyjnych jest przygotowanie na pe³n¹ liberalizacjê rynku
w gazu w Polsce. PGNiG SA jako spó³ka prowadz¹ca dzia³alnoœæ m. in. z zakresu obrotu gazem ziemnym, zosta³a
zobowi¹zana do sprzeda¿y czêœci swojego rocznego wolumenu poprzez Towarow¹ Gie³dê Energii. Zabieg ten ma
na celu umo¿liwienie dostêpu do rynku gazu w Polsce innym podmiotom
i w konsekwencji pe³ne jego uwolnienie. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
nabywa zatem paliwo gazowe na gie³-
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Odbiorca

2007

2008

2009

2010

2011

Przemys³, w tym:

62,3

62,5

59,9

56,8

60,7

zak³ady azotowe

17,7

17,5

15,2

14,6

16,5

elektrownie i elektrociep³ownie

7,5

7,4

7,8

7,2

7,9

ciep³ownie

1,8

1,7

2,2

2,1

1,9

pozostali

35,3

35,9

34,7

32,9

34,4

9,6

9,5

10,2

10,4

9,7

26,7

26,1

28,0

30,6

28,1

Eksport

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

OGP i OSD

1,1

1,6

1,6

1,9

1,3

Handel i us³ugi
Klienci indywidualni

Tab.: Struktura sprzeda¿y gazu ziemnego w Polsce [%]

Gaz ziemny bezpoœrednio ze z³ó¿ kupuj¹ przede wszystkim
przedsiêbiorstwa przemys³owe (m.in. Elektrociep³ownia
Zielona Góra SA, Polska Grupa Energetyczna Elektrociep³ownia Gorzów SA, Zak³ady Azotowe w Tarnowie-Moœcicach SA,
Arctic Paper Kostrzyn SA). Tego typu zakupem zainteresowani s¹ zw³aszcza odbiorcy znajduj¹cy siê w bliskiej odleg³oœci
od kopalñ. Poza tym taka sprzeda¿ gazu pozwala korzystnie
zagospodarowaæ z³o¿a gazu o jakoœci odbiegaj¹cej od standardów sieciowych, a tak¿e pozyskaæ klientów, dla których
dostawy gazu systemowego s¹ niemo¿liwe ze wzglêdów ekonomicznych lub technicznych. W 2011 roku klienci kupili bezpoœrednio ze z³ó¿ 682 mln m 3 gazu (w przeliczeniu na gaz
ziemny wysokometanowy). By³o to oko³o 5% ca³ego wolumenu sprzeda¿y PGNiG SA. W handlu bezpoœrednio ze z³ó¿ znajduje siê zarówno gaz wysokometanowy, jak i zaazotowany
(odpowiednio: 64 mln m 3 i 618 mln m 3).
W powy¿szej tabeli przedstawiono strukturê sprzeda¿y gazu w Polsce od czasu utworzenia Oddzia³ów Handlowych. Zdecydowana
wiêkszoœæ, bo 95% paliwa, sprzedawana jest z sieci przesy³owej
i dystrybucyjnej, a jedynie 5% bezpoœrednio ze z³ó¿. Najliczniejsz¹
grupê odbiorców, oko³o 97%, stanowi¹ klienci indywidualni.
Klienci kupuj¹cy gaz maj¹ kontakt bezpoœredni z przedstawicielami Regionów. Ju¿ na etapie przy³¹czania budynku do sieci gazowej odbiorca wspó³pracuje z pracownikami Regionu, gdy¿ to oni
przyjmuj¹ wniosek o okreœlenie warunków przy³¹czenia. Po spe³nieniu tych wymogów nastêpuje zawarcie dwóch umów: na przy³¹czenie do sieci gazowej oraz o dostarczaniu paliwa gazowego.
Pracownicy Regionu koordynuj¹ budowê przy³¹cza (instalacja pozostaje w gestii klienta), a po odbiorach technicznych – nadzoruj¹
za³o¿enie uk³adu pomiarowego i nape³nianie instalacji gazowej.
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Od tego momentu rozpoczyna siê eksploatacja urz¹dzeñ gazowych, a klient wnosi op³aty za zu¿ywane paliwo. Liczba faktycznych odczytów gazomierza zale¿y od tego, do której grupy taryfowej zosta³ on zakwalifikowany. Odczyty mog¹ nastêpowaæ jeden, dwa, szeœæ, dziewiêæ lub dwanaœcie razy w ci¹gu
roku. W przypadku odczytów rzeczywistych p³aci siê za faktycznie zu¿yty gaz, a w pozosta³ych terminach na podstawie
prognoz zu¿ycia.
Przekszta³cenia strukturalne bardzo skomplikowa³y sposób wyliczania nale¿noœci za gaz. Poprzednio, gdy za wszystkie etapy
dostarczania gazu do odbiorcy odpowiada³o jedno przedsiêbiorstwo, by³o to stosunkowo proste. Teraz wzór matematyczny sta³ siê bardzo z³o¿ony, poniewa¿ musi uwzglêdniaæ nie tylko op³atê za gaz, ale równie¿ odpowiednie stawki za przesy³
gazu przez operatorów systemu przesy³owego i dystrybucyjnego. W najpopularniejszych taryfach (W-1 do W-4) na op³atê za
gaz sk³ada siê: stawka op³aty za gaz, iloœæ zu¿ytego gazu, stawka
op³aty dystrybucyjnej zmiennej, stawka op³aty abonamentowej,
liczba miesiêcy w okresie rozliczeniowym, stawka op³aty dystrybucyjnej sta³ej. Stawkê op³aty za gaz i op³aty abonamentowej ustala dla ca³ego kraju Urz¹d Regulacji Energetyki na wniosek przedsiêbiorstwa, natomiast op³ata dystrybucyjna zmienna
i sta³a mog¹ siê ró¿niæ w zale¿noœci od dostawcy. W 2011 roku
zosta³ wprowadzony dodatkowy podzia³ grup taryfowych
ze wzglêdu na liczbê faktycznych odczytów gazomierzy w ci¹gu roku.

EWE – zaufany doradca, pewny sprzedawca
Jesteœmy przedsiêbiorstwem energetycznym, które
zapewnia dostêp do nowoczesnych Ÿróde³ energii
i doradztwo w zakresie ich wykorzystania. Dostarczamy
gaz ziemny do celów grzewczych i produkcyjnych do
49 gmin szeœciu województw. Naszymi odbiorcami s¹
zarówno klienci indywidualni (gospodarstwa domowe),
jak i firmy (us³ugi i produkcja). Pakiet doradztwa
energetycznego, m.in. badanie kamer¹ termowizyjn¹,
pozwala na racjonalne korzystanie ze Ÿróde³ ciep³a
i optymalizuje koszty jego zu¿ycia. W ramach naszych
us³ug oferujemy równie¿ sprzeda¿ energii elektrycznej
klientom biznesowym tj.: ma³ym, œrednim i du¿ym
firmom. Wieloletnie doœwiadczenie i wysoka jakoœæ
obs³ugi klientów daj¹ nam solidn¹ pozycjê na rynku.
EWE – rozwijamy siê i pomagamy siê rozwijaæ
Systematycznie powiêkszamy obszar funkcjonowania,
zarówno pod wzglêdem produktowym jak i terytorialnym.
Nie tracimy jednak tego, co dla nas najwa¿niejsze –
lokalnego charakteru dzia³ania rozumianego jako bliski
kontakt z regionem oraz jego mieszkañcami. Z uwag¹
przygl¹damy siê oczekiwaniom naszych klientów
i precyzyjnie odpowiadamy na potrzeby coraz bardziej
œwiadomych i wymagaj¹cych odbiorców. Zapewnienie
dostêpu do nowoczesnych Ÿróde³ energii przyczynia siê
do rozwoju gospodarczego regionów – z korzyœci¹ dla
mieszkañców gmin, dzia³aj¹cych tam firm czy nowych
inwestorów. Od lat aktywnie anga¿ujemy siê w lokalne
inicjatywy prospo³eczne o charakterze edukacyjnym
i integracyjnym.
EWE – energia bez granic
Dzia³alnoœæ EWE to efektywne po³¹czenie europejskich
technologii ze znajomoœci¹ potrzeb lokalnego rynku
odbiorców. Spó³ki koncernu energetycznego EWE
w Polsce czerpi¹ wiedzê od firmy matki – koncernu
energetycznego EWE AG, jednego z najwiêkszych
i najbardziej doœwiadczonych regionalnych
dostawców energii na rynku niemieckim. Dziêki
miêdzynarodowej wspó³pracy mo¿liwy jest transfer
najnowszych rozwi¹zañ oraz dywersyfikacja Ÿróde³
zakupu energii. Ma to szczególne znaczenie
w przypadku gazu ziemnego, poniewa¿ przek³ada
siê w prostej linii na wiêksz¹ stabilnoœæ dostaw
i ich niezale¿noœæ.

Wybierz EWE. Prze³¹cz siê na lepsze!
infolinia 801 100 800
www.ewe.pl
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Towarowa Gie³da Energii S.A.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 23 bud. H
tel. +48 22 341 99 12, fax +48 22 341 99 10
e-mail: tge@tge.pl, www.tge.pl

Towarowa Gie³da Energii – najwiêksz¹
gie³d¹ w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej
Towarowa Gie³da Energii S.A. powsta³a
w 1999 r. i jest jednym z g³ównych
uczestników procesu liberalizacji rynku
energii i gazu w Polsce, stwarzaj¹cym
mo¿liwoœæ wolnego handlu tymi surowcami w transparentnych warunkach. W
2003 r. TGE, jako pierwsza i do tej pory
jedyna spó³ka, uzyska³a licencjê Komisji
Nadzoru Finansowego na prowadzenie
gie³dy towarowej. Od lutego 2012 r. jest
czêœci¹ Grupy Kapita³owej GPW S.A.
TGE na tle rynków europejskich
Na tle innych europejskich gie³d, TGE wyró¿nia siê szerok¹ ofert¹ ³¹cz¹c¹ rynek terminowy oraz spot energii elektrycznej i
gazu ziemnego, a tak¿e rynek praw maj¹tkowych. Szeroka propozycja produktowa jest komfortowym rozwi¹zaniem dla
podmiotów dzia³aj¹cych na rynku, pozwalaj¹cym na organizacjê polityki energetycznej w jednym miejscu. Pod wzglêdem obrotów na rynku terminowym energii elektrycznej z fizyczn¹ dostaw¹ Towarowa Gie³da Energii zajmuje drug¹ pozycjê w Europie po gie³dzie skandynawskiej.

TGE podejmuje szereg dzia³añ informacyjnych i edukacyjnych, które maj¹
na celu budowê transparentnego,
bezpiecznego i konkurencyjnego rynku energii oraz gazu. Dzia³aj¹c na
jednym z najwiêkszych europejskich
rynków energii oraz w s¹siedztwie
du¿ych systemów energetycznych
Unii Europejskiej oraz Europy
Wschodniej, Gie³da jest naturalnym
partnerem w systemie europejskiej
wymiany energii elektrycznej i gazu
oraz inicjatorem zmian rynkowych.
Gie³dowa Platforma Informacyjna –
transparentnoœæ i bezpieczeñstwo
Jedn¹ z takich inicjatyw jest uruchomienie Gie³dowej Platformy Informacyjnej (www.gpi.tge.pl), która dostarcza aktualne informacje o stanie
systemu elektroenergetycznego w
Polsce, a w niedalekiej przysz³oœci
równie¿ systemu gazowego, czy innych obszarach powi¹zanych z rynkiem energii i paliw. GPI przyczynia
siê do znacznego podniesienia poziomu transparentnoœci i bezpieczeñstwa decyzji handlowych uczestników rynku.

Rynek gazu – droga do liberalizacji
Start gie³dowego handlu gazem w grudniu 2012 r. w Polsce by³ pierwszym z kilku
etapów na drodze do pe³nej liberalizacji
tego rynku. Kolejny wa¿ny krok to wejœcie
w ¿ycie we wrzeœniu 2013 r. tzw. obligo
gie³dowego, czyli obowi¹zku sprzeda¿y
paliwa przez gie³dê – w 2013 r. w wysokoœci 30%, w 2014 r. – 40%, a od 2015 r. –
55%. Dziœ ceny gazu na polskiej gie³dzie
pod¹¿aj¹ za rozwiniêtymi rynkami europejskimi. Kolejne niezbêdne zmiany to
uwolnienie cen z regulacji, wdro¿enie decyzji UOKiK w sprawie umów z odbiorcami oraz zmiana lub zniesienie rozporz¹dzenia w sprawie dywersyfikacji dostaw.
Cz³onkowie TGE
Cz³onkami Gie³dy mog¹ byæ przedsiêbiorstwa posiadaj¹ce w³asnego licencjonowanego maklera gie³d towarowych, b¹dŸ firmy korzystaj¹ce z poœrednictwa domów
maklerskich. Obecnie TGE ma 62 cz³onków, w tym elektrownie, spó³ki obrotu
i domy maklerskie m.in. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Gaz-System S.A.,
PGNiG S.A., ENERGA Obrót S.A., ENEA
S.A., TAURON Polska Energia S.A., DM
Noble Securities S.A., DM BOŒ S.A.

TGE, jako instytucja zaufania publicznego, aktywnie uczestniczy w budowaniu bezpiecznych,
konkurencyjnych i transparentnych rynków energii oraz gazu. Naszym celem jest rozwijanie
rynku towarowego oraz – w bliskiej przysz³oœci - wykorzystanie mo¿liwoœci rozwoju rynku
finansowego, jak¹ daje nam przynale¿noœæ do Grupy Kapita³owej GPW. Dziêki p³ynnej i dobrze
prosperuj¹cej gie³dzie stajemy siê pe³noprawnym uczestnikiem powstaj¹cego wspólnego
europejskiego rynku energii.
Ireneusz £azor, Prezes Zarz¹du TGE
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STACJE TANKOWANIA CNG
Obecnie coraz popularniejsze staj¹ siê pojazdy zasilane sprê¿onym
gazem ziemnym (ang. CNG – compressed natural gas). Idea silników spalaj¹cych gaz nie jest pomys³em nowym. Ju¿ w po³owie ubieg³ego wieku w kilku miastach po³udniowej Polski jeŸdzi³o ponad
2000 samochodów na gaz ziemny. Zahamowanie rozwoju konkurencyjnego dla benzyny sposobu zasilania spowodowane by³o k³opotami technologicznymi, przede wszystkim brakiem odpowiednich zbiorników umo¿liwiaj¹cych magazynowanie gazu.
Szersze zainteresowanie t¹ form¹
napêdzania silników samochodowych i rozwojem powi¹zanej technologii zrodzi³ kryzys naftowy na
pocz¹tku lat 70. ubieg³ego stulecia,
a zdecydowane przyspieszenie nast¹pi³o na prze³omie wieków, gdy
rozpoczêto produkcjê zbiorników
mog¹cych wytrzymaæ bardzo wysokie ciœnienia (nawet do 700 bar).
W zbiornikach samochodów napêdzanych gazem ziemnym (ang.
NGV – natural gas vehicle) ciœnienie nie jest a¿ tak wysokie i wynosi
250 bar. Ich konstrukcja uniemo¿liwia wybuch. Polega to na tym,
¿e samoczynnie nastêpuje rozszczelnienie i wyp³yw gazu, co przy
gwa³townym rozprê¿aniu, zgodnie z efektem Joule'a-Thomsona,
powoduje obni¿enie temperatury gazu znacznie poni¿ej 630°C, która jest temperatur¹ zap³onu metanu.
Jedn¹ z cennych zalet silników napêdzanych gazem jest du¿o mniejsza emisja substancji toksycznych w porównaniu do obowi¹zuj¹cych norm dla paliw silnikowych. S¹ równie¿ inne korzyœci:
wy¿sza temperatura zap³onu gazu utrudnia samozap³on, ni¿sza
normalna prêdkoœæ spalania ma wp³yw na cichsz¹ pracê silnika,
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a wysoka liczba oktanowa umo¿liwia zwiêkszenie stopnia sprê¿ania. Równie wa¿n¹, a kto wie, czy nie wa¿niejsz¹ cech¹ tych silników, s¹ koszty eksploatacji. Jeden metr szeœcienny CNG kosztuje
oko³o 50-60% ceny decymetra szeœciennego benzyny E-95 (te relacje mog¹ okresowo ulegaæ zmianie), a przedstawione objêtoœci
w przybli¿eniu odpowiadaj¹ temu samemu zu¿yciu paliwa.
Niemal ka¿dy koncern samochodowy ma w ofercie model samochodu osobowego napêdzanego silnikiem CNG (Opel, Volkswagen,
Fiat, Ford, Mercedes), wykorzystuje
go tak¿e bardzo du¿a grupa samochodów dostawczych i ciê¿arowych,
a tak¿e autobusów. Niew¹tpliw¹
wad¹ takiego rozwi¹zania jest wy¿sza cena zakupu odpowiednio przystosowanego modelu samochodu
oraz znacznie mniejszy zasiêg na
„standardowych” zbiornikach. Równie¿ sieæ stacji tankowania jest stosunkowo niewielka.
Wymienione czynniki sprawiaj¹, ¿e
pojazdy zasilane CNG eksploatowane s¹ g³ównie przez spó³ki gazownictwa, firmy komunalne oraz miejskie zak³ady transportu publicznego. Stacje tankowania budowane s¹ albo w s¹siedztwie z³ó¿
gazu, albo w pobli¿u sieci przesy³owej wysokiego ciœnienia. Umo¿liwiaj¹ one tankowanie w cyklach: szybkiego tankowania ze specjalnych baterii zbiorników wysokociœnieniowych (wczeœniej nape³nianych) lub wolnego tankowania za pomoc¹ specjalnych uk³adów
sprê¿arkowych.
Po przezwyciê¿eniu wszystkich niedogodnoœci pojazdy NGV mog¹
staæ siê alternatyw¹ dla pojazdów benzynowych, zw³aszcza w du¿ych miastach.
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wykorzystanie

gazu ziemnego

Udzia³ gazu ziemnego w strukturze zu¿ycia energii pierwotnej w Polsce od kilku lat
utrzymuje siê na stabilnym poziomie i wynosi oko³o 13%. Tym samym surowiec ten
plasuje siê na trzecim miejscu, po wêglu i ropie naftowej. W Unii Europejskiej
udzia³ gazu jest dwukrotnie wiêkszy, dlatego ju¿ od kilku lat dzia³ania polskiego
rz¹du koncentruj¹ siê na zwiêkszeniu znaczenia tego paliwa w krajowym sektorze
energetycznym. Niewielki postêp ju¿ jest widoczny, bowiem zu¿ycie gazu ziemnego
wzros³o z 14,4 mld m3 w 2011 roku do 15,8 mld m3 w roku 2012.
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Istotnym problemem jest natomiast niski wskaŸnik zu¿ycia tego
surowca przypadaj¹cy na jednego mieszkañca. W Polsce wynosi
on ok. 410 m3/osobê. Tymczasem dla Unii Europejskiej osi¹gn¹³
on ok. 1000 m3/osobê, co plasuje nasz kraj na jednym z ostatnich miejsc w UE pod tym wzglêdem. Przyczyny takiego stanu
rzeczy wynikaj¹ miêdzy innymi z uwarunkowañ historycznych,
niewydolnoœci gospodarczej PRL, licznych perturbacji zwi¹zanych
z transformacj¹ ustrojow¹ po 1989 roku, niespójnoœci w³adz
w zakresie mixu energetycznego oraz ustêpstw na rzecz lobby
wêglowego. Wszystko to doprowadzi³o do s³abego rozwoju sieci przesy³owych i dystrybucyjnych oraz niskiego poziomu wykorzystania gazu w sektorze wytwarzania energii elektrycznej.
Dlatego te¿ struktura wykorzystania gazu ziemnego od kilku lat
nie ulega wiêkszym zmianom. Oko³o 60% sprzeda¿y realizowana
jest dla przemys³u (w tym elektroenergetyki i ciep³ownictwa), na
drugim miejscu plasuj¹ siê gospodarstwa domowe – ok. 28%,
a na handel i us³ugi przypada ok.10% rocznego zu¿ycia tego surowca.
GOSPODARSTWA DOMOWE
Gospodarstwa domowe w Polsce zu¿ywaj¹ rocznie oko³o 3,9 mld m3
gazu ziemnego. Surowiec wykorzystywany jest g³ównie w celach
grzewczych (2,4 mld m3), s³u¿y tak¿e do podgrzania wody i przygotowania posi³ków. Z danych statystycznych wynika, ¿e obecnie
oko³o 58% gospodarstw domowych korzysta z gazu ziemnego,
natomiast tylko 20% z nich u¿ywa tego rodzaju paliwa do celów
grzewczych. Powodem takiego stanu rzeczy jest ci¹gle wysoka,
w porównaniu do wêgla, cena. Sytuacja w przysz³oœci powinna
jednak ulec zmianie. Wp³yw na to mog¹ mieæ zarówno coraz bardziej restrykcyjne dyrektywy Unii Europejskiej dotycz¹ce norm klimatycznych, jak i uruchomienie gazoportu w Œwinoujœciu, który
umo¿liwi zwiêkszenie importu tego surowca od innych dostawców ni¿ Rosja.
Wœród podstawowych urz¹dzeñ zasilanych paliwem gazowym (zarówno gazem ziemnym, jak i LPG), znajduj¹cych siê w domach
Polaków, nale¿y wymieniæ kuchenki, p³yty oraz taborety gazowe.
Ich g³ówn¹ przewag¹ nad urz¹dzeniami elektrycznymi jest czynnik ekonomiczny, pozwalaj¹cy na oszczêdnoœæ domowych wydatków. Ponadto urz¹dzenia gazowe szybciej siê nagrzewaj¹ i maj¹
mo¿liwoœæ natychmiastowej i p³ynnej regulacji p³omienia.
W wielu domach, mieszkaniach czy pomieszczeniach u¿ytkowych
w celu podgrzania wody instalowane s¹ gazowe podgrzewacze
wody, potocznie nazywane piecykami lub termami. Projektowane wspó³czeœnie podgrzewacze gazowe s¹ oszczêdne, wydajne
i bezpieczne, a ich sprawnoœæ wynosi nawet 90% w przypadku
urz¹dzeñ z zamkniêt¹ komor¹ spalania.
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W nowoczesnych wnêtrzach coraz czêœciej pojawiaj¹ siê tak¿e
kominki gazowe. Pe³ni¹ one nie tylko funkcjê grzewcz¹, ale s¹
ciekawym elementem dekoracji pomieszczenia. Ich niew¹tpliw¹
zalet¹ jest wygoda u¿ytkowania i czystoœæ. Nie wymagaj¹
bowiem, tak jak tradycyjne kominki, r¹bania i przynoszenia drewna oraz d³ugiego rozpalania i usuwania popio³u.
OGRZEWNICTWO I KLIMATYZACJA
Wœród ró¿nych rodzajów paliw wykorzystywanych do ogrzewania zarówno gospodarstw domowych, jak i pomieszczeñ u¿ytkowych, gaz stanowi rozwi¹zanie ekonomiczne i ekologiczne. Zalety tego surowca dostrzegaj¹ spó³dzielnie mieszkaniowe, deweloperzy, przedsiêbiorcy oraz w³aœciciele prywatnych mieszkañ i domów, którzy instaluj¹ zazwyczaj dwufunkcyjne kot³y gazowe s³u¿¹ce do ogrzewania pomieszczeñ i podgrzania wody. Charakteryzuj¹ siê one wysok¹ sprawnoœci¹, cich¹ i bezobs³ugow¹ prac¹ oraz
ciekawym wzornictwem, co stanowi niew¹tpliwie dodatkow¹ zaletê tego rozwi¹zania.
W przypadku ogrzewania du¿ych obiektów przemys³owych,
w których wystêpuj¹ znaczne straty ciep³a, czêsto wykorzystuje siê gazowe promienniki, nagrzewnice powietrza (kondensuj¹ce b¹dŸ bezwymiennikowe) oraz rury promieniuj¹ce. Promienniki gazowe umo¿liwiaj¹ punktowe ogrzewanie konkretnych
miejsc, natomiast w halach, w których rzadko przebywaj¹ ludzie, stosuje siê czêsto nagrzewnice powietrza czy systemy
nadmuchowe. Rozwi¹zania te charakteryzuj¹ siê ponadto szybkoœci¹ nagrzania wskazanego miejsca, wysok¹ sprawnoœci¹
energetyczn¹, s¹ tak¿e bardziej ekologiczne. Dziêki tym urz¹dzeniom mo¿liwa jest oszczêdnoœæ energii (w porównaniu
z tradycyjnym centralnym ogrzewaniem) wynosz¹ca oko³o
35-40% dla budynków o dobrej izolacji i nawet do 60% dla
obiektów ze z³¹ izolacj¹.
Warto zwróciæ uwagê tak¿e na urz¹dzenia, które pe³ni¹ nie tylko
funkcjê ogrzewania pomieszczeñ, ale tak¿e ich klimatyzowania.
Nale¿¹ do nich pompy ciep³a przemieszczaj¹ce ciep³o ze Ÿród³a
o ni¿szej temperaturze do odbiornika o temperaturze wy¿szej. S¹
one wyposa¿one w agregat sprê¿arkowy, dziêki któremu ten proces mo¿e nast¹piæ. Jeszcze do niedawna w urz¹dzeniach klimatyzacyjnych stosowane by³y wy³¹cznie pompy ciep³a zasilane energi¹ elektryczn¹. Obecnie coraz popularniejsze s¹ pompy zasilane
gazem ziemnym. Wyró¿nia siê wœród nich pompy sprê¿arkowe,
w których silnik elektryczny zast¹piony jest t³okowym silnikiem
gazowym lub turbin¹. Niektóre ich modele umo¿liwiaj¹ ponadto
dodatkow¹ produkcjê energii elektrycznej na w³asne potrzeby (taki
rodzaj pomp zosta³ zainstalowany w budynku g³ównym PGNiG).
Drugi rodzaj stanowi¹ pompy absorpcyjne wykorzystuj¹ce do
ogrzewania parownika ciep³o pochodz¹ce ze spalania gazu.
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Zaletami pomp ciep³a jest ich wysoka sprawnoœæ energetyczna,
prosta konstrukcja oraz zastosowanie bezpiecznych dla œrodowiska czynników ch³odniczych, bowiem w przypadku klimatyzacji
z wykorzystaniem gazu brak jest emisji do atmosfery zwi¹zków
freonu (CFC i HCFC) szkodliwych dla warstwy ozonowej.
ELEKTROENERGETYKA I CIEP£OWNICTWO
Wykorzystanie gazu ziemnego w Polsce jako paliwa w elektroenergetyce oraz ciep³ownictwie ci¹gle utrzymuje siê na bardzo
niskim poziomie. Udzia³ tego surowca w strukturze wytwarzania energii elektrycznej w naszym kraju wynosi 2,5-3%. W przypadku krajowego wytwarzania ciep³a udzia³ gazu ziemnego
wysokometanowego wynosi oko³o 6,6%, natomiast zaazotowanego 1,19%. Tymczasem w Unii Europejskiej paliwo to s³u¿y do
produkcji a¿ 25% energii. Zarówno europejskie, jak i polskie plany oraz prognozy na najbli¿sze dekady zak³adaj¹ wzrost zu¿ycia
gazu ziemnego w tych ga³êziach gospodarki. Za³o¿enia te odnosz¹ siê zw³aszcza do systemów opartych na kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciep³a), gdy¿ wp³ynie to znacz¹co na oszczêdnoœæ energii pierwotnej, wzrost sprawnoœci energetycznej oraz na spadek emisji dwutlenku wêgla,
a tym samym ochronê œrodowiska naturalnego.
Pierwsz¹ turbinê gazow¹ do skojarzonej produkcji ciep³a i energii
elektrycznej w Polsce uruchomiono w 1999 roku w Elektrociep³owni Gorzów. Budowa tego bloku gazowo-parowego zajê³a dwa lata.
Obecnie w sk³ad EC1 w Gorzowie wchodzi: turbozespó³ gazowy

Fot.: Nowoczesny blok gazowo-parowy w Elektrociep³owni Zielona Góra
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typu GT8C o mocy elektrycznej 54,5 MW; kocio³ odzyskowy typu
OUG83/140 z podgrzewaczem sieciowym; turbozespó³ przeciwprê¿ny typu DDM-55 o mocy elektrycznej 5 MW oraz turbozespó³ upustowo-przeciwprê¿ny 3P6-6 o mocy elektrycznej 6 MW. W 2000 roku
rozpoczê³a dzia³alnoœæ pierwsza w kraju elektrociep³ownia wybudowana od podstaw jako tzw. green field project, zasilana wy³¹cznie paliwem gazowym – EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o. W 2002 roku
oddano do u¿ytku blok gazowo-parowy w EC Lublin-Wrotków, którego moc elektryczna wynosi 231 MWe, a cieplna – 185 MWt. Dwa
lata póŸniej nowoczesny blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej
190 MWe i mocy cieplnej 95 MWt uruchomi³a Elektrociep³ownia
Zielona Góra. Trwa tak¿e budowa bloku gazowo-parowego w Elektrowni Stalowa Wola. To wspólna inwestycja dwóch podmiotów:
Tauron Wytwarzanie i PGNiG TERMIKA. Jest to pierwszy projekt
o tak du¿ej skali w Polsce (moc elektryczna ma wynieœæ 450 MWe
a cieplna 240 MWt). Inwestycja zlokalizowana jest w bezpoœrednim s¹siedztwie gazoci¹gu przesy³owego wysokiego ciœnienia nale¿¹cego do spó³ki OGP GAZ-SYSTEM, dziêki czemu mo¿liwe bêdzie stosunkowo szybkie pod³¹czenie do niego, bez koniecznoœci
wysokich nak³adów na budowê przy³¹cza. Uruchomienie bloku planowane jest na drugi kwarta³ 2015 roku. Zak³ad ma wed³ug za³o¿eñ produkowaæ rocznie 3500 GWh energii elektrycznej i spalaæ
oko³o 600 mln m3 gazu ziemnego wysokometanowego.
Perspektywicznym rozwi¹zaniem jest tzw. ma³a kogeneracja
wykorzystuj¹ca silniki, turbiny gazowe a tak¿e gazowe agregaty
pr¹dotwórcze instalowane w miejscach bezpoœredniego odbioru
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energii. Dynamiczny rozwój tego zjawiska mo¿na zaobserwowaæ zw³aszcza w Danii, Holandii czy Niemczech. Mikrokogeneracja dzieli siê na rozproszon¹ (w Ÿród³ach skojarzonych o mocy
powy¿ej 1 MW) lub rozsian¹ (w Ÿród³ach skojarzonych o mocy
od kilkunastu kW do 1 MW).
Elektrociep³ownie oraz lokalne ciep³ownie, tworz¹ce ma³e uk³ady
skojarzone zasilane gazem ziemnym, mog¹ zaspokajaæ potrzeby
energetyczne zarówno pojedynczych domów, obiektów u¿ytecznoœci publicznej, centrów handlowych, du¿ych zak³adów przemys³owych, jak i ca³ych osiedli mieszkaniowych. Produkuj¹ one
energiê elektryczn¹ i ciep³o w skojarzeniu, w którym wykorzystuje
siê uk³ady z klasycznymi silnikami spalinowymi sprzêgniêtymi
z generatorem energii elektrycznej b¹dŸ uk³ady z turbinami gazowymi. W „Za³o¿eniach polityki energetycznej Polski do 2020 roku”
zak³ada siê, i¿ wielkoœæ energii elektrycznej produkowanej w Ÿród³ach rozproszonych zwiêkszy siê z 0,06% w 1999 roku do
10-19% w roku 2020. Instalowanie ma³ych uk³adów skojarzonych tworzy nowy rynek wykorzystania gazu jako noœnika energetycznego i stanowi coraz bardziej atrakcyjn¹ konkurencjê, szczególnie dla sieciowych dostaw ciep³a ze Ÿróde³ scentralizowanych.
PRZEMYS£
Gaz ziemny cechuje siê szerokim zastosowaniem w wielu ga³êziach przemys³u: od firm rafineryjnych, petrochemicznych i azotowych zaczynaj¹c, gdzie gaz wykorzystywany jest jako surowiec do syntezy, poprzez hutnictwo czy przemys³ maszynowy,

a¿ do bran¿y szklarskiej oraz ceramicznej. Zaznaczyæ przy tym
nale¿y, ¿e obecnie sprzeda¿ gazu ziemnego najwiêkszym odbiorcom pobieraj¹cym gaz z sieci przesy³owej, do których zaliczaj¹
siê: Polski Koncern Naftowy Orlen Sp. z o.o., Grupa Azoty S.A.
(w jej sk³ad wchodz¹ m.in. Zak³ady Azotowe Pu³awy S.A., Zak³ady Chemiczne Police S.A., Zak³ady Azotowe Kêdzierzyn S.A.,
Zak³ady Azotowe Tarnów S.A.), czy Anwil S.A. nie jest realizowana w oparciu o zasady okreœlone w taryfie zatwierdzanej przez
Prezesa URE, lecz w oparciu o indywidualne umowy.
Wœród odbiorców przemys³owych prym wiod¹ zak³ady chemiczne (azotowe), które rocznie wykorzystuj¹ oko³o 15÷18% tego
surowca. Zastosowanie gazu ziemnego w tej ga³êzi przemys³u jest
wielorakie. U¿ywany jest g³ównie jako paliwo w piecach technologicznych. Czêsto umo¿liwia wdra¿anie nowoczesnych i mniej
energoch³onnych procesów technologicznych. Wiele substancji
otrzymywanych jest z tego surowca b¹dŸ jego mieszanin.
W ponad 90% gaz ziemny s³u¿y do produkcji wodoru. W wyniku
zastosowania metody katalitycznej konwersji gazu ziemnego
z par¹ wodn¹ otrzymuje siê gaz syntezowy bêd¹cy mieszanin¹ tlenku
wêgla i wodoru, który wykorzystywany jest dalej w procesach uszlachetniania i oczyszczania ropy naftowej, w ró¿nych syntezach
organicznych m.in. kwasu octowego, metanolu czy etanolu do
celów przemys³owych, a tak¿e jako pó³produkt do produkcji amoniaku, a nastêpnie nawozów azotowych. Metoda uzyskiwania amoniaku z gazu ziemnego jest ekologiczna i bardziej ekonomiczna,
cechuje j¹ ponadto prostszy proces technologiczny.

Fot.: Zak³ady Azotowe Pu³awy S.A. s¹ jednym z wiêkszych odbiorców gazu ziemnego w Polsce
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Dlatego ca³a krajowa produkcja amoniaku opiera siê w³aœnie na
gazie ziemnym. Surowiec ten s³u¿y ponadto do produkcji chlorometanów, cyjanowodoru, acetylenu, dwusiarczku wêgla i innych zwi¹zków organicznych.
Gaz ziemny stanowi tak¿e niezwykle cenne paliwo w przemyœle
hutniczym, szklarskim czy ceramicznym. W hutnictwie ¿elaza
i stali oraz metali nie¿elaznych surowiec ten s³u¿y g³ównie do
opalania pieców grzewczych walcowni gor¹cych, jak równie¿
pieców do obróbki cieplnej walcowni zimnych. Ponadto wykorzystywany jest do procesów pomocniczych np. do opalania
komór koksowniczych, suszenia kadzi i zestawów odlewniczych
w kot³owniach hutniczych. Gaz ziemny umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê oraz szybkie przerwanie produkcji, a tak¿e wyeliminowanie
strat na rozruchu. Procesy technologiczne wymagaj¹ ponadto
zachowania sta³ych parametrów oraz niezmiennego sk³adu chemicznego dostarczanego paliwa, a jakoœæ tê zapewnia w³aœnie
gaz ziemny.
Równie¿ w przemyœle ceramicznym gazem ogrzewa siê piece s³u¿¹ce do wypalania wyrobów ceramicznych, a jego spaliny
poprawiaj¹ jakoœæ i wydajnoœæ produktów. W cegielniach zastosowanie znalaz³ tak¿e gaz p³ynny. U¿ywa siê go do wypalania,
a dodatkowo spalinami, które powstaj¹ podczas tego procesu,
suszy siê pó³fabrykaty.
W hutnictwie szk³a gaz wykorzystuje siê podczas produkcji szk³a
okiennego, gospodarczego i technicznego, we³ny szklanej,
butelek, s³oików, ¿arówek, rur szklanych czy naczyñ laboratoryjnych. Piece szklarskie, w których nastêpuje topienie i klarowanie
masy szklanej, pracuj¹ w ruchu ci¹g³ym, bez przerwy, przez okres
kilku lat, dlatego gaz jest nieocenionym paliwem do ich opalania. Ponadto gaz wykorzystywany jest w procesie formowania
szk³a w wyrób koñcowy na automatach formierskich a tak¿e
podczas wy¿arzania.
Przemys³ spo¿ywczy (m.in. miêsny, cukierniczy, spirytusowy,
cukrowniczy, piekarski czy przetwórstwa mleka) tak¿e coraz czêœciej podczas poszczególnych procesów technologicznych stosuje urz¹dzenia zasilane gazem ziemnym, gdy¿ pozwalaj¹ one
na utrzymanie sta³ej temperatury b¹dŸ szybk¹ i p³ynn¹ jej regulacjê. Nale¿¹ do nich piece gazowe, p³yty, wêdzarnie, kot³y do
gotowania, kuchnie czy grille.
GAZ JAKO PALIWO SILNIKOWE
Silniki zasilane gazem s¹ obecne w wielu dziedzinach ¿ycia, pocz¹wszy od ró¿nego rodzaju zastosowañ trakcyjnych (LPG, CNG),
na stacjonarnych silnikach wykorzystywanych w przemyœle koñ-
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cz¹c (gaz ziemny). Urz¹dzenia zasilane gazem ziemnym s¹ niezwykle popularne w przypadku kogeneracji (a tak¿e mikrogeneracji) czy trójgeneracji. Systemy z t³okowymi silnikami spalinowymi stanowi¹ zdecydowan¹ wiêkszoœæ spoœród budowanych
na œwiecie gazowych uk³adów ma³ej mocy. W oparciu o t³okowe
silniki spalinowe mo¿liwa jest równie¿ budowa uk³adów gazowo-parowych. W takich przypadkach stosowane powinny byæ
silniki t³okowe o œrednich i du¿ych mocach w celu uzyskania akceptowalnych wskaŸników op³acalnoœci. Najczêœciej takie rozwi¹zania znajduj¹ zastosowanie w przemyœle jako ma³e elektrociep³ownie zak³adowe. Ich zalet¹ jest mo¿liwoœæ zaspokojenia
zapotrzebowania na gor¹c¹ wodê, do celów grzewczych i socjalnych oraz produkcja pary technologicznej.
W przypadku silników gazowych wyró¿niæ mo¿na urz¹dzenia
z zap³onem iskrowym (zakres ma³ych mocy) b¹dŸ jednostki dwupaliwowe zasilane paliwem gazowym oraz niewielk¹ iloœci¹
paliwa ciek³ego (oleju napêdowego) s³u¿¹c¹ do zainicjowania
zap³onu mieszanki (zakres œrednich mocy).
Silniki z zap³onem iskrowym mo¿na podzieliæ na dwie grupy.
Pierwsz¹ z nich stanowi¹ jednostki o ma³ym stosunku sprê¿ania spalaj¹ce mieszankê o sk³adzie zbli¿onym do stechiometrycznego. Wad¹ ich jest stosunkowo niedu¿a sprawnoœæ oraz
koniecznoœæ stosowania katalizatora w celu spe³nienia wymogów dotycz¹cych emisji szkodliwych substancji. Drug¹ grupê
stanowi¹ silniki spalaj¹ce ubog¹ mieszankê gaz – powietrze
(technologia lean-burn). Mo¿na tu zaobserwowaæ dwie zasadnicze metody realizacji procesu spalania. Pierwszy sposób to
spalanie mieszanki ubogiej, która podawana jest pod wysokim
ciœnieniem do komory spalania, gdzie nastêpuje jej zap³on od
iskry œwiecy. Spalanie tak zubo¿onej mieszanki wymaga stosowania wysokich stosunków sprê¿ania. Najczêœciej silniki tego
typu budowane s¹ na bazie silników Diesla. Drugie z mo¿liwych rozwi¹zañ to zastosowanie cylindra wyposa¿onego we
wstêpn¹ komorê spalania, gdzie oddzielnie wprowadza siê czêœæ
paliwa, która tworzy z powietrzem mieszankê bogat¹. W pierwszym etapie procesu spalania nastêpuje zap³on od iskry mieszanki bogatej, po czym spalanie rozprzestrzenia siê na ca³y
cylinder.
Silniki z samoczynnym zap³onem mieszanki pracuj¹ w uk³adzie
dwupaliwowym, w którym najpierw do silnika podawana jest
niewielka dawka oleju napêdowego w celu zainicjowania zap³onu.
Czêsto jednostki takie przystosowane s¹ tak¿e do pracy przy
zasilaniu wy³¹cznie olejem, na wypadek przerwy w dostawie
gazu. Silniki tego typu budowane s¹ przewa¿nie jako jednostki
o mocach wiêkszych od 1 MW.
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GAZOWE ABSORPCYJNE POMPY CIEP£A
OGRZEWANIE, CH£ODNICTWO, KLIMATYZACJA
Urz¹dzenia absorpcyjne w swoim dzia³aniu i budowie opieraj¹ siê na patencie uk³adu ch³odniczego wynalezionego przez
Alberta Einsteina w 1926 roku i opatentowanego w roku 1930. Zamys³em Einsteina
by³o stworzenie urz¹dzenia ch³odniczego
bez elementów mechanicznych przez co
bardzo trwa³ego, bezpiecznego i niezawodnego. Wspominany absorpcyjny uk³ad
ch³odniczy napêdzany jest ciep³em. Bardzo
dobre Ÿród³o ciep³a do napêdu tego typu
urz¹dzeñ stanowi gaz, który jest w nich
bezpoœrednio spalany.

Ÿród³o: http://www.gazuno.pl/technologia.html

Pocz¹tkowo absorpcyjne urz¹dzenia gazowe
by³y wykorzystywane wy³¹cznie do celów
ch³odniczych. Ciep³o, które powstawa³o ze
spalania gazu, po wykonaniu pracy w uk³adzie ch³odniczym by³o usuwane do otoczenia. Najwa¿niejszym by³ efekt ch³odniczy. Tak
pozosta³o do dzisiaj, jeœli mówimy o absorpcyjnych wytwornicach wody lodowej np. urz¹dzenia Robur.
Prawdziwym prze³omem by³o wykorzystanie absorpcyjnego uk³adu ch³odniczego do
zbudowania gazowej absorpcyjnej pompy
ciep³a. W tej sytuacji ciep³o po wykonaniu
pracy w uk³adzie ch³odniczym jest przeka-

zywane do uk³adu centralnego ogrzewania
obiektu, natomiast uk³ad ch³odniczy pozyskuje dodatkow¹ porcjê energii ze Ÿród³a
odnawialnego, jakim mo¿e byæ: powietrze
atmosferyczne, grunt lub woda. Dziêki po³¹czeniu dwóch strumieni energii (energia
napêdowa powsta³a ze spalania gazu oraz
energia ze Ÿród³a odnawialnego) efektywnoœæ tego typu urz¹dzeñ mo¿e siêgaæ
170%. Wartoœæ ta wyra¿ona jest w G.U.E
(ang. gas utilization efficiency) i oznacza
efektywnoœæ spalania (wykorzystania) gazu.
Mówi¹c wprost z 1 kW energii dostarczonej w postaci gazu uzyskujemy efekt 1,7 kW
w postaci ciep³a dostarczonego do obiektu. W przypadku skojarzenia i jednoczesnego wykorzystania efektu grzania i ch³odzenia G.U.E. mo¿e osi¹gn¹æ wartoœæ nawet
2,44!
Mo¿liwoœci, jakie drzemi¹ w technologii
gazowych absorpcyjnych pomp ciep³a, po-

krywaj¹ siê z ustawodawstwem Unii Europejskiej. Technologia ta daje mo¿liwoœæ
ograniczenia zu¿ycia energii, zwiêkszenia
wykorzystania energii ze Ÿróde³ odnawialnych oraz redukcji CO 2, czyli jest zgodna
z realizacj¹ nowej polityki energetycznej
i z tzw. dyrektyw¹ 3x20. Komisja Europejska dostrzeg³a te mo¿liwoœci, przyznaj¹c
w ramach siódmego programu ramowego grant na zaprojektowanie i wdro¿enie
na rynek gazowej pompy ciep³a o mocy
18 kW do zastosowañ w budownictwie
jednorodzinnym. Urz¹dzenie to jest g³ównie przeznaczone do termomodernizacji
istniej¹cych obiektów, gdzie po okresie
eksploatacji tradycyjnych kot³ów gazowych, u¿ytkownicy bêd¹ poszukiwaæ wysokoefektywnych, czyli bardzo oszczêdnych, Ÿróde³ energii cieplnej do ogrzania
swoich domów. Szczegó³y na stronie
www.heat4u.pl
PROJECT
Gas Absorption Heat Pumps solution
for existing residential buildings

Ÿród³o: http://www.gazuno.pl/slupski-inkubator-technologiczny.html

Ÿród³o: http://www.gazuno.pl/salon-mercedes-benz.html
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gaz ziemny z ³upków

ukryte bogactwo
Jeszcze kilka lat temu trudno by³o znaleŸæ w Polsce geologa, który dok³adnie
orientowa³by siê w problematyce gazu ³upkowego, po angielsku okreœlanego
mianem shale gas. Tylko niewielka grupa specjalistów œledzi³a amerykañsk¹
rewolucjê technologiczn¹ i mia³a niejasne przeczucie, ¿e podobna historia mo¿e
wydarzyæ siê w Polsce. Jednak zainteresowanie wielkich graczy rynku gazowego
by³o niemal zerowe – ani krajowe koncerny, ani zagraniczni potentaci nie zdradzali
ochoty na inwestowanie milionów dolarów w kosztowne badania geofizyczne
i jeszcze dro¿sze prace wiertnicze.
W po³owie 2007 roku Ministerstwo Œrodowiska wyda³o pierwsze
koncesje na poszukiwanie gazu ziemnego w ³upkach dolnego
paleozoiku, które zalegaj¹ na g³êbokoœci 2-4 km i wiêkszej, w pasie od Pomorza po Lubelszczyznê. Pod koniec 2009 roku niemal
wszystkie koncesje, daj¹ce szansê na sukces poszukiwawczy, by³y
rozdzielone. Karty zosta³y rozdane – rozpoczê³a siê wielka gra
o przysz³oœæ energetyczn¹ Polski, której wyniku do dzisiaj nie jesteœmy jednak w stanie przewidzieæ.

i transkontynentalne. Gaz ziemny okaza³ siê znacznie lepszym
paliwem ni¿ gaz miejski. By³, co prawda, równie wybuchowy jak
jego wêglowy konkurent, ale nie mia³ jego podstawowej wady –
wysokiej toksycznoœci, spowodowanej obecnoœci¹ tlenku
wêgla w mieszance dostarczanej przez gazownie. W po³owie
XX wieku naturalny gaz ziemny zdominowa³ ca³kowicie rynek
komunalny, opanowa³ te¿ znaczn¹ czêœæ sektora przemys³owego,
zw³aszcza w dziedzinie wielkiej syntezy organicznej.

Trudno uwierzyæ, ale jeszcze 50 lat temu naturalny gaz ziemny by³ uwa¿any za surowiec o niewielkim znaczeniu, wrêcz przeszkadzaj¹cy
w eksploatacji ropy naftowej, obok której czêsto
wystêpuje. Najczêœciej spalano go na miejscu,
¿eby unikn¹æ niebezpieczeñstwa wybuchu.
Wieñcz¹ce szyby wiertnicze pochodnie by³y malowniczym elementem krajobrazu pól naftowych,
co ³atwo zauwa¿yæ na zdjêciach z epoki. Niekiedy gazu, który sk³ada siê g³ównie z palnego
metanu, u¿ywano do oœwietlenia miejscowoœci
po³o¿onych nieopodal zag³êbi naftowych, wykorzystywa³y go te¿ nieliczne zak³ady przemys³owe. W du¿ych aglomeracjach królowa³ tzw. gaz miejski, produkowany metod¹ termicznej przeróbki wêgla kamiennego.

W elektroenergetyce pojawi³ siê stosunkowo
póŸno, bo dopiero w 1939 roku koncernowi
Brown Boveri uda³o siê zainstalowaæ pierwsz¹
w pe³ni funkcjonaln¹ turbinê gazow¹ – w elektrowni Neuchatel, w zachodniej Szwajcarii.
Mimo niezaprzeczalnych zalet, si³ownie gazowe czy gazowo-parowe w skali globalnej s¹
mniej popularne ni¿ wêglowe. W Polsce praktycznie nie odgrywaj¹ ¿adnej roli w miksie energetycznym. Jednak to mo¿e siê zmieniæ, jeœli
spadnie cena b³êkitnego paliwa, która jest
g³ównym czynnikiem hamuj¹cym rozwój elektrowni gazowych. A jak wykaza³y doœwiadczenia amerykañskie – jest to mo¿liwe. Dziêki rosn¹cej poda¿y gazu
ziemnego pozyskiwanego z niekonwencjonalnych Ÿróde³, cena
tego surowca w USA od po³owy 2008 roku spad³a z 13 dolarów
za 1 mln BTU do 4,3 dolarów za mln BTU w 2012 roku. Oznacza
to, ¿e na pocz¹tku 2012 roku 1000 m3 gazu kosztowa³o w USA
70 dolarów. Taniej ni¿ w Rosji...

Wszystko siê zmieni³o wraz z rozwojem sieci ruroci¹gów ³¹cz¹cych pola naftowe z odbiorcami. Szybko oplot³y one ca³e pañstwa, z czasem zosta³y po³¹czone w sieci miêdzynarodowe
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jak powstaje
zloze?
Teorie o pochodzeniu wêglowodorów p³ynnych i gazowych pojawi³y siê na d³ugo
zanim pierwsze szyby naftowe zaczê³y dostarczaæ p³ynnego z³ota. Naukowcy
rozwa¿ali dwie mo¿liwoœci – genezê nieorganiczn¹ lub organiczn¹. Zwolennicy
pierwszej hipotezy, wœród których by³ m.in. Mendelejew, zak³adali, ¿e ropa i gaz
ziemny powsta³y na skutek dzia³ania przegrzanej pary wodnej pochodz¹cej
z systemów wulkanicznych na wêgliki metali ciê¿kich. Inna grupa uczonych
(m.in. badacze polscy: Radziszewski, Zuber) wskazywa³a, ¿e pewne specyficzne
w³aœciwoœci ropy œwiadcz¹ o jej zwi¹zkach z biosfer¹.
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Przez d³ugi czas obie teorie by³y w równowadze, dzisiaj zdecydowanie zwyciê¿y³a
teoria o organicznym pochodzeniu wêglowodorów kopalnych.
Wed³ug wspó³czesnych pogl¹dów proces
narodzin z³o¿a ropy lub gazu jest dosyæ
skomplikowany i wieloetapowy. Kolejno
musi zadzia³aæ szereg czynników biologicznych i geologicznych, dlatego z³o¿a s¹ tak
rzadkie. Przede wszystkim potrzebny jest
g³êboki, spokojny zbiornik morski, na dno
którego powinna opadaæ mo¿liwie du¿a
iloœæ materii organicznej: bakterii, glonów,
planktonu, roœlin, nie zaszkodzi dodatek
szcz¹tków ryb czy pad³ych dinozaurów –
nadaje siê wszystko, co zawiera ³añcuchy
organiczne.
Taki gnij¹cy kompost, przerabiany przez
bakterie beztlenowe, powinien zostaæ
szybko przykryty warstw¹ osadów mineralnych, najlepiej drobnoziarnistych, a na-

stêpnie zanurzony pod powierzchniê ziemi i podgrzewany powoli ciep³em geotermicznym przez jakieœ kilka milionów lat.
Temperatura nie mo¿e byæ zbyt niska ani
zbyt wysoka – nie powinna przekraczaæ
200°C. W takich warunkach, w naftowej
kuchni najpierw wygotuj¹ siê ciê¿kie frakcje ropy, potem coraz l¿ejsze, w koñcu gaz
ziemny. Bardzo czêsto produktem koñcowym jest wy³¹cznie gaz. Produkty powstaj¹ce w naturalnym laboratorium s¹ l¿ejsze od otoczenia, wêdruj¹ wiêc ku powierzchni ziemi, dopóki nie natrafi¹ na
swego rodzaju pu³apkê – porowate ska³y,
na przyk³ad piaskowce czy wapienie rafowe, dobrze izolowane od góry warstw¹
ska³ nieprzepuszczalnych. W tym miejscu
powoli tworzy siê z³o¿e, podobne do wielkiej g¹bki nasyconej rop¹ i gazem. Do tej
pory umieliœmy eksploatowaæ takie w³aœnie struktury, zaniedbywaliœmy zaœ kompletnie podstawê systemu naftowego, czyli drobnoziarniste osady dna morskiego,

gaz ziemny z ³upków

w których powstawa³y wêglowodory.
Przez geologów nazywane s¹ one warstwami macierzystymi. Ich ciemna barwa
jest œwiadectwem du¿ej zawartoœci zwêglonej materii organicznej.
Wiadomo by³o, ¿e wiêkszoœæ surowca pozostaje w ska³ach macierzystych. Jednoczeœnie jednak specjaliœci uwa¿ali, ¿e nie uda
siê go nigdy wydobyæ. Drobnoziarniste osady dna morskiego przekszta³caj¹ siê bowiem
po milionach lat nacisku górotworu w twarde, prawie nieprzepuszczalne ska³y ilastomu³owcowe, nazywane ³upkami z powodu
³atwoœci do dzielenia siê na cienkie p³ytki
pod wp³ywem uderzenia. W swej strukturze zawieraj¹ one rozproszony w mikroporach gaz ziemny lub ropê, ale z powodu
znikomej przepuszczalnoœci ³upków ilastych
nie sposób uzyskaæ zadowalaj¹cej produkcji.
Wielokrotnie to udowadniano przy okazji
przewiercania formacji ³upkowych pionowymi odwiertami.

Piaskowce
£upki bitumiczne

Niekonwencjonalne z³o¿a gazu ziemnego
Z³o¿a gazu ziemnego w ³upkach

Wody formacyjne
Z³o¿a gazu ziemnego zamkniêtego
Z³o¿a gazu ziemnego
Z³o¿e ropy naftowej w ³upkach

K onwencjonalne z³o¿a gazu ziemnego
Strukturalne

Fot.: Budowa konwencjonalnych i niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu ziemnego

Stratygraficzne
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uparty przedsiebiorca
z Teksasu
Ciemne ³upki ilaste pewnie na zawsze zachowa³yby swe potencjalne bogactwo, gdyby
nie dzia³alnoœæ pewnego specjalisty od trudnych odwiertów – Georga Mitchella.
Teksañski nafciarz o ogromnym doœwiadczeniu wiedzia³ doskonale, tak jak wszyscy
zreszt¹, ¿e w ciemnych ³upkach jest gaz, a tak¿e ropa naftowa. Ju¿ w 1821 roku
niedaleko miasteczka Fredonia w stanie Nowy Jork, niejaki William Hart wydobywa³ gaz
z rêcznie wykopanej nad brzegiem jeziora Erie oœmiometrowej studni. Na jej dnie znalaz³
warstwê mocno spêkanych czarnych ³upków, z których powoli s¹czy³ siê palny gaz.
Hart po³¹czy³ swój szyb drewnianymi rurami z Fredoni¹ i przez wiele lat dostarcza³
surowiec wystarczaj¹cy do oœwietlenia kilku domów, sklepów i m³yna.
Fot.: Georg Mitchell – specjalista od trudnych odwiertów
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Równie¿ kilkadziesi¹t szybów – ju¿ z prawdziwego zdarzenia – od pocz¹tku XX wieku
eksploatowa³o gaz ziemny z ³upków w zag³êbiach Appalachów i Illinois. Piêt¹ achillesow¹ tych wszystkich przedsiêwziêæ by³a
wydajnoœæ – tak niska, ¿e przedsiêbiorcy ca³y
czas balansowali na krawêdzi bankructwa.
Problem próbowa³o rozwi¹zaæ pañstwo.
Gwa³towny wzrost ceny bliskowschodniej
ropy naftowej w latach 70. XX wieku po³¹czony ze spadkiem produkcji z w³asnych szybów gazowych i naftowych uœwiadomi³
w³adzom USA wagê krajowych, w pe³ni
kontrolowanych zasobów wêglowodorów.
Niestety, z³o¿a amerykañskie lata œwietnoœci mia³y ju¿ za sob¹ i dostarcza³y surowce
g³ównie dziêki wtórnym metodom wspomagania produkcji – zat³aczaniu dwutlenku
wêgla czy zwiêkszaniu powierzchni drena¿u warstw produktywnych przy pomocy
otworów horyzontalnych. Próbowano równie¿ kruszyæ ska³y, by rozbudowaæ w nich
sieæ szczelin przewodz¹cych surowiec.
W tym celu odpalano w otworach niewielkie ³adunki dynamitu lub wt³aczano wodê
pod wysokim ciœnieniem.
W 1976 roku dotowany przez rz¹d federalny Gas Research Institute rozpocz¹³ prace
nad ca³kiem nowym kierunkiem zwiêkszenia
rodzimej produkcji. Naukowcy postanowili
lepiej zagospodarowaæ kulej¹ce dot¹d

tzw. niekonwencjonalne Ÿród³a gazu ziemnego. Zalicza siê do nich oprócz zasobów typu
shale gas, tak¿e morskie i l¹dowe z³o¿a hydratów gazowych, zasoby metanu z pok³adów
wêgla i gazu zaciœniêtego w izolowanych porach piaskowców (tight gas). Naukowcy
z Gas Research Institute po³¹czyli w jedn¹
ca³oœæ znane od lat 30. XX wieku technologie wspomagania produkcji i ju¿ po roku prac
badawczych zademonstrowali przedsiêbiorcom
metodê udostêpniania metanu z pozornie nieproduktywnych ³upków. Istot¹ pomys³u by³o
skruszenie ich przy pomocy wody pod wysokim ciœnieniem. Aby powsta³e szczeliny nie
zacisnê³y siê zbyt szybko, w koñcowej fazie
operacji do wody dodawano piasku, jako
materia³u podsadzkowego. Niestety, wielcy
przedsiêbiorcy uczestnicz¹cy w pokazie nie
byli zachwyceni. Metoda by³a eksperymentalna i wymaga³a jeszcze zbyt wielu ulepszeñ,
by mog³a staæ siê w pe³ni funkcjonaln¹. Pomys³ podchwycili jedynie drobni, ambitni inwestorzy, próbuj¹cy znaleŸæ lukê w rynku
zdominowanym przez du¿e koncerny. By³
wœród nich wspomniany ju¿ Georg Mitchell,
który przez nastêpnych 20 lat uparcie udoskonala³ technologiê zaproponowan¹ przez
Gas Research Institute. W 1998 roku osi¹gn¹³
wreszcie w pe³ni ekonomiczn¹ produkcjê
z szybu ³upkowego na z³o¿u Barnett w Teksasie. Nale¿y dodaæ, ¿e jego sukces nie by³by mo¿liwy bez dotacji pañstwowych dla
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Mitchell Energy, co w niczym nie umniejsza
zas³ug upartego in¿yniera, nazwanego po
jego œmierci w 2013 roku ojcem amerykañskiego gazu ³upkowego.
Boom ³upkowy, który wybuch³ kilka lat po
pierwszym udanym szczelinowaniu, przekracza³ wszystko, co do tej pory obserwowano
w bran¿y naftowej. Niewiele jest przesady
w porównywaniu go do gor¹czki z³ota
w Klondike. W 1996 roku nieliczne otwory
eksploatuj¹ce gaz ³upkowy dostarcza³y 1,6%
ca³ego wolumenu gazu produkowanego
w USA. Dzisiaj jest to oko³o 20% i wzrost
trwa nadal. Jak ocenia Energy Information
Agency, do 2030 roku ten najszybciej rozwijaj¹cy siê sektor amerykañskiego rynku
gazowego bêdzie wytwarza³ po³owê ca³kowitej produkcji ze wszystkich rodzajów z³ó¿.
Dziêki gazowi z ³upków Stany Zjednoczone
odzyska³y w 2009 roku pozycjê najwiêkszego producenta tego surowca na œwiecie i nie
zamierzaj¹ jej oddawaæ przez najbli¿szych kilkadziesi¹t lat. Ubocznym efektem obfitoœci
gazu ziemnego w USA jest nieoczekiwany
spadek emisji dwutlenku wêgla, znacznie
wiêkszy ni¿ w krajach, które podpisa³y
protokó³ z Kioto i intensywnie walcz¹ z globalnym ociepleniem. Wynika to w znacznej
czêœci z procesów zastêpowania wêgla kamiennego tanim paliwem gazowym, emituj¹cym o 30% mniej dwutlenku wêgla.

Fot.: Odwiert wydobywczy gazu ³upkowego w Pó³nocnej Dakocie w USA
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sekrety
amerykanskiej
technologii
ó
Kluczem do sukcesu Georga Mitchella i jego nastêpców by³a umiejêtna modyfikacja
technologii wspomagania produkcji stosowanych w przemyœle naftowym, przede
wszystkim szczelinowania hydraulicznego. Ju¿ w latach 30. XX wieku zauwa¿ono,
¿e zwiêkszenie powierzchni kontaktu ska³ gazonoœnych z przestrzeni¹ szybu
eksploatacyjnego powoduje wzrost emisji gazu. To zwiêkszenie powierzchni
odbioru gazu próbowano uzyskaæ na ró¿ne sposoby. Jednym z bardziej
spektakularnych by³o tzw. torpedowanie wiertnicze, polegaj¹ce na opuszczeniu
³adunku wybuchowego do otworu i zdetonowaniu go w obrêbie warstw
produktywnych.
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Rzadko przynosi³o to zamierzony efekt
i dlatego dzisiaj ta metoda nie jest stosowana. O wiele lepsze wyniki uzyskiwano,
zat³aczaj¹c wodê, co powodowa³o otwarcie naturalnych spêkañ i oczekiwane zwiêkszenie powierzchni kontaktu. Aby szczeliny
nie zamknê³y siê pod naciskiem górotworu, w ostatniej fazie dodawano tzw. podsadzkê, najczêœciej drobnoziarnisty piasek.
Z czasem p³yn wzbogacono o zwi¹zki chemiczne, które polepsza³y jego zdolnoœæ do
penetracji. Eksperymentowano z boranami, izopropanolem, glikolem, benzyn¹
i olejem dieslowskim. Zamiast podsadzki
piaskowej stosowano kulki z tworzywa
sztucznego, szk³a lub p³ynne polimery, które twardnia³y w szczelinach skalnych w postaci nitkowatej sieci. Aby jeszcze bardziej
zwiêkszyæ stopieñ penetracji z³o¿a, wiercono otwory kierunkowe, w tym poziome,
umo¿liwiaj¹ce szczelinowanie na znacznie
d³u¿szym odcinku ni¿ w otworze pionowym.
Wspó³czesny proces szczelinowania jest
wysoce specjalistycznym zabiegiem, wykonywanym przez kilka firm na œwiecie,

które zdoby³y doœwiadczenie drog¹ d³ugoletnich badañ i praktyki. Rynek tych us³ug
w zasadzie zdominowa³y dwie firmy amerykañskie: Halliburton i Schlumberger. P³yn
do wykonywania zabiegu dobierany jest
indywidualnie dla ka¿dego otworu wiertniczego w zale¿noœci od warunków geologicznych. Sk³ada siê on w 95% z wody,
w 4,5% z podsadzki (piasku lub elementów ceramicznych) oraz 0,5% dodatków
chemicznych. Owe dodatki – najbardziej
kontrowersyjny element procesu – zwiêkszaj¹ zdolnoœæ p³ynu do penetracji, zapewniaj¹ jego ja³owoœæ biologiczn¹ (z³o¿e gazu
³atwo zakaziæ bakteriami rozk³adaj¹cymi
metan), poprawiaj¹ zdolnoœæ do unoszenia ziaren piasku i chroni¹ rury ok³adzinowe przed korozj¹. Obecnie s¹ to zwi¹zki
chemiczne o niskiej toksycznoœci, wszystkie bez wyj¹tku u¿ywane w przemyœle spo¿ywczym i w gospodarstwach domowych.
Sam zabieg polega na wywo³aniu efektu
uderzenia wody w pojedynczym impulsie
o ciœnieniu rzêdu 600-1000 barów, co
otwiera szczeliny w podatnych na prze³amanie ³upkach. Wykonuje siê go w pionowych
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odcinkach odwiertu dla wstêpnego okreœlenia potencja³u z³o¿owego oraz w poziomej
jego czêœci dla pe³nego wywo³ania produkcji. Pe³noskalowy zabieg przeprowadzany
jest kolejno w 5-7 sekcjach odwiertu poziomego, na odcinkach o d³ugoœci 150-250
metrów. Przed rozpoczêciem ka¿dej fazy,
strefê robocz¹ izoluje siê od przestrzeni
otworu specjalnymi uszczelkami, a rury
ok³adzinowe perforuje siê pirotechnicznie.
W efekcie szczelinowania powstaje owalna strefa spêkañ o d³ugoœci zale¿nej od
zasiêgu odwiertu poziomego (zwykle
1000-1500 metrów), w osi poziomej
rozci¹gaj¹ca siê na oko³o 200 metrów,
w pionowej na oko³o 100 metrów. Szczelinowanie jest operacj¹ jednorazow¹. Po
prawid³owym wykonaniu, p³yn zabiegowy
usuwa siê z otworu wiertniczego (czêsto
przy wspomaganiu sprê¿onym azotem),
a gaz samoczynnie nap³ywa do rury eksploatacyjnej. ¯ywotnoœæ otworów tego
typu nie jest jeszcze znana, przypuszcza
siê, ¿e tak jak w klasycznych odwiertach
siêga 20-30 lat. Charakterystyczny jest
szybki spadek produkcji – w pierwszym
roku o ok. 50%, póŸniej wolniejszy.
Nowa technologia wymaga³a pocz¹tkowo
sporego obszaru. Poniewa¿ otwory eksploatacyjne mog¹ drenowaæ tylko ograniczon¹ czêœæ z³o¿a potrzeba by³o wielu
odwiertów, aby wykorzystaæ ca³e zasoby
formacji gazowej. Obecnie wiercenia eksploatacyjne prowadzi siê w systemie padów – z jednej lokalizacji wykonuje siê do
20 odwiertów kierunkowych, co znacznie
ogranicza wielkoœæ potrzebnego terenu.

Fot.: Schemat procesu szczelinowania hydraulicznego z³o¿a gazu ³upkowego
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ukryte
bogactwo
O wystêpowaniu w Polsce ciemnych ³upków dolnego paleozoiku geolodzy wiedzieli od
dawna, pokazuj¹ siê one bowiem na powierzchni ziemi w Górach Œwiêtokrzyskich.
Pierwszy naukowy opis tej formacji znaleŸæ mo¿na w Sprawozdaniach Polskiego
Instytutu Geologicznego z 1920 roku. W miarê coraz lepszego rozpoznawania budowy
geologicznej kraju, dziêki g³êbokim wierceniom badawczym wykonywanym na skalê
masow¹ od lat 60. ubieg³ego wieku, ustalono miêdzy innymi, ¿e formacje ³upków
dolnego paleozoiku ci¹gn¹ siê skoœnym pasem, szerokim na 50-250 km, od Pomorza
po Lubelszczyznê. Warstwy le¿¹ bez wiêkszych zaburzeñ na sk³onie wielkiej jednostki
geologicznej zwanej kratonem wschodnioeuropejskim.
Fot.: Odwiert gazu na z³o¿u ³upkowym we wsi GoŸdzik na Mazowszu
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1

2
Fot. 1: Kontrola urz¹dzenia iPZIG pozwalaj¹cego na bie¿¹c¹ wizualizacjê procesu wiercenia
Fot. 2: Wiercenia w poszukiwaniu gazu ze z³ó¿ ³upkowych w Plichowie ko³o Prabut

Pierwotnie pokrywa³y obszar prawie ca³ej
Polski, ale na skutek dzia³ania si³ tektonicznych i erozji zachowa³y siê w postaci ci¹g³ej
tylko w trzech du¿ych basenach: ba³tyckim,
podlaskim i lubelskim. Izolowane p³aty
wystêpuj¹ te¿ w Górach Œwiêtokrzyskich
i w Ma³opolsce.
S¹ to g³ównie ilaste i mu³owcowe osady g³êbokiego morza, powsta³e w ordowiku
i sylurze – w okresie od 495 do 417 mln lat
temu. Cechuj¹ siê ciemn¹ barw¹, która jest
skutkiem wysokiej zawartoœci materii organicznej. Badania wykaza³y, ¿e owa zawartoœæ jest
bardzo zmienna – wagowo wynosi od 1,5%
do, lokalnie, 20%. W basenie ba³tyckim ³upki
zalegaj¹ na g³êbokoœci od 1000 metrów
w czêœci wschodniej do 4500 metrów w czêœci zachodniej, w basenie podlaskim od
500 metrów na wschodzie do 4000 metrów
w rejonie Warszawy. Basen lubelski ma nieco
bardziej skomplikowan¹ budowê geologiczn¹.
W jego przemieszczonych tektonicznie blokach
ciemne ³upki napotkaæ mo¿na na g³êbokoœciach od 1000 do 3500 metrów. Mi¹¿szoœæ
sumaryczna tego kompleksu jest imponuj¹ca
– lokalnie przekracza 2000 metrów, jednak nie
wszystkie warstwy s¹ produktywne.

Mimo ¿e podczas wierceñ badawczych
w latach 60. XX wieku obserwowano przejawy obecnoœci wêglowodorów – m.in. b¹ble metanu na œwie¿o wyjêtych, mokrych
rdzeniach wiertniczych – to próby wywo³ania produkcji koñczy³y siê niepowodzeniem.
Nawet w wyniku starañ techników ³upki nie
chcia³y samodzielnie oddawaæ gazu. By³o to
zgodne z ówczesn¹ wiedz¹ geologiczn¹,

która zalicza³a tego typu utwory do ska³
nieproduktywnych. Ciemne ³upki cieszy³y siê
za to ogromnym zainteresowaniem paleontologów z powodu obfitoœci skamienia³ych
szcz¹tków zwierz¹t i roœlin morskich. Do
najciekawszych z nich zaliczyæ mo¿na graptolity – niewielkie bezkrêgowce, podobne
do postrzêpionych Ÿdziebe³ trawy, czasami
spiralnie zwiniêtych.

Wyk.: Zestawienie ocen potencjalnych zasobów wydobywalnych gazu ziemnego w ³upkach
dolnego paleozoiku na kratonie wschodnioeuropejskim, z zasobami wydobywalnymi gazu
w konwencjonalnych z³o¿ach w Polsce, rocznym zu¿yciem gazu oraz roczn¹ produkcj¹ gazu
ze z³ó¿ konwencjonalnych (arch. PIG)
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W niektórych okresach historii oceanu paleozoicznego by³y one tak liczne, ¿e przepe³nia³y warstwy osadów dennych, st¹d
nazywano je ³upkami graptolitowymi.

trzech otworów i przekazania dokumentacji z badañ oraz pobranych prób geologicznych resortowi œrodowiska w terminie
trzech lat od wydania koncesji.

Obecnie (stan na 1 marca 2014 roku) pozostaj¹ w mocy 92 koncesje. Dysponuj¹ nimi
34 podmioty, nale¿¹ce do 20 grup kapita³owych. Najwiêcej koncesji ma PGNiG S.A. – 15.

Rdzenie wiertnicze spoczywaj¹ce spokojnie
od pó³wiecza w magazynach Centralnego
Archiwum Geologicznego PIG odkurzono
ponownie w pierwszej dekadzie bie¿¹cego stulecia. Wzrost zainteresowania by³
spowodowany informacjami docieraj¹cymi
zza oceanu. Geolodzy z kraju i zagranicy
jeszcze raz badali zawartoœæ materii organicznej, dojrza³oœæ termiczn¹ i w³asnoœci
mechaniczne ska³ wydobytych przed laty
z g³êbi ziemi. Mimo up³ywu dziesi¹tków
lat od chwili pobrania, rdzenie zachowa³y
przydatnoœæ do badañ. Nic dziwnego –
te ska³y powsta³y ponad 400 milionów lat
temu, wiêc kilkadziesi¹t lat le¿akowania
w magazynach Instytutu nie wp³ynê³o na
ich stan ogólny.

Pierwsze w Polsce szczelinowanie hydrauliczne w poziomym odcinku odwiertu wykona³a w sierpniu 2011 roku firma Lane
Energy, nale¿¹ca do grupy 3Legs Resources. Wyniki testu przeprowadzonego
w otworze £ebieñ LE 2H na Pomorzu nie
by³y obiecuj¹ce. Uzyskano pocz¹tkowo
przep³yw w wysokoœci 20 tys. m 3 na dobê,
który po roku ustabilizowa³ siê na poziomie 8 tys. m 3 na dobê, co nie pozwala na
ekonomiczne wykorzystanie odwiertu. Kolejne próby przeprowadzone przez inne firmy nie zakoñczy³y siê sukcesem. Miêdzy innymi dlatego z poszukiwañ wycofa³y siê
niektóre du¿e spó³ki zagraniczne. Ich obszary koncesyjne przejê³y inne podmioty,
w tym polskie.

Do 1 marca 2014 roku zakoñczono wiercenia 57 otworów poszukiwawczych, cztery
otwory s¹ w trakcie wiercenia, a cztery kolejne
s¹ planowane. Jednak pe³ny zabieg szczelinowania w d³ugim odcinku poziomym, kluczowy dla potwierdzenia zasobów i op³acalnoœci
wydobycia przeprowadzono tylko w oœmiu
odwiertach. Wiercenia wykonuj¹ polskie
przedsiêbiorstwa geologiczne, szczelinowanie
zlecane jest wyspecjalizowanym firmom zagranicznym. Koszt wiercenia w zale¿noœci od
programu badañ wynosi od 10 do 20 mln
dolarów. Wed³ug szacunkowych ocen, do
chwili obecnej inwestorzy zd¹¿yli ju¿ wydaæ
1 mld dolarów, co stanowi u³amek kosztów
potrzebnych do pe³nego rozpoznania potencjalnych zasobów, nie mówi¹c o eksploatacji.

Analiza historii termicznej polskich ska³
³upkowych wykaza³a, ¿e wiêkszoœæ z nich
przesz³a przez etap podgrzewania wystarczaj¹cy do wygenerowania wêglowodorów gazowych w zachodniej czêœci pasa
³upkowego i wêglowodorów p³ynnych
w czêœci wschodniej. Wkrótce polskie
przedsiêbiorstwa geofizyczne otrzyma³y
zlecenia od pierwszych nabywców koncesji poszukiwawczych na wykonanie badañ
geofizycznych, w tym bardzo kosztownych prac sejsmicznych 3D. Dane geofizyczne pozwoli³y na uzupe³nienie map
geologicznych i wybranie najlepszych lokalizacji dla pierwszych otworów poszukiwawczych. Wie¿e wiertnicze pojawi³y siê
najpierw na Pomorzu, póŸniej na LubelszczyŸnie i Podlasiu.

Gdañsk

Basen Ba³tycki
Szczecin
Bia³ystok

Bydgoszcz

Poznañ
Warszawa

Basen
Podlaski

£ódŸ

Basen Lubelski

Wroc³aw

Lublin

Kraków

Ministerstwo Œrodowiska do listopada 2012
roku wyda³o 111 koncesji trzy- lub piêcioletnich na poszukiwanie i rozpoznanie niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu. Warunki
udzielenia zezwolenia zobowi¹zuj¹ ka¿dego
inwestora do wykonania dwóch, czasami

obszar uskoku transeuropejskiego
uskoki
obszar o prawdopodobnym komercyjnym potencjale wydobycia gazu ³upkowego
obszar o mniejszym lub niekomercyjnym potencjale wydobycia gazu ³upkowego

Rys: Potencjalne miejsca wystêpowania gazu w z³o¿ach ³upkowych na terenie Polski
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POLSKIE PERSPEKTYWY
Obecnie niemo¿liwa jest odpowiedŸ na pytanie, czy w Polsce gaz ziemny z ³upków
zrewolucjonizuje gospodarkê, tak jak sta³o
siê to w USA. W du¿ej mierze zale¿y to od
zasobów mo¿liwych do wydobycia, a ich
precyzyjna ocena mo¿liwa jest tylko pod
warunkiem uzyskania znacznej iloœci twardych danych geologicznych – przede
wszystkim wyników testów produkcyjnych.
Zbyt wolne tempo rozpoznania potencjalnych zasobów jest najwiêksz¹ bol¹czk¹
polskiego programu zagospodarowania niekonwencjonalnych z³ó¿ ropy i gazu. Rz¹d
stara siê znaleŸæ sposób na przyspieszenie
prac, st¹d propozycje nowych, korzystniejszych dla inwestorów rozwi¹zañ legislacyjnych i próby zaanga¿owania œrodowisk
naukowych do rozwi¹zania pojawiaj¹cych
siê problemów.
Pocz¹tkowe szacunki zagranicznych agencji
ratingowych, oparte na bardzo ograniczonej iloœci danych archiwalnych, by³y bardzo
zachêcaj¹ce. W latach 2009-2010 prognozowano, ¿e polskie zasoby wydobywalne
gazu oscyluj¹ w granicach 1-3 bln m3. Sensacjê wywo³a³a ocena Amerykañskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA) podnosz¹ca poprzeczkê do 5,3 bln m 3. Pierwszy
raport oparty na rzetelnych podstawach
naukowych przedstawi³ Pañstwowy Instytut
Geologiczny w marcu 2012 roku. Wed³ug
tej oceny zasoby wydobywalne wynosz¹
prawdopodobnie od 346 do 768 mld m 3,
co znacznie och³odzi³o nastroje. Nale¿y
jednak podkreœliæ, ¿e metoda zastosowana przez polskich geologów wspó³pracuj¹cych w tej dziedzinie z amerykañsk¹
s³u¿b¹ geologiczn¹ jest oparta na analogiach statystycznych z basenami w USA
o znanej produkcji, st¹d wyniki cechuje
du¿y margines b³êdu. Do oceny wykorzystano dane z kilkudziesiêciu otworów wykonanych w latach 60. i 70. XX wieku, nie
uwzglêdniono zaœ wyników najnowszych
odwiertów, które s¹ dopiero analizowane.
Mimo zawodu, wywo³anego redukcj¹ marzeñ o drugiej Norwegii, nie nale¿y wpadaæ
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w pesymizm. Udokumentowane zasoby gazu
ziemnego w Polsce wynosz¹ obecnie oko³o
145 mld m 3. Prognoza Instytutu w najgorszym wypadku podwaja te zasoby. A trzeba pamiêtaæ, ¿e produkcja gazu ze z³ó¿
klasycznych od lat pokrywa w 40% nasze
zapotrzebowanie.
Jak wielokrotnie podkreœlano, wydobycie
gazu z nowych z³ó¿ jest priorytetem rz¹du.
Plany zak³adaj¹ produkcjê w 2020 roku na
poziomie 10 mld m3, co ma zapewniæ samowystarczalnoœæ Polski.
Istnieje szereg zagro¿eñ dla tego ambitnego planu. Jednym z wa¿niejszych jest
kampania czarnego PR ³upkowego prowadzona intensywnie na ca³ym œwiecie od
momentu, gdy okaza³o siê, ¿e wydobycie
gazu z ³upków to coœ wiêcej ni¿ hobby
teksañskiego zapaleñca, a surowiec ze
z³ó¿ niekonwencjonalnych mo¿e zagroziæ
Ÿród³om dochodów zasiedzia³ych na rynku producentów. Mimo naukowego wykazania, ¿e górnictwo otworowe, nawet
stosuj¹ce na du¿¹ skalê technologiê szczelinowania, jest najmniej szkodliwym dla
œrodowiska sposobem pozyskania paliw
kopalnych, kampania oszczerstw nie ustaje. W Polsce nie zatrzyma³ jej te¿ raport
Pañstwowego Instytutu Geologicznego
oceniaj¹cy stan wszystkich elementów
œrodowiska po wykonaniu pierwszego pe³noskalowego szczelinowania w otworze
£ e b i e ñ 2 H . Ws z e c h s t r o n n e b a d a n i a
prowadzone przed, w trakcie, i po zakoñczeniu szczelinowania wykaza³y, ¿e nie
wp³ynê³o ono w najmniejszym stopniu na
stan przyrody ani wód podziemnych w rejonie wiertni.
Mimo ha³aœliwych akcji obroñców przyrody,
w naszym kraju utrzymuje siê stosunkowo
wysoka akceptacja spo³eczna dla nowego
sposobu wydobycia gazu ziemnego. Nie
mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e ci¹g³y nacisk
lobby spo³ecznych, politycznych i biznesowych mo¿e zmusiæ Komisjê Europejsk¹ do
zaostrzenia regulacji œrodowiskowych.

Mog³oby to skutkowaæ spadkiem efektywnoœci wydobycia, i tak ju¿ znacznie ni¿szej
ni¿ w USA, m.in. z powodu dwukrotnie wy¿szych kosztów us³ug wiertniczych i wiêkszej g³êbokoœci zalegania naszych ³upków.
Polskie ³upki maj¹ te¿ ni¿sz¹ zawartoœæ
materii organicznej, a ich sk³ad mineralny
powoduje zmniejszenie skutecznoœci szczelinowania. Pierwsze doœwiadczenia nie s¹
zachêcaj¹ce, jednak przyk³ad amerykañski
wskazuje, ¿e proces opracowania skutecznej i ekonomicznej technologii wymaga
wielu lat ciê¿kiej pracy i badañ naukowych.
Firmy nadal pracuj¹ nad optymaln¹ dla naszych warunków metod¹ szczelinowania,
a z uwagi na ich doœwiadczenie i wielkoœæ
zaanga¿owanego kapita³u mo¿na przypuszczaæ, ¿e wysi³ki zostan¹ w koñcu uwieñczone powodzeniem.
Nawet jeœli za³o¿enia rz¹dowe o docelowym
wydobyciu s¹ nadmiernie optymistyczne, to
mo¿na jednak przyj¹æ, ¿e produkcja krajowego gazu istotnie wzroœnie. Pozwoli to na
znaczne zmniejszenie uzale¿nienia od importu z Rosji, który jak siê ostatnio okazuje, jest
skrajnie niebezpieczny z politycznego punktu widzenia, zarówno dla Polski, jak i innych
krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej.

Uwalniamy potencja³
ukryty g³êboko w ziemi
Baltic Ceramics
Jedyny producent proppantów ceramicznych w Unii Europejskiej o najwy¿szych
parametrach u¿ytkowych.
Stosowanie naszych produktów kilkukrotnie zwiêksza efektywnoœæ eksploatacji z³ó¿ wêglowodorów.

Produkty
Proppanty œredniej wytrzyma³oœci (ISP).
Lekkie proppanty ceramiczne o œredniej i wysokiej wytrzyma³oœci (LCP).
Ultralekkie proppanty ceramiczne o œredniej
i wysokiej wytrzyma³oœci oraz niskiej gêstoœci nasypowej (ULCP).

Fabryka
Produkcja od 2015 roku.
Lokalizacja fabryki umo¿liwia szybkie
dostarczenie produktu w ca³ym regionie
EMEA wszystkimi drogami transportu.

Transport morski jest mo¿liwy
dziêki wykorzystaniu portów
w Polsce i Niemczech

Zadowolenie klientów, wysoka jakoœæ oferowanych produktów i dba³oœæ o œrodowisko naturalne s¹ dla nas najwa¿niejsze.

Baltic Ceramics S.A.
68-300 Lubsko, ul. Reymonta 9
b ³ ê k i t n a
tel. +48 (68) 451 00 45, fax +48 (68) 411 48 98
office@balticceramics.com, www.balticceramics.com
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gaz p³ynny
Wêglowodorowy gaz p³ynny (Liquefied Petroleum Gas – LPG) to wysokokaloryczny,
praktyczny noœnik energii, ³atwy w transporcie i magazynowaniu. Czynnikiem
decyduj¹cym o rosn¹cym wykorzystaniu tego surowca jest przede wszystkim korzystna
kalkulacja ekonomiczna. Jest on równie¿ jednym z najbardziej ekologicznych Ÿróde³
energii. Spala siê czysto, nie pozostawia py³ów, sadzy i nieprzyjemnego zapachu.
Stosowanie LPG wyd³u¿a ¿ywotnoœæ urz¹dzeñ, a koniecznoœæ ich konserwacji nie jest
tak czêsta, jak w przypadku innych noœników energii.

Gazy wêglowodorowe p³ynne s¹ to skroplone i pozostaj¹ce
pod ciœnieniem w³asnych par mieszaniny wêglowodorów
o liczbie atomów wêgla od 1 do 4. Podstawowymi sk³adnikami LPG s¹: propan (C 3H 8) oraz butan (C 4H 10), a tak¿e w niewielkich iloœciach propylen, izobutan, metan, etan i pentan.
Gazy te maj¹ naturaln¹ zdolnoœæ do skraplania siê pod stosunkowo niedu¿ym ciœnieniem. Mieszaninê propanu i butanu
w temperaturze otoczenia mo¿na przechowywaæ w stanie ciek³ym pod ciœnieniem od 0,2 do 0,1 MPa. W zamkniêtym pojemniku (butla, zbiornik) ciœnienie gazu p³ynnego jest zale¿ne
tylko od temperatury otoczenia. Poniewa¿ gaz p³ynny ma du¿y
wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej (przy wzroœcie temperatury o 6°C objêtoœæ gazu wzrasta o 1%) butle na gaz p³ynny
i inne zbiorniki nape³niane s¹ prawid³owo jedynie do 85%
swojej pojemnoœci. W zale¿noœci od zawartoœci podstawowych wêglowodorów, Polska Norma okreœla trzy jego rodzaje w postaci skroplonej:
• mieszanina A – butan techniczny;
• mieszanina B – propan-butan techniczny;
• mieszanina C – propan techniczny.
Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo u¿ytkowania, p³ynna mieszanina propanu-butanu jest nawaniana, co jest okreœlone w normie
PN-EN 589 (norma dla autogazu). Mówi ona, ¿e zapach LPG
powinien byæ nieprzyjemny i wyczuwalny w powietrzu ju¿ przy
stê¿eniu stanowi¹cym 1/5 dolnej granicy wybuchowoœci. Do
nawaniania gazu p³ynnego u¿ywa siê etanotiolu (merkaptanu
etylowego, zawieraj¹cego m.in. zwi¹zki siarki). Jest to organiczny

zwi¹zek chemiczny wystêpuj¹cy w niewielkich stê¿eniach
w ropie naftowej, znany ze swojego niezwykle silnego, nieprzyjemnego zapachu.
Propan, butan oraz ich mieszanina s¹ gazami palnymi, które przy
doprowadzeniu odpowiedniej iloœci tlenu z powietrza oraz po
zapaleniu spalaj¹ siê na CO2 i H2O. Spalenie 1 kg propanu powoduje powstanie ok. 1,6 kg wody i ok. 3 kg dwutlenku wêgla. Po
spaleniu kilograma butanu powstaje ok. 1,5 kg wody i ok. 2,5 kg
dwutlenku wêgla. 1 litr mieszanki propanu-butanu jest równowa¿ny:
0,85 kg wêgla kamiennego, 3,14 kg wêgla brunatnego lub 0,66 l
oleju opa³owego b¹dŸ te¿ 0,775 m3 gazu ziemnego.
PROPAN
Stan fizyczny
Barwa
Zapach

BUTAN

gaz

gaz

bezbarwny

bezbarwny

s³aby

s³aby

Temperatura topnienia

-167,7°C

-140°C

Temperatura wrzenia

-42,07°C

-0,5°C

Temperatura samozap³onu

510°C

490°C

2,1 – 9,5% obj.

1,8 – 8,5% obj.

Gêstoœæ gazu

1,97 g/cm3 w temp. 0°C
cieczy – 0,58 g/cm3
w temp. -42,05°C

cieczy –
0,601 g/cm 3

Prê¿noœæ gazu

1,21 MPa w temp.
37,8°C

0,26 MPa w temp.
37,8°C

Granice wybuchowoœci

Gêstoœæ gazu wzglêdem powietrza

1,55

2,09

6% obj. w temp. 17,8°C

nierozpuszczalny

Wartoœæ opa³owa [MJ/kg]

46,3

45,6

Ciep³o spalania [MJ/kg]

50,16

49,5

tak

tak

Rozpuszczalnoœæ w wodzie

Rozpuszczalnoœæ w alkoholu etylowym

Tab.: W³aœciwoœci fizykochemiczne propanu i butanu
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zóródla
pochodzenia LPG
LPG mo¿e powstawaæ na dwa sposoby – z odwiertów w ziemi i przeróbki ropy
naftowej w rafineriach. Dlatego dostawy LPG nie s¹ warunkowane dostêpnoœci¹
jednego Ÿród³a. Ponadto, dziêki istnieniu wysoko rozwiniêtego rynku
miêdzynarodowego, import LPG w Europie jest geograficznie zdywersyfikowany.
Chocia¿ europejscy operatorzy LPG s¹ aktywni tak¿e na rynku globalnym, to
produkcja i poziom konsumpcji LPG na Starym Kontynencie bilansuje siê.

Fot.: Ponad 60% œwiatowej produkcji LPG pochodzi bezpoœrednio z wydobycia wraz z rop¹ naftow¹
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Aby maksymalnie wykorzystaæ zawarte
w ropie gazy, pozyskuje siê je od razu po
wydobyciu (na polach naftowych). Wydobyta z szybu ropa trafia do specjalnych
urz¹dzeñ, tzw. rozdzielaczy, w których na
skutek spadku ciœnienia uwalniane s¹ rozpuszczone w niej gazy. PóŸniej ropa trafia
do zbiorników, w których jest stabilizowana. W czasie tego procesu wydzielaj¹ siê
z niej lekkie sk³adniki: etan, propan, butany, czêœciowo pentany. W procesach tych
otrzymuje siê równie¿ gazolinê (mieszaninê najl¿ejszych ciek³ych wêglowodorów),
która zawiera znaczne iloœci etanu, propanu i butanu.
Najwa¿niejsza na naszym rynku jest jednak
metoda pozyskiwania gazów p³ynnych
w procesie przeróbki ropy naftowej w zak³adach rafineryjnych. Propan-butan powstaje w nich podczas krakowania i uwodornienia ropy naftowej. W czasie tych procesów nastêpuje termiczny rozk³ad wêglowodorów. Krakowanie to proces odbywaj¹cy siê bez dostêpu powietrza i polegaj¹cy
na podgrzaniu ropy. Uwodornienie jest zaœ
procesem, w którym ropa jest wzbogacana
w wodór w warunkach wysokiego ciœnienia

i temperatury. Uzyskuje siê w ten sposób
wêglowodory lekkie o wiêkszej zawartoœci
wodoru i ni¿szej temperaturze wrzenia.
Iloœæ pozyskiwanego gazu p³ynnego w czasie przeróbki ropy naftowej wynosi (masowo) oko³o 2-4%.
Gaz p³ynny jest równie¿ produktem odgazolinowania gazu ziemnego, powstaj¹cego
w czasie przeróbki ropy naftowej. Polega
ona na wydzieleniu z gazu wêglowodorów
ciê¿szych od etanu, w wyniku czego otrzymuje siê g³ównie propan i butan.
Gazy sk³adaj¹ce siê na mieszaninê LPG
znajduj¹ siê tak¿e w naturalnych z³o¿ach
gazu ziemnego, dlatego LPG mo¿e byæ pozyskiwany w momencie jego wydobycia.
Podobnie jak powstaje gaz ziemny i ropa
naftowa, tak i gaz p³ynny jest wynikiem naturalnych przemian szcz¹tków ¿ywych
w wêglowodory. Wydobycie LPG pochodzenia naturalnego w Polsce prowadzi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Gaz PGNiG S.A. uzyskiwany jest zarówno
ze z³ó¿ gazu ziemnego, jak i ropy naftowej. W Polsce zdecydowana jednak wiêkszoœæ gazu pochodzenia naturalnego im-

gaz p³ynny – LPG

portowana jest z Rosji. Najwiêkszym dostawc¹ gazu pochodzenia naturalnego
z Rosji jest firma Novatek.
W gazach LPG pochodzenia naturalnego obserwowany jest najni¿szy poziom obecnoœci
siarki – z regu³y poni¿ej 30 mg/kg (norma
PN-EN 589+A1:2012 dopuszcza zawartoœæ
siarki po wprowadzeniu substancji nawaniaj¹cej na maks. poziomie do 50 mg/kg). LPG
zaliczany jest do gazów niezwykle czystych,
co ma ogromne znaczenie w trakcie jego u¿ytkowania. Ponadto charakteryzuje siê znacznie ni¿sz¹ emisyjnoœci¹ gazów cieplarnianych,
co jest korzystniejsze dla œrodowiska naturalnego. W odniesieniu do ochrony œrodowiska
warto zwróciæ uwagê na dane porównawcze
dotycz¹ce ca³kowitej emisji gazów cieplarnianych w trakcie cyklu ¿ycia gazu LPG, uwzglêdniaj¹c wszystkie etapy, pocz¹wszy od produkcji, a¿ do jego zu¿ycia np. w samochodzie
(autogaz). Bior¹c pod uwagê zarówno sposób powstawania, transportu, skraplania oraz
dystrybucji, otrzymujemy ostatecznie emisjê
ca³kowit¹, która w przypadku gazu naturalnego jest prawie o po³owê ni¿sza w porównaniu
z gazem uzyskiwanym w procesach przeróbki
ropy naftowej w zak³adach rafineryjnych.

Fot.: Gaz p³ynny znajduje siê w naturalnych z³o¿ach gazu ziemnego. Na zdjêciu zak³ad produkcyjny Novatek Purowski w Rosji
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historia
gazu plynnego
W 1851 roku Carl Friedrich Julius Pintsch wynalaz³ lampê opalan¹ gazem,
uzyskiwanym z destylacji nafty. Od nazwiska wynalazcy nazwano go „gazem
Pintscha”. Zyska³ on wielk¹ popularnoœæ jako paliwo do lamp stosowanych na kolei –
oœwietlenia wagonów i parowozów. Pó³ wieku póŸniej zast¹pi³ go „Blau gaz”,
nazwany tak od nazwiska innego niemieckiego chemika – Hermanna Blaua.
Ten opracowa³ metodê otrzymywania gazu z destylacji nafty i skraplania go,
a nastêpnie opatentowa³ swój wynalazek w USA w 1904 roku.

Fot.: Butan stosowano na masow¹ skalê jako paliwo do sterowców
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2

3

Fot. 1, 3: U¿ycie „gazu Pintscha” rozwi¹za³o problem oœwietlenia na kolei
Fot. 2: Dziêki LPG gotowanie na gazie sta³o siê mo¿liwe poza zasiêgiem sieci gazowej
Fot. 4: Od 1913 r. Phillips Petroleum by³o w³aœcicielem patentu na przemys³ow¹ produkcjê
propanu

„Blau gaz” by³ wykorzystywany jako paliwo
do gotowania i oœwietlenia. Wynalazek pozwoli³ na butlowanie gazu i umo¿liwi³ jego szerok¹ dystrybucjê, dziêki czemu móg³ byæ sprzedawany jak wiele innych dóbr. W 1912 roku
kolejny pionier bran¿y, Walter Snelling, wykona³ pierwsz¹ instalacjê domow¹ na gaz
p³ynny na farmie Johna Dahringa w Waterford w Pensylwanii. Rok póŸniej Snelling
opatentowa³ przemys³ow¹ produkcjê propanu i sprzeda³ swój wynalazek konsorcjum
Phillips Petroleum. W tamtych latach LPG nazywane by³o „mokrym gazem”, „t³ustym gazem” lub te¿ „sycz¹cym gazem”. W 1918 roku
LPG zosta³o u¿yte w lampach lutowniczych
i w procesie ciêcia metali.
Znacz¹ca produkcja handlowa gazu p³ynnego
w USA nastêpuje od roku 1920. Lata 20. XX
wieku w historii gazu p³ynnego to m.in. spór
o prawa patentowe pomiêdzy Phillips Petroleum i Carbide Company (który skopiowa³ wynalazek Blaua). Miêdzynarodowe pocz¹tki
u¿ytkowania LPG by³y nieco egzotyczne, gdy¿
gaz ten zacz¹³ byæ u¿ywany w sterowcach na
pocz¹tku lat 30. XX wieku. Sterowce u¿ywa³y
butanu, który przechowywany by³ w p³óciennych
woreczkach w niskiej temperaturze i s³u¿y³

jako paliwo silnikowe. Kiedy butan by³ zu¿ywany, torba opada³a, a jej pojemnoœæ
w sterowcu by³a zastêpowana przez powietrze. W zwi¹zku z tym waga sterowca nie
uleg³a zmianie i móg³ on pozostaæ na tym
samym poziomie lotu, nawet na d³ugich
trasach. Butan zosta³ wybrany jako paliwo,
poniewa¿ by³ tañsz¹ alternatyw¹ ni¿ wodór,
którego u¿ywano do utrzymywania sterowca na odpowiedniej wysokoœci. W maju
1937 roku katastrofa sterowca Hindenburg
po³o¿y³a kres u¿ywaniu tych maszyn jako
œrodka transportu. W pierwszej po³owie
XX wieku na œwiecie liczy³y siê trzy g³ówne
rynki LPG: USA, Japonia i Europa.

4

STANY ZJEDNOCZONE
Z pocz¹tkiem lat 30. XX wieku na rynek LPG
wesz³o wiêcej graczy, gdy¿ s¹d w USA
w 1929 roku zniós³ monopol utrzymywany
przez firmê Carbide za pomoc¹ praw patentowych. Rynek propanu-butanu rós³, kupuj¹cymi pierwsze butle z LPG byli bogaci
w³aœciciele domów letniskowych, którzy
u¿ywali ich do zasilania kuchenek. Pod koniec lat 30. XX wieku wraz ze spadkiem cen
LPG do u¿ytkowników gazu p³ynnego do³¹czyli farmerzy. W czasie II wojny œwiatowej
rozwój rynku LPG zosta³ zastopowany, boom
rozpocz¹³ siê po zakoñczeniu dzia³añ wojennych. Wtedy doœæ szybko popyt zacz¹³ przewy¿szaæ poda¿, ujawniaj¹c dotkliwy brak
zarówno magazynów i samochodów-cystern, jak i cystern kolejowych. Handlowcy
w tamtym czasie zalecali, aby klienci zainstalowali wiêksze zbiorniki w celu przechowywania wiêkszych iloœci propanu i ³agodzili tym
samym cykliczne wahania w zaopatrzeniu.
Wa¿nym wydarzeniem dla rozwoju handlu
i dostaw by³o zwodowanie w 1947 roku
pierwszego tankowca LPG. Popularnoœæ propanu-butanu wzros³a, znalaz³ on tak¿e
swoj¹ niszê w komunikacji.
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Przyk³adowo, w 1950 roku w Chicago jeŸdzi³o 1000 autobusów miejskich napêdzanych
LPG. Nastêpuj¹cy w okresie powojennej prosperity szybki rozwój rafinerii w USA spowodowa³ pojawienie siê z czasem na rynku znacz¹cych iloœci gazu p³ynnego. Konsumpcja
LPG do u¿ytku domowego wzrasta³a przede
wszystkim na obszarach podmiejskich i wiejskich, które le¿a³y poza zasiêgiem sieci
gazowej. Tradycyjne, wczeœniej popularne
100-funtowe (45 kg) butle pod koniec lat
50. XX wieku zaczê³y byæ wycofywane

i zastêpowane przez porêczniejsze, mniej
masywne. Propan sta³ siê równie¿ podstaw¹
w gospodarstwach rolnych, a nie tylko jako
paliwo do u¿ytku domowego, gdzie wykorzystywano go do suszenia roœlin, utwardzania
tytoniu, hodowli drobiu i trzody chlewnej. Zasila³ te¿ samochody ciê¿arowe, pompy, generatory energii i inny sprzêt rolniczy. Typowe
gospodarstwo domowe zu¿ywa³o w tamtych
czasach od 500 do 600 litrów propanu rocznie a standardowy zbiornik mia³ pojemnoœæ
500 galonów.

Fot.: Nowoczesne kuchenki na gaz p³ynny mog³y byæ stosowane na terenach wiejskich

224

b ³ ê k i t n a

e n e r g i a

W latach 50. XX wieku producenci zaczêli
znacz¹co inwestowaæ w magazynowanie
i dystrybucjê gazu p³ynnego. Zaczêto wykorzystywaæ struktury solne znajduj¹ce siê
nad Zatok¹ Meksykañsk¹ do magazynowania LPG. W 1959 roku w Teksasie otworzono pierwsze wy³ugowane (wyp³ukane)
komory solne w Mont Belvieu na wschód
od Houston. Ich pojemnoœæ pocz¹tkowa wynosi³a 330 tys. bary³ek. W ci¹gu nastêpnych
dwudziestu lat pojemnoœæ LPG dosz³a do
100 mln bary³ek. W tym samym czasie tak¿e w stanie Teksas dokonano konwersji ruroci¹gu gazu ziemnego do transportowania propanu, który bieg³ z Mont Belvieu do
Todhunter w Ohio. Samo Mont Belvieu sta³o siê gie³d¹ – hubem gazu LPG w USA.
Kryzys energetyczny w 1973 roku, który
przyniós³ ze sob¹ wy¿sze ceny dla wszystkich
wêglowodorów (w tym LPG) i niedobory zaopatrzenia USA w gaz ziemny, spowodowa³
znacz¹c¹ zmianê kierunku rozwoju przemys³u LPG. Rz¹d USA wprowadzi³ kontrolê cen
w przemyœle LPG, która obowi¹zywa³a do
pocz¹tku lat 80. XX wieku. Po uwolnieniu
cen a tak¿e na skutek wzrostu realnej si³y
nabywczej mieszkañców USA wzglêdem
LPG rynek gazu p³ynnego powróci³ na œcie¿kê wzrostu. Obecnie istnieje prawie 1500
sprzedawców LPG w USA, z których 12 to
dystrybutorzy dzia³aj¹cy w wielu stanach,
oko³o 90 dzia³a na poziomie stanowym,
natomiast ca³¹ resztê stanowi¹ ma³e, doœæ
czêsto rodzinne firmy sprzedaj¹ce mniej ni¿
20 tys. m 3 rocznie, które zaopatruj¹ siê
u producentów poprzez Mont Belvieu lub
w innych miejscach sk³adowania i hurtowej
sprzeda¿y gazu. Propan jest sprzedawany
przez oko³o 13 tys. punktów sprzeda¿y detalicznej do ok. 20 mln klientów we wszystkich stanach. Szacuje siê, ¿e w USA u¿ytkowanych jest 16 mln zbiorników. Najwiêkszy
popyt nadal wystêpuje na obszarach niezurbanizowanych znajduj¹cych siê poza
zasiêgiem sieci gazu ziemnego. Rynek butli
LPG ci¹gle siê rozwija, jednak¿e ogranicza
siê do obszarów niszowych, takich jak grille i kempingi.

gaz p³ynny – LPG
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JAPONIA
Po wojnie, pionierem w korzystaniu z gazu
p³ynnego w Japonii by³a spó³ka Iwatani & Co,
której butle z propanem trafi³y do sprzeda¿y
w listopadzie 1953 roku. Konsumpcja LPG
w Japonii po wojnie zaczê³a rosn¹æ bardzo
dynamicznie, co wi¹za³o siê ze wzrostem
dochodów, brakiem sieci gazu ziemnego,
rosn¹c¹ poda¿¹ i spadaj¹cymi cenami. Do
roku 1965 LPG u¿ywane by³o przez ponad
po³owê japoñskich domów. Doœæ szybko problemem sta³o siê, gdzie zaopatrywaæ siê
w coraz wiêksze iloœci tego produktu? Japonia
nie mia³a w³asnych zasobów ropy naftowej
i gazu ziemnego. Ropê importowano z Bliskiego Wschodu, ale gaz, jaki by³ produkowany przy okazji jej wydobycia, nadal spalano na polach naftowych w tzw. œwieczkach

wie¿ wiertniczych. I nawet jeœli zak³ady (instalacje) gazu LPG powsta³y w tych rejonach
wydobywaj¹cych ropê lub gaz ziemny, to
technologie jeszcze nie pozwala³y na ekonomiczne transportowanie tego gazu na d³ugich dystansach do Japonii.
W latach 50. XX wieku do transportu u¿ywano statków (³adownoœæ do 6500 m 3
gazu), które zosta³y zaprojektowane tak, aby
zachowaæ w czasie transportu stan lotny LPG
albo, aby znajdowa³ siê on w po³owie pod
ciœnieniem (statki semi-pressurized/semi-refrigerated). Pionierem w nowej konstrukcji
zbiornika LPG by³ Bridgestone, a w³aœciwie
joint-venture utworzona pomiêdzy japoñskim
Bridgestone Tire i amerykañskim koncernem
Phillips Petroleum. Na pocz¹tku 1962 roku

zosta³ zwodowany statek Bridgestone Maru.
By³ on pierwszym na œwiecie w pe³ni ch³odzonym LPG i mia³ pojemnoœæ 28 875 m3.
Zosta³ zamówiony w stoczni Mitsubishi
Heavy Industries w Jokohamie. Jego pierwszy
transport odby³ siê z zak³adu BP w Kuwejcie
do terminalu Bridgestone w Kawasaki. Nastêpnie rozpoczêto dostawy LPG z Arabii
Saudyjskiej i Kuwejtu, w 1966 roku do³¹czy³a Kanada a w 1970 roku przyp³yn¹³ pierwszy transport z Bandar Mahshahr w Iranie
i Westernport w Australii. Import w tym czasie osi¹gn¹³ 2,9 mln ton i by³o to 40% zaopatrzenia rynku japoñskiego. Wzrost rynku
LPG zosta³ zatrzymany w latach 80. XX wieku na skutek ekspansji gazu ziemnego. Po
kilkuletniej stabilizacji rynku sektor ten obecnie wykazuje tendencjê spadkow¹.

Fot.: Tankowiec LPG Dorset wyprodukowany przez Kawasaki Yokohama Works w Yokohamie (Japonia)
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EUROPA
Pierwszej dostawy LPG dokona³ koncern
Shell, w po³owie lat 30. XX wieku, który
zacz¹³ sprowadzaæ LPG do Francji (Ÿród³em
pochodzenia gazu by³y rafinerie na wschodnim wybrze¿u USA). W³oska spó³ka Liquigas w 1938 roku zbudowa³a pierwsz¹
w Europie rozlewniê LPG we W³oszech, niedaleko Wenecji. By³y to pocz¹tkowe doœæ
nieœmia³e kroki sektora LPG na Starym Kontynencie. Rozwój nast¹pi³ po II wojnie œwiatowej i ró¿ni³ siê w zale¿noœci od pañstwa.
We Francji nastêpowa³ on od rafinerii w dó³
³añcucha dostaw, dlatego koncerny naftowe w bran¿y LPG wiod³y prym nad Sekwan¹.
We W³oszech, a póŸniej w Niemczech,
rozwój zwi¹zany by³ z niezale¿nymi dystrybutorami, którzy kupowali towar od regionalnych rafinerii i rozwijali dystrybucjê na
lokalnych rynkach. W Hiszpanii przemys³
naftowy zosta³ znacjonalizowany, gen. Franco
ustanowi³ monopol na rzecz spó³ki Butano.
W Wielkiej Brytanii g³ównym dystrybutorem
by³ Calorgas.
Prekursorami zasilania samochodów za pomoc¹ LPG sta³y siê Holandia oraz W³ochy.
Pierwsze samochody wykorzystuj¹ce ten
rodzaj paliwa, pochodz¹ce z importu ze
Stanów Zjednoczonych, trafi³y na rynek
holenderski w 1954 roku. W³aœnie z inicjatywy importera tych pojazdów w Holandii
pojawi³y siê pierwsze stacje tankowania LPG
wykorzystuj¹ce urz¹dzenia pochodz¹ce
z USA a póŸniej z Niemiec. Pocz¹tkowo
(w 1954 roku) by³o to 13 stacji, rok póŸniej
ich liczba zwiêkszy³a siê do 25. W 1956 roku na
holenderskim rynku dzia³a³o ju¿ 50 obiektów oferuj¹cych autogaz i praktycznie nie
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Wyk.: Daty otwarcia, lokalizacja i pojemnoœci terminali LPG na Morzu Pó³nocnym i Norweskim

by³o tygodnia, w którym nie otwierano kolejnej stacji LPG. Do dynamicznego wzrostu
zainteresowania autogazem przyczyni³a siê
sytuacja na œwiecie (konflikt o Kana³ Sueski
w 1956 roku) i zwi¹zana z ni¹ podwy¿ka
cen benzyny. W 1960 roku liczba stacji LPG
w Holandii zwiêkszy³a siê do 100 obiektów,
a 11 lat póŸniej by³o ich ju¿ 1000.
W pocz¹tkowych latach po II wojnie œwiatowej wzrost rynku postêpowa³ wraz ze
wzrostem dostêpnoœci surowca z produkcji
rafineryjnej. Sprzeda¿ w ca³ej Europie
w 1950 roku wynios³a 300 tys. ton, 3 mln
ton w 1960 roku i 11 mln ton w 1970 roku.
Propan by³ wykorzystywany jako paliwo

w wiêkszoœci pañstw pó³nocnej Europy
i we W³oszech, natomiast butan lub propan-butan w Hiszpanii i innych krajach œródziemnomorskich (rynek ten by³ wtedy
i nadal jest g³ównie rynkiem butli do u¿ytku domowego). Wyj¹tek stanowi³y W³ochy,
gdzie rz¹d zaoferowa³ rafineriom obni¿on¹
stawkê podatku przy stosowaniu tego gazu
jako paliwa trakcyjnego. Rynek autogazu
w Holandii rozwin¹³ siê, podobnie jak we
W³oszech, w wyniku wprowadzenia ulg
podatkowych w latach 50. i 60. XX wieku.
Zastosowanie LPG otrzyma³o nowy impuls
rozwojowy dziêki kryzysowi naftowemu
w 1973 roku, co by³o szczególnie widoczne w Holandii.

Fot. 1, 2, 3:
Próby z wykorzystaniem gazów do
napêdzania pojazdów podejmowano
od lat 20. XX wieku
Fot. 4:
Jeden z pierwszych magazynów i rozlewnia
LPG w Europie nale¿¹ce do w³oskiej spó³ki
Liquigas
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buforowych umo¿liwiaj¹cych czasowe
sk³adowanie du¿ych iloœci LPG. Brakowa³o czegoœ takiego jak Mont Belvieu na rynku amerykañskim.
Je¿eli chodzi o poszczególne rynki, to
Francja z jej ponad 10 mln konsumentów
jest najwiêkszym rynkiem detalicznym
w Europie. Kraj jest obs³ugiwany przez siedem g³ównych firm dystrybucyjnych, oko³o 250 hurtowni i blisko 90 tys. punktów
sprzeda¿y detalicznej.
Wyk.: Struktura importu LPG do Europy

W wyniku wzrostu rynku i braku mo¿liwoœci pe³nego pokrycia zapotrzebowania przez
rafinerie znajduj¹ce siê na terenie Europy
zostaj¹ uruchomione dostawy drog¹ morsk¹
z terminali z Libii i Algierii, które zaopatrywa³y rynki pañstw Morza Œródziemnego. Na
pó³nocy g³ównym Ÿród³em nadwy¿ki LPG
by³y rafinerie ARA (Amsterdam-RotterdamAntwerpia), które oprócz pañstw Beneluksu zaopatrywa³y Niemcy i Francjê, rozwo¿¹c LPG za pomoc¹ kolei i barek (regularny
handel barkami rozwiniêty zosta³ wzd³u¿
Renu). Niemieccy detaliœci zbudowali magazyny do przechowywania LPG i dalszej
dystrybucji w ró¿nych miejscach wzd³u¿
Renu.

w formule FOB z portu ZSRR w Rydze.
W II po³owie lat 70. XX wieku zostaj¹ otworzone terminale eksportowe LPG na Morzu
Pó³nocnym, które zaopatrywa³y pañstwa
Europy Pó³nocnej i Zachodniej.

Pierwsze dostawy LPG z Rosji nast¹pi³y
w po³owie 1960 roku a siedem lat póŸniej
Gazocean zakontraktowa³ dostawy propanu

Ceny spot LPG wykazywa³y du¿¹ niestabilnoœæ, by³o to miêdzy innymi skutkiem
faktu, ¿e Europie brakowa³o pojemnoœci

Na pocz¹tku ceny na rynku spot LPG by³y
ustalane jako ex-rafineria w regionie ARA
oraz w morskich terminalach we W³oszech
i Francji. Ceny te, dla kolei, barek i niedu¿ych statków by³y podstaw¹ dla raportowania cen jak Platts LPG GasWire, a nastêpnie
Petroleum Argus. Otwarcie terminali LPG na
Morzu Pó³nocnym spowodowa³o uruchomienie na pocz¹tku 1980 roku nowego
punktu, w którym podawano cenê – BNOC.

Wyk.: Wielkoœæ eksportu od najwiêkszych eksporterów LPG na œwiecie
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W Hiszpanii jest oko³o 7 mln konsumentów,
ale zu¿ycie na mieszkañca jest ni¿sze ni¿ we
Francji. Na pocz¹tku lat 80. XX wieku, przed
wprowadzeniem gazu ziemnego ruroci¹gami, butan by³ dostarczany do ponad 90%
wszystkich gospodarstw domowych w Hiszpanii. Pomimo dokonanych wielu zmian na
rynku Repsol Butano pozostaje do dnia dzisiejszego dominuj¹cym dostawc¹ LPG
w ojczyŸnie Don Kichota.
Dla niemieckich dystrybutorów szans¹ by³
upadek muru berliñskiego, jednak¿e du¿e
potencjalne szanse nie prze³o¿y³y siê na
znacz¹cy wzrost sprzeda¿y, co by³o wynikiem wyludniania siê NRD, ekspansji spó³ek
gazu ziemnego i szerszego ni¿ pierwotnie
zak³adano stosowania do celów grzewczych
lekkiego oleju opa³owego. Optymistyczne
wizje rozwoju sektora LPG spe³ni³y siê natomiast w Polsce.

gotowiec
AmeriGas
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transport
gazu plynnego
Pierwsze statki specjalistyczne LPG do handlu by³y w rzeczywistoœci statkami
towarowymi, które po odpowiednim remoncie sk³ada³y siê z cylindrycznych
zbiorników ciœnieniowych. Z czasem powsta³ problem du¿ych kosztów ich budowy
i niewielkiej ³adownoœci. Rozwi¹zaniem dla zwiêkszenia ³adownoœci okaza³o siê
ch³odzenie ³adunku. W jego wyniku ciœnienie mog³o zostaæ zmniejszone, co
w konsekwencji nie poci¹ga³o za sob¹ zwiêkszenia masy zbiorników ³adunkowych.

Fot.: Kolejowa cysterna gazowa produkcji CHEMET S.A.
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Fot. 1, 2: Dystrybucja gazu p³ynnego przy pomocy samochodów-cystern pozwala na ³atwe
dotarcie do odbiorców
Fot. 3:

Ramiê za³adowczo-roz³adowcze G5 firmy FAS Poland w terminalu prze³adunkowym LPG

Nowe zbiorniki do przechowywania LPG w niskich temperaturach musia³y byæ wolno stoj¹ce, w pe³ni izolowane wewn¹trz
kad³uba, aby zapobiec ucieczce zimna i uszkodzeniu. Nie musia³y mieæ cylindrycznego kszta³tu,
mog³y byæ bardziej efektywnie formowane, tak aby pasowa³y do konturów
statku. Jak ju¿ wspomniano wy¿ej,
pierwszym statkiem tego typu by³
Bridgestone Maru. Obecnie wiêkszoœæ
stanowi¹ statki ze sch³adzanym
³adunkiem i mo¿na podzieliæ je na nastêpuj¹ce klasy:
• VLGC (bardzo du¿e gazowce): od 60
do 85 tys. m3;
• LGC (du¿e gazowce): od 45 do 60
tys. m3;
• Gazowce Mid-size: od 24 do 45 tys. m3;
• Gazowce od 8 do 24 tys. m3;
• Gazowce 8 tys. m3 i mniej (ciœnieniowe i pó³ciœnieniowe).
Grupa gazowców do 8 tys. m3 przez
wiele lat odnotowywa³a nadpoda¿
zdolnoœci przewozowych w stosunku
do popytu.
Kolej stanowi podstawowy œrodek transportu LPG na odleg³oœciach powy¿ej 150 km w ruchu l¹dowym. W zale¿noœci od
rozmieszczenia punktów nadania i odbioru oraz warunków

geograficznych (dostêpnoœæ rzek i portów morskich) transport
tym œrodkiem mo¿e odbywaæ siê nawet do 6000 km. Cysterny
kolejowe s³u¿¹ce do transportu LPG maj¹ pojemnoœæ od 60
do 120 m 3. Pojedynczy transport kolejowy zabiera na ogó³ od 1200 do
3000 m 3 gazu.
Transport samochodowy LPG odbywa
siê pomiêdzy rozlewni¹, terminalem
lub rafineri¹ a odbiorcami koñcowymi.
W wiêkszoœci przypadków na odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 150 km, jednak¿e
czasami ze wzglêdów lokalizacyjnych
lub rynkowych mo¿liwe s¹ d³u¿sze
trasy przewozu LPG autocysternami.
Autocysterny maj¹ pojemnoœæ od 8
do 52 m 3.
Zanim gaz trafi do klienta finalnego
(stacji paliw, indywidualnego odbiorcy – gaz luzem do zbiorników lub gaz
w butlach), transportowany jest do
rozlewni gazu, gdzie nastêpuje rozlewanie LPG do butli gazowych ró¿nych
rozmiarów (chocia¿ dominuj¹ butle
3
11 kg) oraz do autocystern. W rozlewniach znajduj¹ siê tak¿e zbiorniki LPG od kilkuset do kilku tysiêcy
metrów, które s³u¿¹ zabezpieczeniu ci¹g³oœci dostaw gazu do
klientów.
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zastosowania
LPG
Ze wzglêdu na wygodê i ³atwoœæ transportowania LPG znajduje szerokie
zastosowanie w wielu dziedzinach bêd¹cych poza zasiêgiem gazu ziemnego.
Jego u¿ytkowanie charakteryzuje maksymalny komfort zwi¹zany z systemem
niewymagaj¹cym obs³ugi, oszczêdnoœæ energii wynikaj¹ca z wysokiej kalorycznoœci
propanu oraz wysokiej sprawnoœci urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych ten rodzaj paliwa.
LPG ze swoj¹ elastyczn¹ infrastruktur¹ i niewielkim wp³ywem na œrodowisko jest
naturalnym uzupe³nieniem systemu energii odnawialnej.
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Szerokie wykorzystanie gazu p³ynnego wynika g³ównie z jego zalet i ³atwej dostêpnoœci. Rozwiniêta sieæ dystrybucji pozwala bowiem kupiæ gaz do domu lub samochodu
na terenie ca³ego kraju i za granic¹. Jest to
paliwo posiadaj¹ce wysok¹ wartoœæ opa³ow¹
a urz¹dzenia wykorzystuj¹ce gaz p³ynny s¹
tañsze w eksploatacji i ulegaj¹ ma³emu zu¿yciu. Gaz jest paliwem czystym i bezwonnym, dlatego te¿ czêsto wygrywa z wêglem
lub olejem opa³owym wszêdzie tam, gdzie
nie dociera sieæ gazu ziemnego. Brak kosztów i op³at sta³ych natomiast ma decyduj¹ce znaczenie w przypadku odbiorców potrzebuj¹cych paliwa w w¹skim okresie czasu.
Z uwagi na sposób przechowywania oraz wykorzystanie gazu LPG rynek dzieli siê na trzy
zasadnicze segmenty: gaz wykorzystywany do
celów napêdowych tzw. autogaz, gaz sprzedawany w butlach oraz gaz w zbiornikach (instalacje zbiornikowe). Przy czym nale¿y podkreœliæ, ¿e a¿ 3/4 konsumpcji stanowi autogaz.

AUTOGAZ
LPG jako paliwo napêdowe jest przede
wszystkim zamiennikiem (substytutem)
benzyny. Do przechowywania gazu LPG
w samochodach s³u¿¹ umieszczone
w nich zbiorniki ciœnieniowe, które spe³niaj¹ rolê zbiorników paliwa. Przebiegowe
zu¿ycie paliwa w kg/100 km jest w przybli¿eniu jednakowe zarówno dla gazu p³ynnego LPG, jak i dla benzyny, natomiast
zu¿ycie wyra¿one w litrach/100 km jest dla
gazu LPG o oko³o 15-20% wy¿sze ni¿ dla
benzyny. Obecnie pojazdy samochodowe
napêdzane LPG charakteryzuj¹ siê osi¹gami, które nie ró¿ni¹ siê w znacz¹cym
stopniu od osi¹gów pojazdów zasilanych
benzyn¹.
Relacja cen gazu LPG do benzyny sprzyja³a
i sprzyja wzrostowi konsumpcji propanu-butanu w celach napêdowych. Pojazdy zasilane gazem traktowane s¹ w Unii Europejskiej przysz³oœciowo. G³ówn¹ przyczyn¹
jest dba³oœæ o œrodowisko naturalne.

Autogaz powraca na rynki, wczeœniej rozwiniête, które nastêpnie zosta³y zniszczone
przez krótkowzroczn¹ politykê gospodarcz¹
pañstw (np.: Wielka Brytania i Niemcy). Dziœ
w zjednoczonej Europie po drogach porusza siê ok. 10% samochodów zasilanych paliwem gazowym, a kraje szczególnie czu³e
na kwestie ochrony œrodowiska d¹¿¹ do osi¹gniêcia poziomu 30%. Stosowanie paliwa
gazowego (LPG) w porównaniu z benzynowym powoduje ni¿szy poziom emisji toksycznych substancji do atmosfery. Redukcja zanieczyszczeñ mo¿e siêgaæ: od 10 do 15%
mniej CO2, o 20% mniej CO, od 55 do 60%
mniej wêglowodorów. Fizyczna zasada dzia³ania silników spalinowych na gaz i benzynê
jest taka sama, jednak paliwo gazowe jest
du¿o tañsze i znacznie mniej szkodliwe dla
œrodowiska naturalnego. Zalet¹ paliw gazowych jest to, i¿ nie zmywaj¹ oleju z g³adzi
cylindra, co sprawia, ¿e znacznie wyd³u¿a siê
¿ywotnoœæ silnika, zu¿ycie oleju jest o po³owê ni¿sze, a smarowanie znacznie lepsze.

NAJWY¯SZA ŒWIATOWA JAKOŒÆ
WSPÓ£PRACA Z NAJWIÊKSZYMI PRODUCENTAMI SAMOCHODÓW
NIEUSTANNY ROZWÓJ PRODUKTÓW
CERTYFIKATY: ISO 9001 • ISO/TS 16949 • ISO 1401:2004

75 LAT DOŒWIADCZENIA
Landi Renzo Polska Sp. z o.o., ul. Graniczna 79a, 05-410 Józefów, tel. (+48) 22 274 28 00, fax (+48) 22 274 28 01, info@landi.pl, www.landi.pl
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1
Fot. 1: Wyposa¿enie autocysterny do przewozu LPG oferowane przez firmê FAS Poland

Fot. 2: W ostatnich latach pojawi³a siê nowa tendencja i wzrost zastosowania LPG w instalacjach przemys³owych. Szczególnie agrotechnika
(suszarnie i zak³ady przygotowania pasz) prze¿ywaj¹ swój rozkwit. Jest to mo¿liwe dziêki zastosowaniu parowników do zwiêkszenia
wydajnoœci instalacji. Parownik firmy GOK – ³atwy i tani sposób zwiêkszaj¹cy moc grzewcz¹ instalacji LPG do nawet kilku MW

W przypadku spalania gazu powstaje tak¿e bardzo ma³o nagarów, czyli osadów zanieczyszczaj¹cych komorê spalania. W przypadku, gdyby ciœnienie w butli wzros³o powy¿ej bezpiecznej
wartoœci – gaz jest wyrzucany pod samochód.
Samochodowe zbiorniki do transportu gazu przechodz¹ bardzo
rygorystyczne testy. Wytrzyma³oœæ zbiornika sprawdza siê pod ciœnieniem 110 atmosfer (w butli w samochodzie gaz jest przewo¿ony pod ciœnieniem 16 atmosfer). Wzrost popytu na autogaz
odnotowywany jest od maja do wrzeœnia ze wzglêdu na charakterystyczn¹ dla tego okresu wiêksz¹ aktywnoœæ u¿ytkowników samochodów. Miesi¹ce zimowe ze wzglêdu na utrudnienia pogodowe cechuj¹ siê ograniczon¹ aktywnoœci¹ w ruchu ko³owym, co
ma odzwierciedlenie w spadku zakupów autogazu.
GAZ W BUTLACH
Gaz transportowany i przechowywany jest w butlach tzw. turystycznych (1, 2, 3 kg) oraz w wiêkszych o masie 10, 11, 33 kg.
Dostêpne s¹ równie¿ specjalistyczne butle umo¿liwiaj¹ce ich zastosowanie do napêdu wózków wid³owych i innych podobnych
urz¹dzeñ. W zale¿noœci od przeznaczenia butle nape³niane s¹
gazem propan-butan lub propan. Najbardziej popularne na rynku s¹ butle 11 kg (propan-butan), które s¹ szeroko wykorzystywane w gospodarstwach domowych pozbawionych dostêpu do
gazu ziemnego, najczêœciej na terenach wiejskich i podmiejskich.
S¹ one bardzo popularnym Ÿród³em energii przy przyrz¹dzaniu
posi³ków. Szacuje siê, ¿e korzysta z nich ok. 40% polskich gospodarstw domowych. Ciesz¹ siê równie¿ popularnoœci¹ w domkach letniskowych, barach i restauracjach stacjonarnych, jak
i ruchomych, czy te¿ na imprezach plenerowych.
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Butle o masie 10 kg z propanem s¹ natomiast szeroko wykorzystywane w ró¿nych procesach technologicznych szczególnie tam,
gdzie trudno dostarczyæ energiê w innej formie m.in.: przy pracach dekarskich, w budownictwie do podgrzewania i suszenia
pomieszczeñ, do podgrzewania masy bitumicznej w maszynach
wykorzystywanych w drogownictwie, do obkurczania palet foli¹,
w robotach instalacyjnych (zgrzewanie).
Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e ten segment rynku od d³u¿szego
czasu jest w trendzie spadkowym, co jest typowym zjawiskiem
dla krajów rozwijaj¹cych siê, z uwagi na coraz szersze wykorzystywanie urz¹dzeñ zasilanych energi¹ elektryczn¹.
GAZ W ZBIORNIKACH
Instalacje zbiornikowe na gaz p³ynny to rozwi¹zanie stosowane
zarówno przez indywidualnych u¿ytkowników, jak i przez przedsiêbiorców, do których nie dociera gaz ziemny lub jego jakoœæ
nie odpowiada wymaganiom technologicznym. Najwa¿niejszym
elementem instalacji na gaz p³ynny jest zbiornik naziemny lub
podziemny o pojemnoœci 2700, 4850 lub 6700 litrów. Przy wiêkszych potrzebach mocy mo¿na je ³¹czyæ w pary 2, 4, lub 6. Na
ka¿dym zbiorniku znajduje siê poziomowskaz, który wskazuje
procentowo iloœæ gazu w zbiorniku. Niektóre instalacje wyposa¿ane s¹ w urz¹dzenia telemetryczne s³u¿¹ce do pomiaru gazu
w zbiorniku lub gazu zu¿ywanego przez odbiorcê.
Instalacja zbiornikowa, w której przechowuje siê gaz, ma szereg
zalet. Jest ³atwa zarówno w monta¿u i demonta¿u. Nie wymaga
du¿ych pomieszczeñ kot³owni ani kosztownej infrastruktury przesy³owej. Park zbiornikowy bêd¹cy magazynem gazu p³ynnego

ROZDZIA£ 5.

mo¿e byæ zaprojektowany tak, aby w ³atwy sposób dostosowaæ
wydajnoœæ i zapotrzebowanie na energiê do potrzeb zainstalowanych odbiorników i urz¹dzeñ. Instalacje gazowe wewnêtrzne
mog¹ byæ wykorzystane równie¿ do zasilania gazem ziemnym.
LPG w zbiornikach wykorzystuje siê w wielu ró¿norodnych dziedzinach:
• w wiêkszoœci w indywidualnych gospodarstwach domowych –
ogrzewanie pomieszczeñ i podgrzewanie wody; gotowanie,
oœwietlenie, ch³odzenie i prace gospodarcze;
• w przemyœle – do ogrzewania pomieszczeñ, warsztatów i hal
produkcyjnych – promiennikami, ciep³ym powietrzem, ciep³¹
wod¹;
• w procesach technologicznych – do spawania, lutowania, wygrzewania, hartowania, zasilania pieców piekarniczych, cukierniczych, wêdzarni, urz¹dzeñ pralniczych;
• w rolnictwie – na fermach hodowlanych – do ogrzewania wylêgarni i tuczarni drobiu metod¹ promiennikow¹; w zlewniach
mleka – do podgrzewania wody do mycia konwi i przyborów
do dojenia; w magazynach zbo¿owych, suszarniach i cieplarniach – do suszenia ziarna;
• w ogrodnictwie – do ogrzewania cieplarni i dostarczania roœlinom zwiêkszaj¹cego plony dwutlenku wêgla;

gaz p³ynny – LPG

• w transporcie i komunikacji do napêdzania pojazdów samochodowych, autobusów, wózków transportowych i innych;
• w obiektach u¿ytecznoœci publicznej i gastronomii – do ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeñ, podgrzewania wody pitnej
czy w basenach p³ywackich, do zasilania urz¹dzeñ kuchennych,
gotowania i pieczenia, prania, suszenia, prasowania;
• w budownictwie – jako paliwo zasilaj¹ce maszyny i urz¹dzenia budowlane do remontu dróg, dachów, uk³adania izolacji.
Rynek instalacji zbiornikowych od kilku ju¿ lat jest w trendzie
wzrostowym i prognozowany jest dalszy rozwój tego segmentu
w najbli¿szych latach.
Gaz p³ynny posiada obecnie bardzo szerokie zastosowanie
w gospodarce, jednak¿e wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe dziedziny,
w których jest wykorzystywany. Dla przyk³adu w 2013 roku
w Krakowie powsta³ pierwszy tor kartingowy, w którym gokarty
zasilane s¹ LPG. W dobie propagowania w Polsce rozwi¹zañ proekologicznych mo¿na spodziewaæ siê kolejnych innowacyjnych
zastosowañ gazu p³ynnego, co mo¿e mieæ kluczowe znaczenie
dla rozwoju tej bran¿y, która od kilku ju¿ lat znajduje siê w fazie
stabilizacji.

Fot.: Gokarty zasilane LPG w hali ogrzewanej gazem p³ynnym
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prawdziwie
wolny rynek
Dzieje LPG, a szczególnie autogazu to historia niezwyk³a. Bez ¿adnych mechanizmów
wsparcia (nie licz¹c udogodnieñ w postaci preferencyjnej polityki podatkowej),
jako ca³kowicie oddolna inicjatywa, powsta³ silny sektor rynku i gospodarki –
jeden z najsilniejszych tego typu na œwiecie. Intensywnemu rozwojowi tego rynku
sprzyja³y poszukiwania przez konsumentów ekologicznych, wszechstronnych
i przede wszystkim ekonomicznych Ÿróde³ energii.

Fot.: Instalacja zbiornikowa s³u¿¹ca do ogrzewania kompleksu hotelowo-restauracyjnego
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Fot. 1, 2, 3: Propan-butan w okresie PRL-u to przede wszystkim zu¿ycie na cele komunalne
oraz turystyczne
Fot. 4:

W czasach PRL-u polska konsumpcja gazu
LPG opiera³a siê na produkcji z Rafinerii
Gdañskiej i Petrochemii P³ockiej. Istnia³y tak¿e pewne uzupe³niaj¹ce dostawy z ZSRR, jednak¿e zaopatrzenie w propan-butan, podobnie jak inne produkty, by³o bardzo problematyczne. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ rynku
stanowi³y butle: od popularnych butli turystycznych – 1-, 2-, 3-kilogramowych, przez
„kuchenne” butle 11-kilogramowe, a¿ po
33-kilogramowe „przemys³owe”. Zbiorniki
(do ogrzewania pomieszczeñ) i autogaz stanowi³y niezauwa¿alny margines rynku.

In¿. Zbigniew Domañski – pionier u¿ywania LPG do napêdzania samochodów

linku, Rypinie, Lubartowie, Nowym Targu
i Pleszewie. Rynek LPG by³ tak¿e zagospodarowywany przez podmioty pañstwowe
(np. CPN czy Petrochemia P³ocka), jednak¿e tempo inwestycji i ekspansywnoœæ by³o
stosunkowo niskie. Na pocz¹tku lat 90. XX
wieku CPN utworzy³o rozlewniê (zbiorniki
na 500 m3), na terenie bazy w Ugoszczy.
Zautomatyzowana linia nape³nia³a dwieœcie
11- i 33-kilogramowych butli na godzinê.
Wybudowanie niezbêdnej infrastruktury
kosztowa³o 2 mln z³. W pierwszej po³owie

lat 90. ubieg³ego wieku pozycjê dominuj¹c¹ na rynku mia³a Petrochemia P³ocka (PP).
System rynkowy, wzrost si³y nabywczej ludnoœci i dostêpnoœæ dóbr i us³ug dla ka¿dego,
kto posiada³ mo¿liwoœæ zap³acenia za nie,
spowodowa³y, ¿e o ile jeszcze w 1991 roku
liczba u¿ytkowników gazu LPG w Polsce szacowana by³a na 2,2 mln, to w 1996 roku by³o
ich ponad 4,5 mln, w tym ponad 220 tys.
pojazdów, a w dystrybucji znajdowa³o siê prawie 5,5 mln butli LPG.

Na polski rynek gazu p³ynnego na pocz¹tku
lat 90. XX wieku zaczynaj¹ wchodziæ zagraniczni inwestorzy. W Polsce przed 1990 rokiem gaz w butlach rozprowadza³y 24 pañstwowe rozlewnie (Komunalne Rozlewnie
Gazu P³ynnego – Korgazy), które do po³owy lat 90. uleg³y prywatyzacji. Przyk³adowo, Korgaz w £odzi kupi³ Shell. Najwiêkszy
Korgaz w ówczesnej Polsce, czyli zak³ad
w Swarzêdzu, kupi³o BP. Siedem rozlewni
w ca³ym kraju kupi³a firma Gaspol, bêd¹ca
spó³k¹ joint venture z holenderskim udzia³em, w której w sumie po³owê udzia³ów
mia³y zak³ady w St¹porkowie, £om¿y, Bar-
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Fot. 1: Nowoczesna maszyna KOMAX do produkcji wi¹zek u¿ywanych do monta¿u elektroniki
produkowanej przez KME Sp. z o.o.
Fot. 2: Obrabiarki CNC precyzyjnie wykonuj¹ ca³¹ gamê reduktorów KME z litego aluminium

Rozwój polskich firm bran¿y autogazu rozpocz¹³ siê w latach 90. ubieg³ego wieku.
Pierwsz¹ firm¹ montuj¹c¹ legalnie instalacje LPG na polskim rynku by³ „Autogaz”
Domañski. In¿ynier Zbigniew Domañski
swój pierwszy samochód do zasilania gazowego przystosowa³ w 1974 roku. Do tego
celu wykorzysta³ przemys³owy reduktor
gazu (z instalacji do opalania œwiñ) i zmodyfikowan¹ butlê gazow¹ (11 kg). W ci¹gu
wielu lat system by³ doskonalony, wykorzystuj¹c tak¿e elementy „prawdziwej” samochodowej instalacji gazowej pochodz¹ce
z W³och. Po przeprowadzonych w Instytucie Transportu Samochodowego badaniach
Departament Administracji Ruchu L¹dowego Ministerstwa Transportu i Gospodarki
Morskiej wyda³ decyzjê upowa¿niaj¹c¹ firmê Zbigniewa Domañskiego „do monta¿u
w uk³adzie zasilania silników instalacji gazowej przystosowanej do zasilania gazem
p³ynnym (propan-butan) dla samochodów
FSO 1500 i „Polonez”. Pismo skierowane
w tej sprawie do urzêdów wojewódzkich
zajmuj¹cych siê ewidencj¹ pojazdów jest
opatrzone dat¹ 14 sierpnia 1991 roku, któr¹
przyjê³o siê traktowaæ jako pocz¹tek rynku
autogazu w Polsce.
Drug¹ wa¿n¹ firm¹ dla polskiej bran¿y LPG
by³ powsta³y w 1993 roku Polgas. Pocz¹tko-
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wo Polgas zajmowa³ siê sprzeda¿¹ importowanych z W³och instalacji gazowych. Najpierw, pod nazw¹ JMW Auto-Gas, firma rozpoczê³a szkolenia dla monta¿ystów instalacji gazowych. Rok póŸniej podpisa³a umowê z Brew-EL, która w tamtym okresie pra-

wych zwi¹zanych pocz¹tkowo z FSO, póŸniej z Daewoo. Oœrodek by³ autoryzowany
przez w³osk¹ firmê Bedini (producenta samochodowych instalacji gazowych). Od
2001 roku przedsiêbiorstwo dzia³a pod now¹
nazw¹ Polgas.

Wyk.: Wzrost rynku LPG w Polsce z podzia³em na produkcjê krajow¹ i import

cowa³a nad uzyskaniem zgody na monta¿
instalacji gazowych w nowych samochodach
produkowanych w Fabryce Samochodów
Osobowych na ¯eraniu przy zachowaniu pe³nej gwarancji producenta. JMW Auto-Gas
zajmowa³o siê stron¹ techniczn¹ tego pionierskiego w Polsce przedsiêwziêcia. W latach 1994-1999 firma prowadzi³a oœrodek
szkoleniowy dla mechaników samochodo-

Wraz ze wzrastaj¹c¹ popularyzacj¹ monta¿u instalacji gazowych w pojazdach, pojawia³y siê coraz nowoczeœniejsze rozwi¹zania
technologiczne urz¹dzeñ elektronicznych
wchodz¹cych w ich sk³ad. W 2001 roku firma KME wprowadzi³a na rynek pierwszy
polski system Lambda s³u¿¹cy do kontroli
oraz bie¿¹cego optymalizowana sk³adu mieszanki gazu i powietrza o nazwie BINGO.
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Autogaz cieszy³ siê od pocz¹tku szczególnie du¿¹ popularnoœci¹ wœród taksówkarzy, w 1994 roku szacunki zrobione w Trójmieœcie mówi³y, ¿e prawie po³owa taksówkarzy korzysta z tego
rozwi¹zania. Doœæ szybko okaza³o siê, ¿e nie tylko samochody
osobowe czy dostawcze mog¹ byæ zasilane LPG, ale tak¿e np.
autobusy. W po³owie listopada 1995 roku spó³ka Elektrim Eurogaz zaprezentowa³a miejski autobus na p³ynny gaz holenderPolska by³a przez 15 lat jednym z najdynamiczniej rozwijaj¹cych
skiej firmy DAF. Firma DAF spodziewa³a siê zamówieñ ze strony
siê rynków LPG w Europie.
miejskich zak³adów komunikacyjnych, a Elektrim Eurogaz liczy³
na dostawy propanu-butanu. Przedstawiciele DAF argumentoNasz kraj wiód³ prym szczególnie, je¿eli chodzi o liczbê punkwali, ¿e eksploatacja taboru z silnikami gazowymi jest tañsza
tów tankowania LPG. Ju¿ na pocz¹tku drugiej po³owy lat 90. XX
w stosunku do silników Diesla o 20-30%, nie licz¹c aspektów
wieku nie by³o praktycznie w Polsce wiêkszych problemów ze
ekologicznych. Silnik gazowy DAF 160 o pojemnoœci 11,6 litra
znalezieniem punktu tankowania lub stacji benzynowej, na któi mocy 160 kW mia³ elektroniczny system sterowania zu¿yciem
rej sprzedawano by tzw. autogaz. Rozwój rynku tego paliwa od
paliwa. Mo¿na go by³o montowaæ w ju¿ u¿ywanych autobupocz¹tku lat 90. XX wieku mia³ kilka przyczyn:
sach. Kosztowa³ wówczas, wraz ze zbiornikami na p³ynny gaz
• w latach 90. wiele u¿ywanych samochodów, które sprowai instalacj¹, ok. 20 tys.
dzane by³y do Polski
USD. Warszawskich Miejz zagranicy, pochodziskich Zak³adów Autobu³o z Holandii, w którym
sowych podobno nie staæ
to kraju u¿ywanie LPG
na taki zakup. Staæ by³o
do celów trakcyjnych
na postawienie na LPG…
by³o doœæ popularne,
Dêbicê. W 1996 roku,
wiêc sprowadzane podziêki podpisanemu pojazdy mia³y ju¿ zamonrozumieniu z Gaspolem
towan¹ instalacjê. Imoraz NGV Autogas, dokoport z Holandii co roku
nano adaptacji do zasilawynosi³ tysi¹ce sztuk,
nia gazem LPG 13 spopozwoli³o stworzyæ to
œród 20 bêd¹cych wóww sposób niejako autoWyk.: Dynamika konsumpcji LPG w podziale na zastosowania
czas w dyspozycji miejmatyczny potencjaln¹
skiej spó³ki transportowej autobusów. W 1998 roku dosz³o do
stronê popytow¹, która mog³a zg³aszaæ realny popyt, gdyby
nich 9 kolejnych. Na drodze do kontynuacji prac stan¹³ brak mo¿siê spotka³a z odpowiedni¹ cen¹;
liwoœci zakupu fabrycznie nowych autobusów zasilanych LPG
• LPG nigdy (w odró¿nieniu od oleju napêdowego, benzyny czy
a przystosowanie coraz to nowszych silników do napêdu gazogazu ziemnego) od 1990 roku nie mia³o regulowanej ceny
wego przesta³o byæ ekonomicznie uzasadnione.
przez polsk¹ administracjê, dziêki temu móg³ siê rozwin¹æ
wolny handel, którego wysokoœæ mar¿ nie by³a ograniczana
PROBLEMY – JAKOŒÆ
przez ¿adne administracyjne przepisy, jedynie przez konkurenDynamiczny rozwój rynku LPG nie odbywa³ siê bez przeszkód.
cjê panuj¹c¹ na rynku;
Jeden z problemów stanowi³a jakoœæ gazu w zwi¹zku z brakiem
• relatywnie niedu¿e koszty wejœcia na rynek, zw³aszcza je¿eli choprecyzyjnych polskich norm oraz rosn¹cym importem z Rosji,
dzi o punkty tankowania (na ówczesne czasy by³o to w zale¿gdzie obowi¹zuj¹ce standardy odbiega³y od oczekiwañ polskich
noœci od sytuacji od 40 do 100 tys. z³), dodatkowo na pocz¹tku
odbiorców. Obowi¹zuj¹ca od 1998 roku Polska Norma PN-Clat 90. mo¿na by³o w niskich cenach sprowadziæ niemal¿e ca³e
96008:1998 „Przetwory naftowe. Gazy wêglowodorowe. Gazy
wyposa¿one punkty tankowania z Belgii, gdzie polityka podatskroplone C3-C4” by³a zbyt ogólna i odnosi³a siê do wszystkich
kowa pañstwa doprowadzi³a do destrukcji bran¿y autogazu;
zastosowañ gazu p³ynnego. Norma okreœla³a trzy podstawowe
• brak opodatkowania LPG jako paliwa przez pierwsze 10 lat
mieszaniny stosowane w dystrybucji:
funkcjonowania rynku, co powodowa³o jego adekwatn¹ kon• butan techniczny (mieszanina A);
kurencyjnoœæ cenow¹ w stosunku do innych paliw;
• propan-butan (mieszanina B);
• niski koszt monta¿u nowych instalacji LPG w samochodach
• propan techniczny (mieszanina C).
z silnikami gaŸnikowymi (700-1000 z³).
W 2003 roku na rynku pojawi³ siê ich kolejny produkt - pierwsza
polska elektronika do sekwencyjnego wtrysku gazu nazwana
DIEGO. Przedsiêbiorstwo intensywnie siê rozwija³o i w 2004 roku
jako pierwsze wdro¿y³o do produkcji rodzimy reduktor do sekwencyjnych wtrysków gazu RED1 (SILVER).
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gaz p³ynny – LPG

W przypadku wykorzystania LPG w celach zu¿ycie autogazu. Zbyt du¿a zawartoœæ powodowaæ tak¿e niepo¿¹dane wêglowoopa³owych w gospodarstwach domowych propanu powodowa³a zwiêkszone zu¿ycie dory nienasycone takie jak: propen, buten
i w przemyœle oraz jako surowca do dal- LPG, a zawy¿ona domieszka butanu spra- a zw³aszcza bardzo szkodliwe dieny.
szej przeróbki by³a wystarczaj¹co precyzyj- wia³a k³opoty z prac¹ silnika w niskich tem- W skrajnych sytuacjach dochodzi³o wówna. Jednak¿e w odniesieniu do celów na- peraturach. Zani¿enie liczby LOM mog³y czas do uszkodzeñ instalacji autogazowych.
pêdowych nie by³a dostatecznie szczegó³owa, co mia³o negatywny wp³yw na jakoœæ paliwa, które trafia³o do baków samochodów. W szczególnoœci chodzi³o
o szeroki przedzia³ proporcji propanu i butanu w mieszaninie. Ponadto, wraz z rozwojem motoryzacji, nowsze generacje silników a tym samym gazowe uk³ady zasilania sta³y siê coraz bardziej skomplikowane
i wymaga³y zaostrzonych wymagañ co do
jakoœci paliwa. W efekcie wielu kierowców
narzeka³o na z³¹ jakoœæ gazu LPG, szczególnie w okresie zimowym. Dzia³o siê tak
dlatego, ¿e sk³ad procentowy propanu do
butanu sprzedawany na stacjach (œciœlej
sk³ad wêglowodorowy) by³ zmienny, co
bezpoœrednio wp³ywa³o na wartoœæ liczby
oktanowej motorowej LOM, jak równie¿ na Wyk.: Konsumpcja gazu w butlach i w zbiornikach
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Z biegiem czasu jakoœæ gazu szczególnie
pochodz¹cego z kierunków wschodnich
(w tym Rosji) uleg³a znacznej poprawie. Polscy importerzy poszukiwali wy³¹cznie dostawców gazu spe³niaj¹cego now¹ normê,
a rosyjscy producenci zainteresowani eksportem na du¿y i perspektywiczny rynek
musieli siê dostosowaæ, by jej sprostaæ.
Jedn¹ z pierwszych spó³ek, która wykaza³a
gotowoœæ dostaw LPG zgodnych z norm¹
PN-EN 589:2004 by³ Runitek GmbH (spó³ka córka Novatek OAO), która posiada³a gaz
pochodzenia naturalnego o obni¿onym
poziomie siarki.
Wyk.: Liczba samochodów z instalacjami na LPG i punktów tankowania LPG w Polsce

Dopiero Polski Komitet Normalizacyjny
uchwa³¹ nr 40/2002 z dnia 18 paŸdziernika 2002 roku, uzna³ normê europejsk¹
EN 589:2000 (Automotive fuels – LPG – Requirements and test methods) za Polsk¹ Normê PN-EN 589:2002 (U). Nowoœci¹ w tej
normie by³o miêdzy innymi wprowadzenie
wymagañ dotycz¹cych zawartoœci oraz
prê¿noœci par, liczby oktanowej motorowej
(LOM), ca³kowitej zawartoœci dienów, zawartoœci oraz metod oznaczania siarki,
metod oznaczenia wody i badania korozji.
Ponadto norma wprowadzi³a gatunki LPG,
jakie powinny byæ dostêpne w handlu
w zale¿noœci od pory roku, okreœlaj¹c wymagania dotycz¹ce prê¿noœci par w konkretnych
temperaturach otoczenia. Wprowadzenie
normy europejskiej dawa³o równie¿ gwarancjê, i¿ polskie uregulowania w zakresie LPG
jako paliwa silnikowego nie bêd¹ odbiegaæ
od uregulowañ europejskich.
Z fizycznego punktu widzenia i zasad termodynamiki LPG jest bardzo dobrym paliwem, nawet lepszym od benzyny. Niestety
nieprzestrzeganie norm oraz sprzeda¿
gazu technicznego jako autogazu, czy te¿
du¿a iloœæ zanieczyszczeñ (siarka, woda,
cz¹stki metalu, pentany, piasek, plastyfikatory) negatywnie wp³ywaj¹ na pracê silnika. Norma wci¹¿ jest uaktualniana tak, aby
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sprostaæ coraz wy¿szym wymaganiom rynku motoryzacyjnego i poprawiæ komfort
i bezpieczeñstwo jazdy. Najistotniejsz¹
zmian¹ by³o obni¿enie maksymalnej zawartoœci siarki do poziomu 50 ppm (norma PNEN 589:2004 ), czyli takiego, jaki obowi¹zywa³ dla wszystkich paliw silnikowych.
Kolejne zmiany to ujednolicenie procedury pobierania do badañ kontrolnych próbek LPG z odmierzaczy (dystrybutorów
LPG), poprawa metod badañ zawartoœci
wody oraz pozosta³oœci po odparowaniu.

Wyk.: Liczba zbiorników LPG w Polsce

Dobre wyniki obecnie spotykanej jakoœci autogazu na stacjach paliw to efekt kompromisu pomiêdzy mo¿liwoœciami wynikaj¹cymi z logistyki oraz technologii produkcji LPG
a wymaganiami u¿ytkowników uregulowanymi odpowiednimi normami i przepisami.
Zarówno poziom norm, jak i standardy dostawców ulegaj¹ systematycznym poprawom w celu utrzymania parametrów tego
noœnika energii na wymaganym poziomie
bez wzglêdu na warunki atmosferyczne, co
gwarantuje mo¿liwoœæ stosowania LPG jako
paliwa silnikowego.

gotowiec
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Dynamiczny rozwój rynku autogazu w Polsce
bez w¹tpienia by³ mo¿liwy dziêki tym wszystkim zmianom w uregulowaniach prawnych
i dostosowaniu siê do nich producentów.
SZYBKI WZROST I STABILIZACJA RYNKU
W LATACH 2001-2013
Pocz¹tek nowego wieku to dalszy dynamiczny rozwój bran¿y LPG, g³ównie dziêki wci¹¿
rosn¹cej popularnoœci autogazu. Samochody zasilane gazem p³ynnym by³y i wci¹¿ s¹
tañsze w eksploatacji, a ich koszt u¿ytkowania jest o po³owê ni¿szy w stosunku do pojazdów je¿d¿¹cych na benzynie. Jest to fakt
niezmienny od pocz¹tku istnienia bran¿y LPG
na polskim rynku. Ponadto dynamiczny rozwój sieci warsztatów montuj¹cych bezpieczne i atestowane instalacje zachêci³ kolejnych
klientów do wyboru tego paliwa. Równie¿
w salonach samochodowych pojawi³y siê
nowe modele z fabrycznie montowanymi instalacjami gazowymi, a autoryzowani dealerzy samochodowi uzupe³nili ofertê o monta¿ i serwis instalacji gazowych i do dziœ
z powodzeniem sprzedaj¹ i obs³uguj¹ takie
samochody.
Stymuluj¹co na rozwój rynku LPG wp³ywa³a tak¿e zwiêkszaj¹ca siê z roku na rok dostêpnoœæ autogazu.
Nast¹pi³ dynamiczny rozwój punktów tankowania, i to nie tylko stacji wolno stoj¹ŒWIAT
Najwiêksi producenci Najwiêksi konsumenci
USA

49,9

USA

49,4

Arabia
Saudyjska

27,2

Chiny

24

Chiny

21,8

Arabia
Saudyjska

19,6
16,8

Katar

13,5

Japonia

Rosja

12,8

Indie

15

Indie

9,4

Meksyk

8,9

Kanada

9,4

Korea P³n.

8,6

Algeria

9,1

Rosja

8,6

ZEA

8,6

Kanada

7,1

Iran

8,3

Brazylia

6,4

cych, a dystrybutory do sprzeda¿y autogazu sta³y siê standardowym wyposa¿eniem
wiêkszoœci stacji paliwowych. Ponadto du¿e
ca³odobowe stacje paliw umo¿liwia³y tankowanie LPG tak¿e noc¹. Przy okazji kierowcy mogli równie¿ skorzystaæ z pozosta³ych
us³ug stacji zarówno w zakresie ma³ej gastronomii, toalety czy te¿ pielêgnacji samochodu. Mia³o to istotny aspekt psychologiczny,
bo kierowca „taniego” paliwa nie czu³ siê ju¿
u¿ytkownikiem gorszej kategorii.
Na powsta³ym w latach 90. XX wieku nowym
rynku autogazu swój cieñ po³o¿y³y jednak wypadki zwi¹zane z u¿ytkowaniem propanu
i butanu (czyli LPG) do celów gospodarczych
w latach wczeœniejszych. Ju¿ samo s³owo
gaz (potocznie poprawne, je¿eli chodzi o gaz
ziemny – metan, a nie o LPG) w œwiadomoœci wielu osób kojarzy³o siê czêsto z wybuchem lub po¿arem. Pomimo tych negatywnych i w niczym niezas³u¿onych opinii o LPG
monta¿ instalacji gazowych w pojazdach samochodowych znajdowa³ co roku kolejnych
zwolenników.
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Dalszy dynamiczny wzrost rynku autogazu
sprawi³, ¿e Polska ju¿ w 2004 roku sta³a siê
niekwestionowanym europejskim liderem
pod wzglêdem sprzeda¿y autogazu, wyprzedzaj¹c W³ochy zarówno pod wzglêdem
konsumpcji, iloœci stacji tankowania, jak
i samochodów z instalacj¹ gazow¹. W 2004
roku w Polsce dzia³a³o blisko 7500 warsztatów, które zajmowa³y siê monta¿em instalacji gazowych, a autogaz mo¿na by³o
zatankowaæ na 5900 stacjach.

Stabilny wzrost nastêpowa³ równie¿ na rynku instalacji zbiornikowych. Z roku na rok
przybywa³o przydomowych instalacji zbiornikowych, które cieszy³y siê powodzeniem
miêdzy innymi ze wzglêdu na atrakcyjne
oferty kompleksowego monta¿u, serwisu
oraz dostaw gazu zapewnionego przez operatorów. Równie¿ przedsiêbiorcy coraz chêtDu¿y wp³yw na rozwój rynku LPG mia³y rów- niej decydowali siê na wybór tego Ÿród³a
nie¿ dzia³ania propaguj¹ce rozwi¹zania eko- energii i w efekcie ³¹czna liczba zamontowanych zbiorników (poza autogazem) siêlogiczne.
gnê³a ponad 85 tysiêcy sztuk.
Moda na ekologiê, fakty i statystyki potwierdzaj¹ce bezpieczeñstwo instalacji autogazo- STABILIZACJA I KONSOLIDACJA BRAN¯Y
wych, pozytywny lobbing i komunikacja na Dynamiczny rozwój sprzeda¿y LPG oraz stosunkowo wysoka akcyza, która obowi¹zywa³a wy³¹cznie dla autogazu, sprzyja³y pojawieEUROPA
Najwiêksi producenci Najwiêksi konsumenci
niu siê wielu metod unikania p³acenia tego
Norwegia
7
Turcja
3,7
podatku. Jednym z wykorzystywanych spoWielka
4,1
Wielka
3,5
sobów by³o przelewanie gazu z nieobjêtej
Brytania
Brytania
akcyz¹ butli 11 kg do zbiornika na stacji paNiemcy
2,6
W³ochy
3,2
liw i sprzedawanie go jako autogaz. Czêsto
równie¿ wykorzystywano przedsiêbiorców
W³ochy
2,1
Francja
3
posiadaj¹cych instalacje zbiornikowe, którzy
Holandia
1,5
Niemcy
2,9
na odpowiednich dokumentach poœwiadczaFrancja
1,4
Holandia
2,4
li odbiór gazu na cele grzewcze, podczas gdy
Hiszpania
1,2
Polska
2,2
gaz ten w rzeczywistoœci nie by³ przez nich
Turcja
0,7
Hiszpania
1,6
odbierany i trafia³ do sprzeda¿y na stacjê paUkraina
0,7
Norwegia
1,4
liw. W przeddzieñ wst¹pienia Polski do UE
Belgia &
0,5
Ukraina
1,0
Luksemburg
wielkoœæ szarej strefy szacowana by³a na oko³o

Tab.: Najwiêksi producenci i konsumenci gazu w 2011 r.
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temat czystoœci autogazu, a tak¿e zmiany
w zakresie zaostrzenia dopuszczalnych wartoœci emisji szkodliwych sk³adników spalin zachêca³y wci¹¿ nowych u¿ytkowników do alternatywnego zasilania silników gazem.
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Fot. 1: Nowoczesna karuzelowa linia nape³niania butli LPG, typ K9E firmy FAS/Ninnelt
Fot. 2: Parownik firmy FAS typ FAS3000 zasil¹jacy w fazê gazow¹ urz¹dzenia zak³adu przemys³owego

40% rynku autogazu i 25% rynku gazu
w butlach. Dalszy rozwój szarej strefy rynku
LPG zosta³ opanowany dopiero po wprowadzeniu zgodnej z modelem europejskim instytucji sk³adów podatkowych.
Rok 2005 by³ ostatnim rokiem szybkiego
wzrostu rynku LPG, nastêpny by³ ju¿ okresem stabilizacji konsumpcji. By³o to spowodowane zapowiedziami znacznego wzrostu
podatku akcyzowego na autogaz (z 695 do
1100 z³/tonê) oraz rewolucj¹ technologiczn¹,
która zmieni³a preferencje konsumentów
w kierunku oleju napêdowego (dieselizacja
gospodarki). Ponadto nast¹pi³ wzrost gospodarczy i LPG jako paliwo dla oszczêdnych
i biedniejszych klientów traci³o na znaczeniu, a tak¿e dosz³o do wype³nienia siê ju¿
pewnej niszy na rynku motoryzacyjnym.
2007 rok przyniós³ wyhamowanie dynamiki wzrostu rynku LPG, który wszed³ w fazê
dojrza³oœci i w kolejnych latach obserwowaliœmy ju¿ kilkuprocentowy spadek konsumpcji. To równie¿ pocz¹tek konsolidacji
bran¿y gazu p³ynnego, szczególnie wyraŸnie widoczny w gwa³townym spadku liczby
stacji autogazu. Czêœæ w³aœcicieli ma³ych
stacji ca³kowicie zaprzesta³a prowadzenia
dzia³alnoœci w tej bran¿y w zwi¹zku z obni¿eniem op³acalnoœci biznesu lub te¿ straci-
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³a uprawnienia w wyniku kontroli Inspekcji
Handlowej, która stwierdzi³a nieprawid³owoœci w prowadzonej dzia³alnoœci, g³ównie
w odniesieniu do jakoœci gazu. Wiêksze stacje natomiast przejmowane by³y przez du¿e
podmioty o uznanych na rynku pozycjach.
Podobna sytuacja mia³a miejsce w przypadku
niezwykle rozdrobnionego i zdywersyfikowanego rynku operatorów zajmuj¹cych siê dystrybucj¹ LPG, których liczba siêga³a 200. Konsolidacja w tym obszarze by³a wiêc równie¿ procesem nieuniknionym, któremu dodatkowo sprzyja³o przewidywane spowolnienie gospodarcze.
Du¿e koncerny o zasiêgu globalnym wycofa³y

siê z pewnych segmentów rynku LPG, realizuj¹c w ten sposób strategie rozwoju spó³ek
w innych obszarach. W efekcie czêœæ dostawców dokona³a uporz¹dkowania swoich aktywów i przez kilka ostatnich lat mogliœmy obserwowaæ ró¿nego rodzaju przejêcia przedsiêbiorstw lub ich poszczególnych dzia³ów.
Dalsza konsolidacja rynku LPG mo¿e polegaæ
ju¿ nie tylko na fuzjach i przejêciach, ale tak¿e
na specjalizacji w œwiadczeniu us³ug na wybranych szczeblach ³añcucha logistycznego,
np. funkcji rozlewni, magazynowania czy prze³adunku gazu p³ynnego w terminalach morskich, otwartych dla wszystkich operatorów.

Wyk.: ó
Zród³a importu gazu do Polski w okresie stabilizacji rynku
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Fot. 1, 2: Zak³ad produkcyjny Novatek Purowski w Rosji

IMPORT GAZU LPG
Polscy producenci (PKN Orlen S.A., GK LOTOS S.A., PGNiG S.A.),
z uwagi na ograniczone mo¿liwoœci technologiczne, s¹ w stanie
zaspokoiæ zaledwie kilkanaœcie procent zapotrzebowania polskiego rynku LPG. Pozosta³a czêœæ gazu p³ynnego sprowadzana jest
z zagranicy, przy czym najwiêkszym dostawc¹ z udzia³em ponad
50% jest Rosja. Pozosta³ymi kierunkami importu s¹ m.in. Kazachstan, Bia³oruœ oraz Litwa. Utrzymuj¹ca siê od wielu lat zale¿noœæ
od importu jest trwa³¹ cech¹ naszego rynku. Realizowane ze
wschodu dostawy zewnêtrzne wynikaj¹ w g³ównej mierze z atrakcyjnych cen gazu p³ynnego, który dostarczany jest do Polski drog¹
kolejow¹.

Fot.: Transport kolejowy Novatek – 3000 cystern
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Znacz¹cym dla naszego rynku rosyjskim producentem, którego
gaz trafia do Polski, jest spó³ka Novatek OAO, zajmuj¹ca siê kompleksowo poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem i sprzeda¿¹ gazu ziemnego oraz ciek³ych wêglowodorów. W nale¿¹cym do Novatek OAO zak³adzie Purowski, który zlokalizowany
jest w Autonomicznym Okrêgu Jamalsko-Nienieckim, sk¹d pochodzi 20% œwiatowego wydobycia gazu, produkuje siê a¿
1,3 mln ton LPG rocznie. Importowany z Rosji gaz LPG Novatek
powstaje w z³o¿ach gazu ziemnego w wyniku naturalnych przemian szcz¹tków organicznych w wêglowodory, dziêki czemu jest
wyj¹tkowo czysty, ma unikalne i bardzo stabilne parametry jakoœci oraz nisk¹ zawartoœæ siarki.

ROZDZIA£ 5.

Ma to szczególne znaczenie przy wykorzystaniu go w celach
napêdowych, bowiem zbyt wysoka zawartoœæ zwi¹zków siarki i wody w gazie wp³ywaj¹ na zwiêkszon¹ korozjê podzespo³ów pojazdów. Ponad 50% gazu LPG sprzedawanego przez
spó³kê jest eksportowane, z czego ponad po³owa trafia do
Polski, gdzie gaz dystrybuowany jest przez spó³kê zale¿n¹
Novatek Polska z siedzib¹ w Krakowie.
Odpowiednio oczyszczony i przygotowany do sprzeda¿y gaz
p³ynny transportowany jest do Polski dziêki wykorzystaniu ponad 3000 wagonów nale¿¹cych do spó³ki Novatek poprzez
liniê szerokotorow¹ (LHS) na trasie ponad 5 tys. km, co zajmuje oko³o 10 dni. W³asny transport bezpoœrednio z Rosji do
polskiego terminalu po³o¿onego przy torze LHS zapewnia oryginalne pochodzenie produktu i wysok¹ jakoœæ gazu oraz
eliminuje dodatkowe prze³adunki na wagony w¹skotorowe.
Miejscem docelowym cystern z rosyjskim gazem jest m.in. Terminal Prze³adunkowy Novatek Po³udnie zlokalizowany oko³o
25 km od Kielc. Jest to jeden z najnowoczeœniejszych terminali w Polsce. Posiada miejsca odstawcze na oko³o 75 wagonów, front roz³adunkowy dla 30 cystern szerokotorowych oraz
trzy stanowiska za³adunku autocystern wyposa¿one w wagi
samochodowe. Szeœæ ciœnieniowych zbiorników magazynowych o ³¹cznej pojemnoœci 1200 m 3 zapewnia ci¹g³oœæ i pra-

gaz p³ynny – LPG

wid³owe funkcjonowanie procesu roz³adunku gazu LPG. Terminal posiada przepustowoœæ na poziomie 15 tys. t gazu miesiêcznie.
Z terminalu gaz p³ynny transportowany jest ju¿ autocysternami i trafia g³ównie na stacje benzynowe, a st¹d do baków
polskich kierowców. Jest równie¿ sprzedawany w butlach
o ró¿nej pojemnoœci, które nape³niane s¹ w rozlewni funkcjonuj¹cej na terenie Terminalu Prze³adunkowego Novatek
Po³udnie. Odbiorcami gazu Novatek s¹ równie¿ u¿ytkownicy
instalacji zbiornikowych LPG, wykorzystuj¹cy propan do celów grzewczych. Znajduje on równie¿ szerokie zastosowanie w ró¿nego rodzaju procesach technologicznych i cieszy
siê popularnoœci¹ wœród polskich przedsiêbiorców, którzy
z uwagi na bezpieczeñstwo ci¹g³oœci dostaw decyduj¹ siê
na wspó³pracê bezpoœrednio z producentem. Wa¿nym czynnikiem wyboru gazu Novatek jest równie¿ jego naturalne pochodzenie i wynikaj¹ce z tego korzyœci. Zarówno indywidualni jak biznesowi u¿ytkownicy instalacji zbiornikowych na
gaz p³ynny Novatek maj¹ dostêp do us³ug serwisowych oraz
sta³ych przegl¹dów technicznych. Ponadto spó³ka zapewnia
bezp³atne doradztwo, pomoc w projektowaniu, przygotowaniu dokumentacji oraz profesjonalne wykonanie i uruchomienie instalacji.

Fot.: Terminal Prze³adunkowy Novatek Po³udnie
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globalne
znamiona optymizmu
Prognoza Europejskiej Organizacji LPG (AELPG) przedstawiona w ramach tak zwanej
mapy drogowej LPG 2030 stanowi o zwiêkszeniu popytu na ten rodzaj paliwa.
Podane zosta³y tak¿e przewidywania odnoœnie struktury rynku a¿ po rok 2030.
Zgodnie z tymi danymi europejski rynek LPG wzroœnie a¿ o 100%. W roku 2001
sprzeda¿ wynios³a 31 mln ton a w 2030 mo¿e to byæ a¿ 63 mln ton. Najwiêkszy
wzrost dotyczyæ bêdzie autogazu, którego sprzeda¿ zwiêkszy siê piêciokrotnie –
z 5 do 25 mln ton. Trzykrotnie wzroœnie zastosowanie LPG w rolnictwie
a dwukrotnie w przemyœle.
Fot.: Program QGAZ to oferta Spó³ki ORLEN GAZ dla stacji wspó³pracuj¹cych z firm¹ na zasadach wy³¹cznoœci
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Z najmniejszym wzrostem bêdziemy mieli
do czynienia w przypadku potrzeb bytowych i zastosowañ petrochemicznych.
W momencie publikacji Road Map LPG 2030
w Europie przemys³ LPG (obejmuje UE-27
+ Albania, Boœnia-Herzegowina, Chorwacja, Islandia, Macedonia, Czarnogóra, Norwegia, Serbia, Szwajcaria i Turcja) mia³:
• 32 mln ton sprzeda¿y;
• ponad 200 mln butli;
• ponad 4 mln zbiorników;
• 9 tys. cystern do transportu LPG;
• 120 mln osób u¿ywaj¹cych LPG;
• 150 tys. pracowników.
Zagro¿enia, jakie stoj¹ przed bran¿¹, maj¹
przede wszystkim charakter fiskalny lub parafiskalny, gdy¿ to dzia³ania na tych polach mog¹
spowodowaæ w najwiêkszym stopniu utratê
konkurencyjnoœci i atrakcyjnoœci stosowania
propanu-butanu w stosunku do innych paliw:
1. unijne propozycje zmian w opodatkowaniu paliw:
Od 2009 roku przedstawiane s¹ ró¿ne propozycje zmiany sposobu opodatkowania
paliw w UE, po zmianach podatek mia³by sk³adaæ siê z dwóch g³ównych sk³adników – podatku nak³adanego na 1 GJ
energii zawartej w paliwie oraz sk³adnika
podatku uzale¿nionego od wielkoœci emisji (przede wszystkim CO 2, ale s¹ tak¿e
SO 2, NO x, py³ów czy innych jak np. rtêæ).
Pocz¹tkowo nowe rozwi¹zania mia³y
wejœæ w ¿ycie w 2018 roku, póŸniej
w 2020 roku obecne propozycje dotycz¹
1 stycznia 2023 roku. Minimalna stawka
akcyzy nak³adanej na LPG mia³aby wynosiæ 250 euro/tonê.
2. propozycje zmian w wysokoœci opodatkowania paliw w Polsce:
Wzrost akcyzy na LPG do celów trakcyjnych do
1100 z³/tonê lub zrównanie stawek akcyzy na
LPG stosowane do celów trakcyjnych i grzewczych na poziomie 695 z³/tonê. Propozycje takie przedstawiane by³y z mniejsz¹ lub wiêksz¹
intensywnoœci¹ przez kolejnych kierowników

resortu finansów od 2004 roku i wraz z pogarszaniem siê sytuacji gospodarczej RP, w tym
w szczególnoœci wzrostem zad³u¿enia sektora
finansów publicznych prawdopodobieñstwo
korekty „w górê” stawek akcyzy wzrasta.
3. nowelizacja ustawy o zapasach obowi¹zkowych:
Na pocz¹tku stycznia 2014 roku Rada Ministrów przyjê³a nowelizacjê Ustawy z dnia
16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postêpowania w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ na rynku naftowym
(Dz.U. z 2007 r. Nr 52, poz. 343; tzw. ustawa o zapasach obowi¹zkowych), która dostosowywaæ ma polskie prawo do unijnej
dyrektywy zapasowej z 2009 roku. Proponowana nowelizacja zwiêksza wielkoœæ zapasów obowi¹zkowych LPG z 30 do 90 dni,
w ci¹gu 5 lat od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy. Maksymalna op³ata, jaka bêdzie uiszczana na rzecz Agencji Rezerw Materia³owych
za tworzenie zapasów w powiêkszonej iloœci, zosta³a okreœlona jako 160 z³/tonê.
KRAJOWE NOŒNIKI OPTYMIZMU (GAZODIESEL, POLITYKA KLIMATYCZNA, DYREKTYWA CAFE)
Szanse rozwoju rynku LPG (chocia¿ wiêksze
mo¿liwoœci rozwoju ma tutaj rynek LNG) to
tak¿e wejœcie w ¿ycie z dniem 1 stycznia

gaz p³ynny – LPG

2015 roku tak zwanej dyrektywy siarkowej
(dyrektywa 2012/33/UE zmieniaj¹cej dyrektywê Rady 1999/32/WE w zakresie zawartoœci siarki w paliwach ¿eglugowych). Unijna
dyrektywa siarkowa nak³ada obowi¹zek redukcji zawartoœci siarki od 2015 roku z obecnego 1% do 0,1% w paliwach wykorzystywanych przez statki p³ywaj¹ce na wodach
Morza Ba³tyckiego, Morza Pó³nocnego i Kana³u La Manche (obszar SECA). W pierwszych
statkach s¹ ju¿ montowane silniki, których
paliwem nie jest ciê¿ki olej opa³owy, ale LPG
lub te¿ montowane s¹ silniki dwupaliwowe
do zasilania, w których jednym z rodzajów
paliwa jest LPG. Szanse na wzrost rynku LPG
stwarza wdro¿enie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia
21 maja 2008 roku w sprawie jakoœci powietrza i czystszego powietrza dla Europy
(CAFE) zwanej „Dyrektyw¹ CAFE” (ang. Clean Air for Europe). „Dyrektywa CAFE” dotyczy przede wszystkim drobnego py³u zawieszonego PM2,5, a wiêc py³u o œrednicach
cz¹stek nieprzekraczaj¹cych 2,5 mikrometra.
Dyrektywa wprowadza normy jakoœci powietrza dotycz¹ce py³u PM2,5. Zawiera jednak
tak¿e regulacje dotycz¹ce innych substancji
i wprowadza nowe mechanizmy dotycz¹ce
zarz¹dzania jakoœci¹ powietrza w strefach
i aglomeracjach. Celem „Dyrektywy CAFE”
jest: zdefiniowanie i okreœlenie celów dotycz¹cych jakoœci powietrza, wyznaczonych
w taki sposób, aby unikaæ, zapobiegaæ lub

Wyk.: Prognozy konsumpcji europejskiej organizacji LPG (AELPG) przedstawione w ramach
tak zwanej mapy drogowej LPG 2030
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ograniczaæ szkodliwe oddzia³ywanie na zdrowie ludzi i œrodowisko jako ca³oœæ. Wycofywanie, wraz z wprowadzaniem dyrektywy
CAFE, paliw pochodzenia wêglowego oraz ciê¿kiego oleju opa³owego stwarza przestrzeñ rynkow¹, która mo¿e byæ zagospodarowana
m.in. przez LPG. Je¿eli chodzi o paliwa trakcyjne, to rozwijaj¹c¹ siê
nisz¹ jest tak zwany gazodiesel czyli instalacje LPG montowane do
samochodów, autobusów i ciê¿arówek napêdzanych silnikami wysokoprê¿nymi. Nastêpuje zmiana struktury spalania, w litrach
pojazd spala mniej wiêcej tyle samo (lub kilka procent mniej), natomiast oko³o 30% zamiast ON spalanych jest LPG. Na tej ró¿nicy
pomiêdzy cen¹ LPG a ON zarabia w³aœciciel pojazdu. Dodatkowo
pojazd taki ma wiêksz¹ moc i moment obrotowy.
Wzrost popytu w Polsce powinien byæ zwi¹zany tak¿e z zastosowaniem LPG w mikrokogeneracji, czemu sprzyja³ bêdzie wzrost cen
energii elektrycznej w latach przysz³ych oraz prognozowane „czasowe ograniczanie dostaw energii elektrycznej do wybranych grup
odbiorców”. W takich przypadkach posiadanie alternatywnych, niezale¿nych Ÿróde³ wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a dla obiektów posadowionych poza du¿ymi aglomeracjami, w których prowadzona bêdzie dzia³alnoœæ np. hotelarska czy gastronomiczna, stanie
siê koniecznoœci¹. Inn¹ mo¿liwoœci¹, by zwiêkszyæ zastosowanie LPG
do celów grzewczych, jest rozwój gazowych pomp ciep³a czy ³¹czenie ogrzewania gazowego z energi¹ s³oneczn¹.

gaz p³ynny – LPG

w Gdyni, którego w³aœcicielem by³a spó³ka Petrolinvest. W 2009 roku
oddano do u¿ytkowania terminal morski LPG nale¿¹cy do Orlen
Gaz Sp. z o.o. w Szczecinie, na pocz¹tku sierpnia 2009 roku zakoñczy³ siê prze³adunek pierwszego gazowca – Lady Martine obejmuj¹cy roz³adunek LPG ze statku, magazynowanie gazu w trzech
zbiornikach o ³¹cznej pojemnoœci 4500 m3 oraz za³adunek na l¹dowe œrodki transportu. Terminal jest przystosowany do roz³adunku tankowców o wypornoœci ok. 6 tys. DWT. Ma trzy w pe³ni
zautomatyzowane stanowiska do prze³adunku autocystern i dwa
dla cystern kolejowych, a tak¿e: 10 miejsc postojowych dla autocystern oraz tory odstawcze dla 30 cystern kolejowych.
Posiadanie przez Polskê trzech terminali bêdzie o tyle wa¿ne, ¿e
w najbli¿szych latach najprawdopodobniej coraz wiêksze wolumeny bêd¹ odbierane drog¹ morsk¹. Zwi¹zane jest to z:
• oddaniem w po³owie 2013 roku do u¿ytkowania pierwszego rosyjskiego terminalu LPG na Ba³tyku w porcie Ust £uga,
o zdolnoœci prze³adunkowej wynosz¹cej 1,5 mln ton LPG rocznie.
Zbiorniki magazynowe pozwalaj¹ przechowywaæ 50 tys. m3 LPG.
Terminal nale¿y do firmy Sibur, najwiêkszego rosyjskiego przedsiêbiorstwa zajmuj¹cego siê przetwarzaniem gazu ziemnego;
• wzrastaj¹c¹ poda¿¹ LPG z Kataru, Iranu, Algierii i Nigerii,
z których to pañstw dostawy LPG bêd¹ dociera³y bezpoœrednio do Polski lub te¿ z zaliczeniem jakiegoœ portu prze³adunkowego na ARA.

Obecnie w Polsce znajduj¹ siê trzy terminale morskie LPG i ponad
20 terminali kolejowych w wiêkszoœci rozmieszczonych wzd³u¿
wschodniej granicy. W 2001 roku otworzono morski terminal LPG
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nowoczesne gazownictwo

otoczenie bran¿y
Istotn¹ rol¹ pañstwa w rozwoju ka¿dego sektora gospodarki jest stworzenie
sprzyjaj¹cego otoczenia biznesowego uwzglêdniaj¹cego zarówno interes publiczny, jak
i poszczególnych bran¿ czy grup przedsiêbiorstw. Zapewnienie ³atwiejszego dostêpu
do finansowania oraz zwiêkszenie przejrzystoœci i skutecznoœci prawodawstwa
stanowi¹ decyduj¹ce elementy tego otoczenia. Nacisk k³adzie siê ponadto na rozwój
kultury przedsiêbiorczoœci i sieci wsparcia. Wa¿ne s¹ tak¿e inicjatywy pochodz¹ce od
samych przedsiêbiorców, do których zaliczyæ mo¿na powo³ywanie izb gospodarczych,
specjalistycznych stowarzyszeñ czy dzia³alnoœæ edukacyjno-naukow¹.
Proces rozwoju gospodarki i jej poszczególnych sektorów,
w tym zw³aszcza bran¿y gazowniczej, nie wi¹¿e siê jedynie
z popraw¹ potencja³u wzrostu firm. Oznacza on tak¿e przekszta³cenie Polski w miejsce, w którym inwestowanie i praca
przynosz¹ korzyœci zarówno poszczególnym podmiotom gospodarczym, jak i pañstwu i jego obywatelom. W ten sposób
promowanie spo³ecznej odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstw
przyczynia siê do wiêkszej atrakcyjnoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
W panoramê szeroko pojmowanego otoczenia biznesowego
wpisuj¹ siê organizacje zrzeszaj¹ce przedsiêbiorstwa, stowarzyszenia profesjonalistów wspomagaj¹ce wymianê informacji,
promowanie nowoczesnych technologii, a tak¿e integruj¹ce
bran¿ê i reprezentuj¹ce jej interesy na arenie krajowej i miêdzynarodowej.
W przypadku rozwoju przemys³u gazowniczego istotne znaczenie maj¹ tak¿e firmy dzia³aj¹ce w bran¿ach pokrewnych:
towarzystwa ubezpieczeniowe, kancelarie prawne i biura
konsultingowe, instytucje finansowe, oœrodki targowe i konferencyjne oraz wiele innych. Ich sprawne funkcjonowanie
jest warunkiem dynamicznego rozwoju ka¿dego sektora.
W gazownictwie jednak daje siê to zauwa¿yæ w sposób
szczególny, bowiem stanowi ono specyficzne po³¹czenie
dzia³alnoœci stricte komercyjnej z funkcjonowaniem w zakresie us³ug publicznych. Gaz jest istotnym aspektem decyduj¹cym o bezpieczeñstwie energetycznym kraju, a jego

dostêpnoœæ znacz¹co wp³ywa na funkcjonowanie gospodarki,
sprawnoœæ infrastruktury ca³ych regionów i bezpoœrednio na
warunki ¿ycia ludzi.
Gaz jest równie¿ surowcem niebezpiecznym, a do jego efektywnego i ekonomicznego wykorzystywania konieczne jest stosowanie odpowiednich norm i zasad. Dlatego skupione wokó³
bran¿y gazowniczej instytucje certyfikacyjne, naukowe i badawcze odgrywaj¹ niebagateln¹ rolê w rozwoju sektora. Dla bran¿y
i jej rozwoju wa¿na jest ponadto œcis³a wspó³praca ze szkolnictwem wy¿szym oraz oœrodkami kszta³cenia specjalistycznego,
które edukuj¹ przysz³ych pracowników przemys³u gazowniczego oraz zapewniaj¹ przedsiêbiorstwom dostêp do najnowszych
i najlepszych rozwi¹zañ technologicznych.
Otoczenie biznesowe jest wa¿ne w ka¿dej dziedzinie gospodarki, ale te¿ w ka¿dej z nich ma swoj¹ specyfikê wynikaj¹c¹
z odmiennych warunków prowadzenia dzia³alnoœci. W gazownictwie warunki te s¹ szczególne z wielu przyczyn, które opisano we wczeœniejszych rozdzia³ach. Dlatego tak istotna jest
zintegrowana dzia³alnoœæ odpowiednich organizacji bran¿owych, przedsiêbiorstw oraz pañstwa reguluj¹ca na bie¿¹co
uwarunkowania prawne, finansowe, kadrowe czy technologiczne, tak, by odpowiada³y one aktualnym potrzebom i sytuacji
rynkowej. Ich sprawne i skuteczne dzia³anie jest warunkiem
sine qua non nie tylko efektywnego prowadzenia biznesu, ale
równie¿ zapewnienia komfortu i bezpieczeñstwa energetycznego odbiorcom gazu.
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organizacje
branzowe
W rozwoju ka¿dego sektora gospodarki, jego poszczególnych podmiotów oraz
specjalistów z nim zwi¹zanych niezwykle istotn¹ funkcjê pe³ni¹ organizacje
bran¿owe. Instytucje te nie tylko integruj¹ przedsiêbiorstwa czy osoby fizyczne,
ale reprezentuj¹ ich interesy wobec w³adz lokalnych, krajowych oraz na arenie
miêdzynarodowej. Cz³onkowie organizacji czynnie uczestnicz¹ w tworzeniu aktów
normatywnych oraz prawnych i technologicznych uregulowañ odnosz¹cych siê do
danej bran¿y, dziêki czemu aktywnie kreuj¹ jej przysz³oœæ.
Fot.: Jerzy Szablewski, prezes POGP, prezentuje raport roczny organizacji podczas
miêdzynarodowej konferencji „LPG – Wyj¹tkowa Energia” w 2013 roku
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Fot. 1: Andrzej Schoeneich – dyrektor IGG – w 2013 roku za wieloletni¹ s³u¿bê zosta³ odznaczony Z³otym Medalem Prezydenta RP
Fot. 2: Miros³aw Dobrut – prezes IGG – odbiera wyró¿nienie podczas targów EXPO-GAS

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA
Jest praktycznie jedyn¹ organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorstwa bran¿y gazowniczej.
Jej pocz¹tki siêgaj¹ 23 stycznia 2003 roku,
kiedy to decyzj¹ Walnego Zebrania Za³o¿ycieli przyjêto Statut Izby i wybrano w³adze.
Inicjatorem jej powo³ania by³ Grzegorz Romanowski, a pierwszym dyrektorem Marek
Grunt. W momencie rejestracji organizacja
zrzesza³a 104 firmy.
Obecnie do IGG nale¿¹ 142 podmioty gospodarcze o bardzo zró¿nicowanym profilu
dzia³alnoœci, obejmuj¹cym m.in. wydobycie,
obrót, sprzeda¿ gazu, prace in¿ynieryjne,
konstrukcyjne, dystrybucjê, firmy oferuj¹ce
sprzeda¿ produktów i us³ug wykorzystywanych w przemyœle energetycznym.
Organem kierowniczym IGG jest dziesiêcioosobowy Zarz¹d Izby, powo³ywany raz na
trzy lata. Spoœród jego cz³onków wybierane jest trzyosobowe Prezydium Zarz¹du
Izby. Obecnie sk³ad tego gremium tworz¹
Miros³aw Dobrut (pe³ni¹cy funkcjê prezesa) oraz dwóch wiceprezesów: Zdzis³aw
Kowalski i Karol Kalemba. Za kontrolê nad
ca³okszta³tem dzia³alnoœci Izby, ze szczególnym uwzglêdnieniem gospodarki finanso-

wej, odpowiada Komisja Rewizyjna. Bie¿¹cymi sprawami operacyjnymi zajmuje siê
natomiast Dyrektor Izby. Funkcjê tê sprawuje
aktualnie Andrzej Schoeneich.
Przy IGG dzia³aj¹ specjalistyczne zespo³y,
w tym zajmuj¹ce siê wspó³prac¹ pomiêdzy
bran¿¹ chemiczn¹ i gazownicz¹, pozyskiwaniem i wykorzystywaniem œrodków unijnych,
prawem gazowym czy inteligentnym opomiarowaniem w gazownictwie.
Nadrzêdnym celem Izby, stanowi¹cym
g³ówny powód jej powo³ania, jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej firm zarówno wobec organów
pañstwowych, samorz¹dowych, spo³ecznych, miêdzynarodowych (w tym Unii
Europejskiej), jak i instytucji naukowych czy
gospodarczych. Istotnym aspektem jest ponadto integracja œrodowiska gazowniczego.
Organizacja wspó³pracuje z administracj¹
pañstwow¹ i organami samorz¹du terytorialnego. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu
i zmianie szeregu aktów prawnych, projektów, przepisów, dokumentów normalizacyjnych oraz programów dotycz¹cych rozwoju
bran¿y gazowniczej.

IGG opracowuje niezbêdne bran¿owe
ekspertyzy oraz analizy. Wydaje równie¿
œwiadectwa i zaœwiadczenia zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. W tym celu
w 2006 roku powo³ano Komitet Standardu Technicznego, który poprzez dzia³alnoœæ
standaryzacyjn¹ i kreowanie norm technicznych zapewnia odpowiedni poziom
bezpieczeñstwa dzia³alnoœci firm zrzeszonych w Izbie.
IGG organizuje szereg dzia³añ edukacyjnych
i badawczych propaguj¹cych innowacyjne
rozwi¹zania technologiczno-ekonomiczno-organizacyjne a tak¿e ukazuj¹cych gaz ziemny
jako paliwo nowoczesne i ekologiczne. Wœród
wielu inicjatyw Izby (bran¿owe szkolenia, konferencje czy sympozja) niezwykle istotnym wydarzeniem, odbywaj¹cym siê co dwa lata, jest
Kongres Polskiego Przemys³u Gazowniczego,
skupiaj¹cy bran¿owych ekspertów, przedstawicieli polskiego rz¹du, urzêdów centralnych,
uczelni wy¿szych i stowarzyszeñ technicznych.
W 2014 roku impreza zosta³a zorganizowana po raz czwarty. Warto zwróciæ tak¿e uwagê na Targi Techniki Gazowniczej Expo-Gas.
W 2013 roku odby³a siê siódma edycja tej
najwiêkszej w kraju imprezy targowej dla sektora gazowniczego.
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Fot.: „Honorow¹ Szpadê” Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
In¿ynierów i Techników Przemys³u Naftowego i Gazowniczego
otrzymuj¹ najlepsi absolwenci Wydzia³u Wiertnictwa Nafty
i Gazu oraz Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska
Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie

Fot.: Tematem przewodnim IX edycji organizowanej pod patronatem wicepremiera Janusza Piechociñskiego by³: „Wzrost
zasobów krajowych z³ó¿ wêglowodorów kluczem rozwoju polskiego przemys³u naftowego i gazowniczego”

Ciekaw¹ inicjatyw¹ s¹ tak¿e presti¿owe studia Master of Business
Administration (MBA) dzia³aj¹ce od 2006 roku a organizowane
przez Izbê we wspó³pracy z Gdañsk¹ Fundacj¹ Menad¿erów oraz
Institut d'Administration des Entreprises Aix – en-Provence Marsilia.
Do tej pory ukoñczy³o je ju¿ oko³o 240 osób.

Paliw P³ynnych (SITPPP). W pierwszym zjeŸdzie uczestniczy³o
ponad szeœædziesiêciu in¿ynierów, techników i mistrzów przemys³u naftowego. Wybrano wówczas sk³ad Zarz¹du, a jego przewodnicz¹cym zosta³ Stanis³aw Paraszczak. W ci¹gu wielu lat
dzia³alnoœci nazwa i statut instytucji ulega³y zmianom. Obecne
brzmienie Stowarzyszenia przyjêto w 1981 roku w nastêpstwie
kolejnej reorganizacji przemys³u naftowego i gazowniczego.

Izba jest wydawc¹ (we wspó³pracy z PGNiG SA, GAZ-SYSTEM SA
i PSG Sp. z o.o.) ukazuj¹cego siê od 2004 roku „Przegl¹du Gazowniczego”. Od 2008 roku organizacja przyznaje Odznaczenia Honorowe IGG osobom zas³u¿onym dla rozwoju bran¿y gazowniczej.
STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE IN¯YNIERÓW
I TECHNIKÓW PRZEMYS£U NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO
Najwa¿niejsz¹ i najwiêksz¹ polsk¹ organizacj¹ zrzeszaj¹c¹
specjalistów zwi¹zanych zawodowo z sektorem naftowo-gazowniczym jest Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne In¿ynierów
i Techników Przemys³u Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG).
Stowarzyszenie jest kontynuatorem naftowych organizacji technicznych dzia³aj¹cych od drugiej po³owy XIX wieku na ziemiach polskich,
zarówno w okresie zaborów, jak i w II Rzeczpospolitej Polskiej, takich
jak: Krajowe Towarzystwo Naftowe (Lwów, 1877-1939), utworzone
z inicjatywy Ignacego £ukasiewicza, Zwi¹zek Polskich Techników Wiertniczych i Naftowych (Borys³aw, 1904-1939) czy Stowarzyszenie
Polskich In¿ynierów Przemys³u Naftowego (Borys³aw, 1926-1939).
Historia organizacji siêga 8 marca 1946 roku, kiedy to w Krakowie
powo³ano Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Przemys³u
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Organizacja reprezentuje œrodowisko in¿ynierów i techników bran¿y gazowniczej i naftowej, a do g³ównych jej zadañ nale¿y podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich cz³onków, organizowanie
przedsiêwziêæ naukowo-technicznych i edukacyjnych na rzecz
gospodarki kraju, ekologii i zrównowa¿onego rozwoju oraz popularyzacja tradycji i historii przemys³u naftowego i gazowniczego.
Kluczowy aspekt Stowarzyszenia stanowi ponadto integrowanie œrodowiska naftowców i gazowników oraz wspó³praca zarówno miêdzynarodowa, krajowa, jak i na arenie lokalnej.
Organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruj¹cym jego dzia³alnoœci¹, jest kilkudziesiêcioosobowy Zarz¹d, na czele którego
stoi obecnie Dariusz Krawiec, prezes PKN ORLEN. Przy SITPNiG
dzia³aj¹ trzy komitety naukowo-techniczne (do spraw górnictwa
naftowego, gazownictwa oraz do spraw rafineryjnych i dystrybucji produktów naftowych) a tak¿e specjalistyczne komisje i rady.
Organizacja posiada 15 oddzia³ów lokalnych: w £odzi, Czechowicach, Gdañsku, Gorlicach, Katowicach, Krakowie, Kroœnie, Pile,
Poznaniu, Sanoku, Tarnowie, Wroc³awiu, Zielonej Górze i dwa
w Warszawie.

nowoczesne gazownictwo
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Od ponad 40 lat Stowarzyszenie œciœle wspó³pracuje z przedsiêbiorstwami sektora górnictwa naftowego, gazownictwa i z przemys³em rafineryjnym. Prowadzi tak¿e dzia³alnoœæ szkoleniow¹
i egzaminacyjn¹. W tym celu w 2006 roku powo³ano Oœrodek
Szkolenia i Rzeczoznawstwa (OSiR), który powsta³ w wyniku
po³¹czenia Oœrodka Szkolenia i Doskonalenia Kadr SITPNiG oraz
Zespo³u Rzeczoznawców SITPNiG. Dzia³alnoœæ Oœrodka obejmuje
organizacjê zawodowych szkoleñ, przeprowadzanie egzaminów
kwalifikacyjnych, doradztwo, wykonywanie ekspertyz i analiz, prace
projektowe i nadzorcze, a tak¿e prowadzenie instalacji, rozruchu,
obs³ugi i monitoringu urz¹dzeñ oraz systemów.
Dzia³alnoœæ SITPNiG obejmuje równie¿ szereg inicjatyw edukacyjnych skierowanych do swoich cz³onków i ca³ej bran¿y naftowo-gazowniczej. Jedn¹ z nich jest Polski Kongres Naftowców
i Gazowników odbywaj¹cy siê co roku w maju w Bóbrce. W 2014
roku uczestnicy Kongresu spotkali siê tam ju¿ po raz dziewi¹ty.
Data wydarzenia nie jest przypadkowa, bowiem impreza upamiêtnia rocznicê zapalenia pierwszej lampy naftowej. Stowarzy-

szenie organizuje ponadto liczne konferencje tematyczne, sympozja i seminaria poruszaj¹ce zagadnienia zwi¹zane zarówno
z nowoczesnymi technologiami, pracami poszukiwawczo-wydobywczymi, aspektami prawno-organizacyjnymi, jak i prezentuj¹ce historiê bran¿y i poszczególnych podmiotów odgrywaj¹cych
w niej kluczow¹ rolê.
Organizacja wydaje bran¿owe czasopisma: od 1998 roku miesiêcznik „Wiadomoœci Naftowe i Gazownicze” (wczeœniej „Wiadomoœci
Naftowe” i „Technika Naftowa i Gazownicza”) oraz ukazuj¹cy siê
od 1991 roku kwartalnik „Wiek Nafty”. Informacje i sprawozdania
na temat bie¿¹cej dzia³alnoœci mo¿na znaleŸæ w publikowanym
„Biuletynie Informacyjnym Zarz¹du G³ównego SITPNiG”. Stowarzyszenie przyznaje tak¿e szereg odznaczeñ: Medal im. Ignacego £ukasiewicza, Medal Muzeum Przemys³u Naftowego i Gazowniczego,
Odznaki Honorowe (srebrna, z³ota i diamentowa) czy „Honorow¹
Szpadê SITPNiG” przyznawan¹ najlepszym absolwentom Wydzia³u
Wiertnictwa Nafty i Gazu oraz Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica.

Fot.: Muzeum Przemys³u Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego £ukasiewicza w Bóbrce
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Fot.: Polska Organizacja Gazu P³ynnego jest partnerem imprezy
„Napêd nowej ery” – pierwszego, ogólnopolskiego konkurs
bran¿y LPG, którego celem jest zerwanie ze stereotypowym
postrzeganiem paliwa p³ynnego, rozwój rynku LPG w Polsce
oraz promowanie polskich naukowców.

Fot.: Polska Organizacja Gazu P³ynnego jest organizatorem cyklicznych miêdzynarodowych konferencji „LPG – WYJ¥TKOWA
ENERGIA”

POLSKA ORGANIZACJA GAZU P£YNNEGO
Polska Organizacja Gazu P³ynnego (POGP) zosta³a za³o¿ona w 1996 roku.
Obecnie zrzesza 25 podmiotów gospodarczych, wœród których znajduj¹ siê jednostki produkcyjno-handlowe zajmuj¹ce siê zakupem,
rozlewem i dystrybucj¹ gazu skroplonego LPG, a tak¿e produkcj¹
i obrotem urz¹dzeniami s³u¿¹cymi do jego transportu, magazynowania i eksploatacji. POGP nale¿y do Œwiatowej Organizacji Gazu
P³ynnego (WLPGA) z siedzib¹ w Pary¿u.

Organ nadzoruj¹cy i kontroluj¹cy dzia³alnoœæ POGP stanowi Plenarne Zebranie Cz³onków Organizacji, zwo³ywane przynajmniej raz
w roku, natomiast organem wykonawczym i zarz¹dzaj¹cym jest
Prezydium. Jego cz³onkowie wybierani s¹ na trzyletni¹ kadencjê.
Kontrol¹ gospodarki finansowej zajmuje siê Komisja Rewizyjna, powo³ywana na trzy lata przez Zebranie Plenarne. Sprawami bie¿¹cymi kieruje Biuro Organizacji. Obecnie na jego czele stoi Dyrektor
Andrzej Olechowski.

Wœród podstawowych celów Organizacji nale¿y wymieniæ ochronê
praw i reprezentowanie interesów jej cz³onków wobec w³adz i organów pañstwowych, rozwi¹zywanie problemów technicznych
i organizacyjno-prawnych oraz dzia³alnoœæ edukacyjn¹ promuj¹c¹
gaz skroplony LPG jako ekonomiczne i ekologiczne paliwo.

W sk³ad POGP wchodz¹ specjalistyczne komisje: prawna, statystyczna, do spraw promocji LPG, do spraw butli, zajmuj¹ca siê zagadnieniami technicznymi i bezpieczeñstwa oraz autogazem.

Instytucja wspó³pracuje z administracj¹ pañstwow¹ oraz z Parlamentem Europejskim, a jej cz³onkowie wchodz¹ w sk³ad wielu
zespo³ów ekspertów powo³ywanych w celu opracowywania projektów aktów normatywnych oraz ustalania zasad polityki z zakresu stosowania gazu p³ynnego. POGP d¹¿y bowiem do zwiêkszenia
roli LPG jako ekologicznego, bezpiecznego i dostêpnego Ÿród³a energii. Warto podkreœliæ rolê, jak¹ w 2013 roku Organizacja odegra³a
podczas prac nad nowelizacj¹ ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany w tym akcie prawnym umo¿liwi³y zwolnienie od akcyzy gazu
LPG u¿ywanego do ³¹cznego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Drug¹ wa¿n¹ zmian¹ przepisów z 2013 roku, tak¿e w wyniku
starañ POGP, by³o dopuszczenie kierowców do samodzielnego tankowania LPG. W ten sposób Polska do³¹czy³a do krajów, w których
takie rozwi¹zanie funkcjonuje ju¿ od wielu lat.
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Instytucja organizuje szereg akcji i dzia³añ edukacyjno-promocyjnych.
1 lipca 2010 roku ruszy³a ogólnopolska kampania na rzecz bezpiecznego korzystania z butli gazowych „Nie daj siê nabiæ w butlê”. Jej
celem jest podniesienie œwiadomoœci konsumentów z zakresu prawid³owego oznakowania, u¿ytkowania czy te¿ samego obrotu butli
z gazem. POGP uczestniczy³a tak¿e w drugiej edycji projektu E-GIFT
(European Gas Independent Fuel Tour), ukazuj¹cym LPG jako ekologiczne i ekonomiczne paliwo, oraz w Ogólnopolskim Programie
„Gaspol kibicuje klimatowi” promuj¹cym inicjatywy proekologiczne
w nowoczesnych rozwi¹zaniach energetycznych. POGP realizuje tak¿e, wraz ze Œwiatow¹ Organizacj¹ Gazu P³ynnego oraz Information
Market S.A., globalny projekt proedukacyjny o nazwie „LPG – Wyj¹tkowa Energia”. W marcu 2014 roku odby³a siê trzecia edycja tej
konferencji, podczas której wyg³oszono szereg odczytów poœwiêconych w ca³oœci rynkowi gazu p³ynnego, jego przysz³oœci i wyzwaniom, jakim ten sektor bêdzie musia³ sprostaæ.

nowoczesne gazownictwo
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ORGANIZACJA POLSKIEGO PRZEMYS£U
POSZUKIWAWCZO-WYDOBYWCZEGO
Organizacja Polskiego Przemys³u Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW) jest dzia³aj¹cym od 2010 roku Zwi¹zkiem Pracodawców reprezentuj¹cym interesy tego sektora gospodarki.
W jej sk³ad wchodz¹ przedsiêbiorstwa z bran¿y naftowo-gazowej, które prowadz¹ dzia³alnoœæ poszukiwawcz¹ i wydobywcz¹
wêglowodorów w Polsce (gaz ziemny, gaz z ³upków, ropa naftowa). Do organizacji nale¿y obecnie 15 podmiotów: 13 cz³onków i dwóch obserwatorów.
Dzia³alnoœæ Organizacji koordynuje powo³ywany na trzyletni¹
kadencjê Zarz¹d, na czele którego stoi prezes Kamlesh Parmar.
Realizacj¹ poszczególnych zadañ zajmuj¹ siê trzy komisje: œrodowiskowo-techniczna, prawno-regulacyjna oraz do spraw PR.
Pe³ni¹ one funkcjê doradcz¹ w opracowywaniu stanowisk i opinii Organizacji na temat aktualnie najistotniejszych z punktu
widzenia sektora poszukiwawczo-wydobywczego kwestii.
Nadrzêdnym celem dzia³alnoœci OPPPW jest ochrona interesów
i reprezentowanie zrzeszonych w niej przedsiêbiorstw w relacjach z krajowymi i miêdzynarodowymi instytucjami, organizacjami oraz mediami.

Na podstawie naszej wiedzy i ponad 20-letniego doœwiadczenia z dzia³alnoœci na rynku
gazowniczym oraz w oparciu o prowadzony
monitoring rynku gazu ziemnego, pomo¿emy:
A) W przygotowaniu i organizacji dostaw
gazu ziemnego
Jeœli jesteœ ju¿ przy³¹czony do sieci:
– pomo¿emy w wyborze najbardziej korzystnego dostawcy gazu,
– sprawdzimy od kiedy mo¿esz zmieniæ
sprzedawcê gazu,
– ocenimy zasadnoœæ bezpoœredniego
zakupu na gie³dzie gazu,
– rozwa¿ymy znalezienie alternatywnej
drogi transportu,*
– pomo¿emy w negocjowaniu umów.
Jeœli nie jesteœ jeszcze przy³¹czony do sieci:
– ocenimy mo¿liwoœæ i efektywnoœæ przy³¹czenia do sieci gazowej,
– przygotujemy i wybudujemy potrzebny obiekt gazowy (sieæ, przy³¹cze, stacja,) w uzgodnionym zakresie,*
– zorganizujemy i zapewnimy dostawê
gazu ziemnego.

G³ównym obszarem zainteresowañ OPPPW s¹ zagadnienia dotycz¹ce bezpoœrednio dzia³alnoœci firm cz³onkowskich. S¹ to
przede wszystkim kwestie polskiego i unijnego ustawodawstwa
i systemu regulacji obejmuj¹cego wszystkie sfery funkcjonowania przemys³u poszukiwawczo-wydobywczego, a tak¿e bezpieczeñstwa i higieny pracy, œrodowiska naturalnego oraz innych
spraw wymagaj¹cych wspó³pracy bran¿y z organami w³adzy
publicznej, samorz¹dowej i spo³ecznoœciami lokalnymi. Zgodnie ze swym za³o¿eniem, Organizacja nie zajmuje siê tematyk¹
cen, produkcji, zapasów, sprzeda¿y, kosztów, planów biznesowych lub innych warunków handlowych dzia³alnoœci swoich
cz³onków.
OPPPW prowadzi dzia³ania edukacyjne i popularyzuje prawne,
ekonomiczne, polityczne i spo³eczne aspekty wp³ywaj¹ce na funkcjonowanie przemys³u poszukiwawczo-wydobywczego w Polsce.
Ich idea opiera siê na wymianie wiedzy i doœwiadczeñ pomiêdzy
krajowymi i miêdzynarodowymi ekspertami dotycz¹cej charakterystyki konwencjonalnych i niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów oraz narzêdzi i technologii wykorzystywanych na ka¿dym etapie prac poszukiwawczo-wydobywczych. W tym celu od
2012 roku organizowana jest bran¿owa konferencja „Polski Gaz
Ziemny 2020”.

B) W sporz¹dzeniu analizy lub zawieraniu
umowy dotycz¹cej rynku gazu ziemnego.
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C) W organizacji i realizacji procesu inwestycyjnego, pocz¹wszy od spraw formalno-prawnych i uzyskania prawa drogi,
poprzez realizacjê przedsiêwziêcia, do
oddania obiektu do u¿ytku.

Skontaktuj siê jeœli chcesz zmniejszyæ
koszty dostaw energii:
tel. 22 849 48 98
e-mail: biuro@gaskon.pl
www.gaskon.pl

* w 2012 r. zrealizowaliœmy od podstaw infrastrukturê gazow¹ wraz z mieszalni¹ gazu
pozwalaj¹c¹ odbiorcy na jednoczesny zakup
gazu ziemnego od dwóch ró¿nych dostawców i operatorów sieci dystrybucyjnej po
konkurencyjnej cenie

Twój Doradca i Partner na zmieniaj¹cym siê rynku gazu ziemnego!
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targi, konferencje,
seminaria
Bran¿owe organizacje, instytucje naukowe, podmioty gospodarcze czy czasopisma
organizuj¹ wiele ró¿norodnych tematycznie konferencji, kongresów oraz targów
skierowanych do przedstawicieli sektora gazowniczego. Eksperci, kadra naukowa,
reprezentanci w³adz europejskich, krajowych, lokalnych oraz pracownicy
poszczególnych firm mog¹ na nich dzieliæ siê swoj¹ wiedz¹, szkoliæ, poznawaæ
nowoczesne technologie i rozwi¹zania. Wydarzenia te s¹ tak¿e miejscem, gdzie
dyskutowane s¹ istotne problemy dotycz¹ce sektora gazowniczego i dokonywane
analizy, które mog¹ decydowaæ o dalszym rozwoju tej ga³êzi gospodarki.
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Fot. 1, 2: Polski Kongres Naftowców i Gazowników tradycyjnie organizowany jest
w Muzeum Przemys³u Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego £ukasiewicza
w Bóbrce – miejscu narodzin polskiego i œwiatowego przemys³u naftowego i pocz¹tków ery nafty œwietlnej

POLSKI KONGRES
NAFTOWCÓW I GAZOWNIKÓW
Najstarsz¹ imprez¹ organizowan¹ przez
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne In¿ynierów i Techników Przemys³u Naftowego
i Gazowniczego (SITPNiG) skierowan¹ do
ekspertów bran¿y naftowo-gazowniczej jest
Polski Kongres Naftowców i Gazowników
(PKNiG).
W dniach od 21 do 23 maja 2014 roku
w Sali Kongresowej Muzeum odby³a siê ju¿
dziewi¹ta edycja Kongresu, przypadaj¹ca
dok³adnie w 161. rocznicê zapalenia przez
£ukasiewicza pierwszej lampy naftowej. Tym
razem tematem przewodnim wydarzenia
by³: „Wzrost krajowych zasobów z³ó¿ wêglowodorów kluczem rozwoju przemys³u
naftowego i gazowniczego”.
PKNiG zosta³ zapocz¹tkowany w maju 2006
roku w Muzeum Przemys³u Naftowego
i Gazowniczego im. Ignacego £ukasiewicza
w Bóbrce – miejscu narodzin polskiego
i œwiatowego przemys³u naftowego i pocz¹tków ery nafty œwietlnej, a jego celem
jest upamiêtnienie tego wydarzenia i postaci
jego twórcy.

W obradach Kongresu uczestnicz¹ przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, w³adz lokalnych, instytucji naukowych i wy¿szych uczelni
technicznych oraz firm dzia³aj¹cych w sektorze przemys³u naftowego i gazowniczego.
Tematykê Kongresu co roku przygotowuje
Rada Programowa pod przewodnictwem
prof. dra hab. in¿. Stanis³awa Rychlickiego
z Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica
w Krakowie. Podczas dziewiêciu edycji Kongresu omówiono szereg najistotniejszych
z punktu widzenia sektora zagadnieñ, zarówno dotycz¹cych nowoczesnych technologii, urz¹dzeñ i procesów stosowanych
w poszczególnych ga³êziach bran¿y naftowo-gazowniczej, jak i regulacji prawnych
czy ekonomicznych. Celem Kongresu jest
tak¿e popularyzacja sektora, dlatego czêœæ
referatów poœwiêcona bywa zarówno historycznym, jak i aktualnym sukcesom polskiego przemys³u naftowego i gazowniczego.
Niezwykle istotne dyskusje dotycz¹ perspektyw rozwoju górnictwa naftowego i gazownictwa w odniesieniu do bezpieczeñstwa
energetycznego i ekologicznego kraju,
a zw³aszcza poszukiwañ nowych pok³adów

wêglowodorów, w tym w z³o¿ach niekonwencjonalnych. Dlatego, podczas dyskusji nad
poszczególnymi zagadnieniami, powstaje szereg propozycji, wniosków i rozwi¹zañ formalno-organizacyjno-prawnych skierowanych
zarówno do polskiego rz¹du, jak i poszczególnych ga³êzi i przedsiêbiorstw z bran¿y.
Wœród najwa¿niejszych postulatów nale¿y
wymieniæ: prace nad „Polityk¹ Energetyczn¹
Pañstwa do roku 2050” podkreœlaj¹ce g³ówne znaczenie gazu ziemnego jako paliwa,
stworzenie spójnej strategii wspieraj¹cej integracjê gazowniczego rynku Unii Europejskiej
(wraz z rozbudow¹ po³¹czeñ miêdzysystemowych i budow¹ korytarza magistralnego
Pó³noc-Po³udnie oraz Baltic Energy Market
Interconnection Plan – BEMIP), a tak¿e propozycje zmian w licznych ustawach, w tym:
prawa geologicznego i górniczego, prawa
energetycznego czy aktów prawnych reguluj¹cych i upraszczaj¹cych kwestie fiskalne.
Podczas uroczystoœci co roku wrêczane s¹
liczne wyró¿nienia, odznaczenia i nagrody
m.in.: Odznaki Honorowe SITPNiG dla zas³u¿onych cz³onków Stowarzyszenia, Medal
im. Ignacego £ukasiewicza czy wyró¿nienia
Ministra Gospodarki.
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Fot. 1, 2, 3: Kongres Polskiego Przemys³u Gazowniczego organizowany jest co dwa lata
przez Izbê Gospodarcz¹ Gazownictwa. W Kongresie bior¹ udzia³ znani eksperci bran¿y gazowniczej, jak równie¿ przedstawiciele parlamentu, urzêdów
centralnych, uczelni wy¿szych i stowarzyszeñ technicznych.

KONGRES POLSKIEGO
PRZEMYS£U GAZOWNICZEGO
Do najwa¿niejszych imprez organizowanych
co dwa lata dla bran¿y gazowniczej nale¿y
Kongres Polskiego Przemys³u Gazowniczego
(KPPG). Inicjatorem tego wydarzenia jest
Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG).
Uczestnikami Kongresu s¹ eksperci bran¿y
gazowniczej i energetycznej, jak równie¿
przedstawiciele polskiego rz¹du, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, urzêdów centralnych, uczelni wy¿szych, stowarzyszeñ technicznych oraz podmiotów gospodarczych, których dzia³alnoœæ zwi¹zana
jest z sektorem gazowniczym. Pierwszy raz
wydarzenie to mia³o miejsce w dniach
16-18 kwietnia 2008 roku w Wiœle, a jego
tematem przewodnim by³y „Kierunki rozwoju polskiego przemys³u gazowniczego”.
W dniach 23-25 kwietnia 2014 roku w Ossie
ko³o Rawy Mazowieckiej odby³a siê czwarta edycja Kongresu. Otworzy³a go sesja
inauguracyjna zatytu³owana „Bilans 10-lecia
obecnoœci Polski w UE – korzyœci i wyzwania dla rynku energii”. Zakres merytoryczny
IV Kongresu dotyczy³ nowej polityki energetycznej w Polsce oraz uwarunkowañ
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regulacyjnych i bran¿owych determinuj¹cych rozwój rynku gazu ziemnego. Oceny
rynku i pewnych analiz dokonali podczas
debat przedstawiciele najwa¿niejszych firm
zwi¹zanych z sektorem energetycznym.
Swój punkt widzenia zaprezentowali tak¿e
eksperci z uczelni wy¿szych czy instytucji naukowo-badawczych.
Podczas licznych sesji, referatów i paneli
dyskusyjnych czterech edycji Kongresu,
uczestnicy poruszyli wiele istotnych z punktu widzenia bran¿y i jej dalszego rozwoju
tematów. Zagadnieniem kluczowym by³o
i nadal jest bezpieczeñstwo energetyczne
Polski oraz rola gazu ziemnego w ca³ej
strukturze energetycznej kraju. Ponadto
omówiono aktualne problemy przemys³u
gazowniczego oraz proponowane rozwi¹zania dotycz¹ce jego rozwoju, co powinno
doprowadziæ do zwiêkszenia dostêpnoœci
i zu¿ycia tego surowca. Wœród priorytetowych zagadnieñ uczestnicy Kongresu
wymieniali zapewnienie ci¹g³oœci i niezawodnoœci dostaw gazu oraz opracowanie
prognoz dotycz¹cych jego efektywnego
wykorzystania w przysz³oœci. W tym celu
niezbêdna jest dalsza rozbudowa ca³ej

infrastruktury gazowniczej kraju i po³¹czenie jej z systemami pañstw s¹siaduj¹cych,
a tak¿e rozwój wszelkich prac poszukiwawczo-wydobywczych tego surowca. Dlatego
istotne s¹ nowe inwestycje obejmuj¹ce:
budowê gazoci¹gów przesy³owych, magazynów gazu, terminali LNG, modernizacjê
istniej¹cej sieci gazowej czy rozwój technologii wykorzystania LNG. Wa¿ne s¹ ponadto wszelkie dzia³ania zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo techniczne obiektów sieci gazowej
oraz chroni¹ce œrodowisko naturalne.
Oprócz rozwi¹zañ czysto technologicznych,
podczas Kongresu powsta³ tak¿e szereg propozycji i uwag odnosz¹cych siê do poszczególnych aktów prawnych, reguluj¹cych
dzia³anie tego sektora gospodarki. Istotne
by³y równie¿ zagadnienia ekonomiczne zarówno w odniesieniu do ca³ej bran¿y, jak
i jej poszczególnych ga³êzi.
TARGI TECHNIKI GAZOWNICZEJ EXPO-GAS
Najwiêksz¹ i ci¹gle rozwijaj¹c¹ siê w Polsce imprez¹ targow¹ skierowan¹ do bran¿y gazowniczej s¹, organizowane co dwa
lata prze Izbê Gospodarcz¹ Gazownictwa
i Targi Kielce, Targi Techniki Gazowniczej

nowoczesne gazownictwo
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Fot. 1, 2, 3: Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS s¹ okazj¹ do prezentacji najnowszych
rozwi¹zañ technologicznych w bran¿y

EXPO-GAS. Siódma edycja tego wydarzenia odby³a siê w Kielcach w dniach od 17
do 18 kwietnia 2013 roku. Na powierzchni ponad 2000 m 2 swoj¹ ofertê zaprezentowa³o ponad stu wystawców z dziewiêciu krajów – Anglii, Niemiec, Belgii, Czech,
Austrii, Francji, Danii, Litwy i oczywiœcie
Polski. Podczas dwóch dni wystawê odwiedzi³o ponad 3500 goœci. Po raz pierwszy
w historii tego wydarzenia uczestnikami
Targów by³y firmy z a¿ dziewiêciu krajów,
st¹d pojawi³ siê pomys³, zainicjowany przez
prezesa IGG Miros³awa Dobruta, o zmianie ich nazwy na Miêdzynarodowe Targi
Techniki Gazowniczej.
EXPO-GAS s¹ okazj¹ do spotkania siê w jednym miejscu nie tylko ekspertów z bran¿y
gazowniczej, ale tak¿e zapoznania siê z innowacyjnymi rozwi¹zaniami technologicznymi.
Organizatorzy zapewniaj¹ tak¿e szereg wydarzeñ towarzysz¹cych wystawie, takich jak
tematyczne konferencje czy wyk³ady, skierowane do specjalistów, zarówno naukowców,
jak i praktyków z bran¿y. Podczas tych paneli uczestnicy dyskutuj¹ nad najwa¿niejszymi
zagadnieniami i problemami dotycz¹cymi
sektora gazowniczego.

Podczas ostatnich Targów interesuj¹ce, pod
wzglêdem zakresu merytorycznego, by³y
dwa spotkania naukowe, zorganizowane
przez Izbê Gospodarcz¹ Gazownictwa.
Pierwszym by³a konferencja pt.: „Miniona
dekada bran¿y – ocena i prognozy”, poruszaj¹ca tematy dotycz¹ce m.in.: poszukiwania i wydobywania gazu (z podkreœleniem
roli gazu w z³o¿ach ³upkowych), magazynowania, przesy³u, dystrybucji, a tak¿e zagadnieñ zwi¹zanych z produkcj¹, serwisem
i szeregiem us³ug dodatkowych. Poruszono tak¿e temat roli pañstwa jako w³aœciciela i regulatora w ujêciu zarówno historycznym, jak i wspó³czesnym, a nawet perspektywicznym. Drugim wydarzeniem by³y
warsztaty szkoleniowe „Standardy Techniczne Izby Gospodarczej w dzia³alnoœci przedsiêbiorstw gazowniczych”.
EXPO-GAS s¹ równie¿ okazj¹ do uhonorowania zas³u¿onych dla bran¿y ekspertów czy
przedsiêbiorstw. W Sali Kongresowej Centrum Biznesu Citi Core podczas uroczystej
gali przyznawanych jest szereg medali, nagród, dyplomów i wyró¿nieñ. W 2013 roku
przyznano Nagrodê Specjaln¹ Prezesa Izby
Gospodarczej Gazownictwa oraz Nagrodê

Specjaln¹ Prezesa Karpackiej Spó³ki Gazownictwa. Z³otym Medalem Prezydenta RP za
d³ugoletni¹ s³u¿bê odznaczony zosta³
Andrzej Schoeneich – dyrektor IGG. Wrêczono tak¿e Odznaki Honorowe Ministra Gospodarki „Zas³u¿ony dla Przemys³u Naftowego
i Gazowniczego”; z³ote, srebrne i br¹zowe
odznaczenia honorowe Izby, dyplomy
Masters of Business Administration, a tak¿e
Dyplomy dla Kierowników Zespo³ów Roboczych Komitetu Standardu Technicznego.
Przyznano ponadto medale Targów Kielce
wyró¿niaj¹ce nowoczesne firmy i innowacyjne produkty. Komisja konkursowa Targów
Kielce doceni³a tak¿e i uhonorowa³a medalami najciekawsze aran¿acje stoisk.
Kolejna, ósma edycja, dynamicznie rozwijaj¹cych siê Targów EXPO-GAS planowana
jest na 22-23 kwietnia 2015 roku.
KONFERENCJA GAZTERM
Specjaliœci zwi¹zani z bran¿¹ gazownicz¹
mog¹ spotykaæ siê i uczestniczyæ w wielu
konferencjach, seminariach czy sympozjach.
Wœród nich warto zwróciæ uwagê na coroczn¹ Konferencjê GAZTERM, która w maju
2014 roku odby³a siê po raz siedemnasty.
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G³ównym celem organizatorów tej imprezy
jest analiza i wyznaczenie kierunku rozwoju polskiego gazownictwa w ci¹gu najbli¿szych lat, pocz¹wszy od wydobycia gazu,
poprzez przesy³, dystrybucjê, a¿ po jego
zastosowanie.
Uczestnicy Konferencji spotkali siê w Miêdzyzdrojach, gdzie dyskutowali nad zagadnieniami aktualnie nurtuj¹cymi œrodowisko
gazownicze i poszczególne podmioty
gospodarcze. Zakres tematyczny paneli dyskusyjnych ostatniej konferencji by³ bardzo
szeroki: od analizy rynku gazu ziemnego
w Polsce czy bilansu energetycznego kraju,
poprzez zagadnienia dotycz¹ce cen, obliga
gazowego/gie³dowego, porównania gie³dy
gazu ziemnego z gie³d¹ energii elektrycznej, problem gazu LNG jako paliwa przysz³oœci, poruszenie tematyki dotycz¹cej
technologii przesy³u, a¿ po zagadnienia
wdro¿enia kogeneracji czy trigeneracji
w wybranych przedsiêwziêciach (case study).
KONFERENCJA
„POLSKI GAZ ZIEMNY 2020 – SZANSE.
OCZEKIWANIA. RZECZYWISTOŒÆ”
Organizowana od 2012 roku przez Organizacjê Polskiego Przemys³u Poszukiwawczo-Wydobywczego Konferencja „Polski Gaz
Ziemny 2020 – Szanse. Oczekiwania. Rzeczywistoœæ” poœwiêcona jest przysz³oœci
krajowego przemys³u poszukiwawczo-wydobywczego, ze szczególnym naciskiem na
gaz w z³o¿ach ³upkowych.
Podczas drugiej edycji, która odby³a siê
6 listopada 2013 roku, uczestnicy dyskutowali nad mo¿liwoœciami rozwi¹zañ, które
uproœci³yby procedury i przyspieszy³y prace
poszukiwawczo-wydobywcze, a jednoczeœnie
sprosta³y oczekiwaniom zarówno inwestorów,
jak i regulatorów. Omówiono najwa¿niejsze
ograniczenia formalne, prawne i œrodowiskowe zwi¹zane z wyborem lokalizacji, budow¹
placu wiertniczego i rozpoczêciem wierceñ
badawczych. Zaprezentowano równie¿ raport
na temat dotychczasowych prac poszukiwawczo-badawczych.
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Problem malej¹cego tempa poszukiwañ
i wydobycia gazu w z³o¿ach ³upkowych, a tak¿e wszelkie ograniczenia formalno-prawne
zosta³y zaprezentowane z perspektywy inwestorów i na podstawie danych bezpoœrednio
od nich pochodz¹cych. Dlatego wnioski powsta³e podczas Konferencji (usprawnienia
proceduralne, bezpieczeñstwo inwestycji
w d³ugiej perspektywie czasowej oraz efektywny dialog wszystkich zainteresowanych stron)
s¹ istotne z punktu widzenia prawodawstwa
reguluj¹cego ten charakter dzia³alnoœci.
W debacie udzia³ wziêli zarówno przedstawiciele podmiotów zrzeszonych w OPPPW, jak
i Ministerstwa Œrodowiska, Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Skarbu
Pañstwa, Parlamentu Europejskiego, organów
samorz¹dowych czy bran¿owych instytucji.
„LPG – WYJ¥TKOWA ENERGIA”
Imprez¹ skupiaj¹c¹ podmioty gospodarcze
oraz ekspertów zwi¹zanych z sektorem LPG
jest Miêdzynarodowa Konferencja „LPG –
Wyj¹tkowa Energia”, organizowana przez
Polsk¹ Organizacjê Gazu P³ynnego i Information Market S.A. W dniach 5-6 marca 2014
roku w Warszawie odby³a siê trzecia edycja
tego wydarzenia. Konferencja poœwiêcona jest
w ca³oœci rynkowi gazu p³ynnego LPG, zarów-

no jego obecnej sytuacji, problemom i wyzwaniom tej ga³êzi gospodarki, jak i planom
umo¿liwiaj¹cym jej dalszy rozwój.
Podczas ostatniego spotkania podsumowano stan polskiego rynku LPG w 2013 roku,
a tak¿e zaprezentowano mo¿liwe kierunki
jego rozwoju. W trakcie Konferencji Polska Organizacja Gazu P³ynnego przedstawi³a swój
Raport Roczny za 2013 rok. Omówiono tak¿e trendy na rynku œwiatowym, poruszono
kwestie zwi¹zane z importem i eksportem
LPG, nowymi technologiami, rozwojem instalacji zasilania LPG czy z przepisami dotycz¹cymi bezpiecznego u¿ytkowania butli
z gazem p³ynnym. Powsta³ ponadto szereg
propozycji do nowelizacji przepisów prawnych reguluj¹cych sektor paliw p³ynnych.
KONGRES NOWEGO PRZEMYS£U
Zagadnieniom dotycz¹cym polskiego sektora
energetycznego (w tym gazowego) poœwiêcony jest coroczny Kongres Nowego Przemys³u. Najbli¿sza, jedenasta edycja tego wydarzenia odbêdzie siê w paŸdzierniku 2014
roku. Impreza skupia grono ekspertów zwi¹zanych z rynkiem energetycznym, polityków
reprezentuj¹cych zarówno Parlament Europejski, w³adze krajowe, jak i lokalne oraz
przedstawicieli najwa¿niejszych podmiotów
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gospodarczych tego sektora. Celem przewodnim Kongresu jest wspieranie rozwoju przemys³u energetycznego, paliwowego i gazowniczego z uwzglêdnieniem aspektu bezpieczeñstwa
energetycznego kraju i Unii Europejskiej.
Istotnym zagadnieniem, poruszonym podczas
Kongresu w 2013 roku, by³o znalezienie równowagi pomiêdzy polityk¹ klimatyczn¹ i kwestiami ochrony œrodowiska naturalnego, a zachowaniem bezpieczeñstwa energetycznego
kraju i Europy. Zwrócono ponadto uwagê na
koniecznoœæ budowy wspólnego europejskiego rynku energetycznego, zw³aszcza w dobie
œwiatowego kryzysu i rozwoju rynków USA czy
Chin. Uczestnicy wskazywali tak¿e szereg problemów prawno-formalnych dotycz¹cych
bran¿y i zaproponowali zmiany i koniecznoœæ
nowelizacji prawa energetycznego obowi¹zuj¹cego w Polsce. Ponadto dyskutowano nad
zagadnieniami poœwiêconymi inteligentnej
energetyce, nowym inwestycjom energetycznym, energetyce odnawialnej czy j¹drowej.
Oddzielny panel dyskusyjny poœwiêcony zosta³
tematyce rynku gazu oraz problematyce zwi¹zanej z gazem w z³o¿ach ³upkowych.
KONFERENCJA RYNKU URZ¥DZEÑ
GRZEWCZYCH
Wœród wydarzeñ organizowanych przez bran¿owe instytucje warto wspomnieæ jeszcze
o Konferencji Rynku Urz¹dzeñ Grzewczych,

która towarzyszy poznañskim Targom
INSTALACJE. Konferencjê zorganizowa³a Izba
Gospodarcza Gazownictwa wraz ze Stowarzyszeniem Producentów i Importerów Urz¹dzeñ Grzewczych. W kwietniu 2014 roku
odby³a siê jej druga edycja, skierowana do
przedsiêbiorstw sektora instalacyjno-grzewczego, na której propagowano nowoczesne
i bardziej ekologiczne rozwi¹zania grzewcze,
tak¿e wykorzystuj¹ce paliwo gazowe.
E-GIFT „EUROPEAN GAS INDEPENDENT
FUEL TOUR”
Inn¹ ciekaw¹ inicjatyw¹ by³y dwa cykle
konferencji E-GIFT „European Gas Independent Fuel Tour”, które mia³y miejsce
w 2009 i 2010 roku w Warszawie, Lublinie, Krakowie oraz Wroc³awiu. Organizatorem przedsiêwziêcia by³a grupa ELPIGAZ
we wspó³pracy z Polsk¹ Organizacj¹ Gazu
P³ynnego. Celem konferencji by³o promowanie gazu p³ynnego LPG jako ekonomicznego i ekologicznego paliwa. Podczas imprezy wyg³oszono szereg odczytów poœwiêconych problematyce autogazu,
aspektom zwi¹zanym ze œrodowiskiem naturalnym, nowoczesnym i bezpiecznym instalacjom oraz prawnym uregulowaniom.
Konferencjom towarzyszy³ specjalny „zielony konwój” pojazdów zasilanych autogazem, w którym uczestniczyli tak¿e goœcie z Czech, £otwy, Belgii czy Rosji. Czêœæ

nowoczesne gazownictwo

uczestników „zielonego konwoju” uda³a
siê nastêpnie do Madrytu na 23. Œwiatowe Forum LPG.
Bran¿owi eksperci, praktycy zwi¹zani na co
dzieñ z sektorem gazowniczym mog¹ wybieraæ w bogatej ofercie tematycznych seminariów, konferencji czy sympozjów organizowanych zarówno przez reprezentuj¹ce ich interesy organizacje, jak i przedsiêbiorstwa. Wœród
tych wydarzeñ warto wymieniæ Sympozjum
organizowane przez SITPNiG pt.:”Strategia
wspó³pracy Stowarzyszenia z przemys³em naftowym i gazowniczym dzia³aj¹cym na zliberalizowanym rynku energetycznym Europy”, które w 2014 roku odby³o siê po raz dziesi¹ty.
BSiPG Gazoprojekt oraz Siemens proponuj¹
natomiast Konferencjê STERGAS, która poœwiêcona jest zagadnieniom innowacyjnych osi¹gniêæ naukowo-badawczych i rozwi¹zaniom
technicznym w gazownictwie, zw³aszcza
zwi¹zanym z instalacjami gazowniczymi, systemami automatyki oraz bezpieczeñstwem
procesowym. Inn¹ inicjatyw¹ Gazporojektu
przy wspó³pracy z Politechnik¹ Wroc³awsk¹
oraz Uniwersytetem Wroc³awskim by³o Seminarium pt. „Gaz ziemny paliwem XXI wieku”,
w ramach XXXIX Wroc³awskich Dni Nauki
i Techniki w NOT, które mia³y miejsce 21 paŸdziernika 2013 roku. Bran¿owe czasopismo „Rynek
Energii” zorganizowa³o natomiast w czerwcu
2014 roku konferencjê „Rynek Gazu 2014”.

Fot.: Tytu³ „Cz³owiek z energi¹” przyznano wybitnym osobowoœciom sektora energetycznego podczas Kongresu Nowego Przemys³u
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badania
i rozwój
Zwiêkszenie udzia³u gazu ziemnego w krajowej energetyce jest zgodne z tendencj¹
na rynkach europejskich. Trwaj¹ intensywne poszukiwania nowych z³ó¿, w tym
gazu w z³o¿ach ³upkowych, prê¿nie rozwijaj¹ siê technologie wydobywcze,
uzyskuj¹c coraz lepsze parametry (np. metoda Hiway), technologie przetwarzania
(np. GTL – Gas To Liquid – produkcja ultraczystych, lekkich destylatów ropy
naftowej), dystrybucji i sk³adowania gazu, jak LNG (Liquefied Natural Gas),
LPG (Liquefied Petroleum Gas), CNG (Compressed Natural Gas) czy rozbudowa
podziemnych magazynów gazu (PMG).
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Fot. 1, 2, 3:

Aparatura i technologie gazowe wymagaj¹ wyspecjalizowanych, profesjonalnych badañ. Istotny jest nie tylko specjalistyczny sprzêt, ale tak¿e wysokiej klasy,
doœwiadczeni specjaliœci

Wszelkie wy¿ej wymienione dzia³ania wymagaj¹ spójnej polityki gospodarowania tym
surowcem, zmierzaj¹c do stworzenia jednolitego rynku wewnêtrznego gazu ziemnego
Unii Europejskiej. Jego prawid³owe funkcjonowanie jest zale¿ne od wprowadzenia zasad unijnych przez poszczególne pañstwa
cz³onkowskie. Polska wdro¿y³a ju¿ przepisy
z trzeciego pakietu energetycznego, skutkiem czego by³a liberalizacja polskiego rynku energii, w tym gazu ziemnego.

Miêdzynarodow¹ Organizacjê Normalizacyjn¹
(ISO) lub Europejski Komitet Normalizacyjny
(fr. Comité Européen de Normalisation; CEN),
które zrzeszaj¹ krajowe pozarz¹dowe organizacje normalizacyjne i jako takie nie mog¹
narzucaæ stosowania tych regulacji. Natomiast ich autorytet wynika zarówno z miêdzynarodowej reprezentacji, jak i sposobu
ustanawiania przepisów, czyli konsensusu
oraz zrozumienia wp³ywu normalizacji na
ekonomikê.

Bran¿a gazownicza, czy to zwi¹zana z gazem ziemnym i LNG, czy te¿ LPG, a tak¿e
z poszukiwaniem i wydobyciem gazu ze z³ó¿
³upkowych (firmy zrzeszone w Organizacji
Polskiego Przemys³u Poszukiwawczo-Wydobywczego) wymaga sprostaniu wielu regulacjom prawnym i bran¿owym w ca³ym obszarze dzia³alnoœci, ale tak¿e uczestnictwa
w tworzeniu tych¿e norm.

Normy ISO dotycz¹ niemal¿e wszystkich
dziedzin ¿ycia, a do dziœ opublikowano ich
ponad 19,5 tys. Dotychczas najbardziej rozpowszechnione jest ISO 9001 – System
zarz¹dzania jakoœci¹ – Wymagania; inne,
równie popularne to: ISO 14001 – System
zarz¹dzania œrodowiskowego czy ISO
27001 – System zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji. Potwierdzeniem stosowania siê przez dany podmiot do zaleceñ konkretnej normy s¹ certyfikaty wydawane
przez uprawnione jednostki certyfikuj¹ce,
akredytowane przez podmioty nale¿¹ce do
miêdzynarodowych stowarzyszeñ i organizacji takich jak: EA (European co-operation
for Accreditation), FALB (Forum of Accreditation and Licensing Bodies), IAF (Interna-

Regulacje o charakterze miêdzynarodowym
(np. ISO 9001, 14001, EMAS, ISO 22000/
HACCP 27001) lub regionalnym (normy
europejskie stanowione i rozpowszechniane przez CEN) maj¹ charakter bardzo ogólny, jako ¿e musz¹ uwzglêdniaæ interesy
wielu stron. Normy stanowione s¹ przez
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tional Accreditation Forum), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Organizacje te zrzeszaj¹ wy³¹cznie
uznane krajowe jednostki akredytuj¹ce, reprezentuj¹ce pañstwa cz³onkowskie lub
pañstwa kandyduj¹ce do Unii Europejskiej
i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (ang. European Free Trade Association; EFTA), pochodz¹ce z obszaru geograficznego Europy (jak w przypadku EA i FALB)
lub ca³ego œwiata (ILAC i IAF). Porozumienia typu MLA (Multilateral Agreement) lub
MRA (Multilateral Recognition Arrangement)
gwarantuj¹ uznawalnoœæ certyfikatów wydawanych przez jednostki akredytowane nale¿¹ce do wymienionych organizacji na
terenach pañstw objêtych porozumieniem.
W naszym kraju tak¹ instytucj¹ jest Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), dzia³aj¹ce na
mocy wielostronnych porozumieñ ze
wszystkimi wymienionymi podmiotami.
W Polsce normy ISO i CEN wprowadza Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), bêd¹cy
cz³onkiem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego. S¹ one implementowane w jêzyku oryginalnym (oznaczenie EN) lub
w wersji przet³umaczonej na jêzyk polski
(oznaczenie PN-EN).
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Bardziej szczegó³owe s¹ normy krajowe (PN), ustanawiane przez
Polski Komitet Normalizacyjny, a tworzone przez Organy Techniczne (OT): Komitety Techniczne, Komitety Zadaniowe i Rady
Sektorowe – czyli przez samych zainteresowanych i z ich w³asnych œrodków. Polskie Normy maj¹ charakter dobrowolny, ale
warunkiem sine qua non jest ich zgodnoœæ z normami europejskimi ustanawianymi przez: Europejski Komitet Normalizacyjny;
Miêdzynarodow¹ Komisjê Elektrotechniczn¹ (ang. International
Electrotechnical Commission – IEC) czy Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (fr. Comité Européen de Normalisation Electrotechnique – CENELEC). Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
PN staj¹ siê obligatoryjne, gdy zostan¹ przywo³ane w prawodawstwie (rozporz¹dzeniu lub ustawie). Kolejny rodzaj regulacji
stanowi¹ standardy techniczne (ST), tworzone przez organizacje zrzeszaj¹ce przedsiêbiorstwa z danej ga³êzi przemys³u. Najbardziej szczegó³owe s¹ normy zak³adowe (NZ) ustanawiane
przez poszczególne podmioty gospodarcze (np. PGNiG,
GAZ-SYSTEM) i obowi¹zuj¹ce wy³¹cznie w danym przedsiêbiorstwie lub grupie przedsiêbiorstw.
Istotne dla gazownictwa regulacje zosta³y opracowane g³ównie przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa, wchodz¹cy w sk³ad PKN. Warto zauwa¿yæ, ¿e nie wszystkie normy
publikowane przez PKN s¹ podstaw¹ do wydania certyfikatu
zgodnoœci. Wiêkszoœæ z nich ma charakter poradników i wskazówek u³atwiaj¹cych dzia³anie zgodne z celem firmy. Jednak¿e
otrzymanie certyfikatu potwierdzaj¹cego zgodnoœæ z norm¹,
np. w zakresie systemów zarz¹dzania jakoœci¹, jakoœci wyrobów czy kompetencji osób, potwierdza wiarygodnoœæ przedsiêbiorstwa i wskazuje standardy jego pracy, przek³adaj¹c siê
na mo¿liwoœci wspó³pracy w kraju i za granic¹. Uzyskanie tego
rodzaju dokumentu mo¿liwe jest po przejœciu procesu certyfikacyjnego przeprowadzanego przez niezale¿n¹ firmê certyfikuj¹c¹. Wa¿ne, ¿eby by³a to jednostka akredytowana przez
Polskie Centrum Akredytacji. Akredytacja PCA gwarantuje zgodnoœæ wydanego certyfikatu z prawem i jego uznanie na arenie
miêdzynarodowej. Wskazuje równie¿ na bezstronnoœæ i niezale¿noœæ dzia³ania jednostki akredytowanej oraz poufnoœæ wyników ocen i informacji, których w³aœcicielem jest podmiot
podlegaj¹cy ocenie.
Akredytowane oœrodki certyfikuj¹ce, takie jak np. Instytut
Nafty i Gazu, Dekra Certification, TÜV Nord, Urz¹d Dozoru
Technicznego – UDT CERT, Polskie Centrum Badañ i Akredyt a c j i , Z a k ³ a d S y s t e m ó w J a k o œ c i i Z a r z ¹ d z a n i a , Po l s k i e
Centrum Certyfikacji, SGS Polska, G³ówny Instytut Górnictwa czy Bureau Veritas Polska, s¹ zobligowane do prowadzenia dzia³alnoœci zgodnie z polityk¹ jakoœci dotycz¹c¹
w y r o b ó w, s y s t e m ó w i o s ó b z a w a r t ¹ w n o r m a c h
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PN-EN 45011:2000 (od 24 lipca 2013 roku zast¹piona norm¹
PN-EN ISO/IEC 17065:2013 – Ocena zgodnoœci – Wymagania
dla jednostek certyfikuj¹cych wyroby, procesy i us³ugi, obligatoryjn¹ od 15 wrzeœnia 2015 roku); PN-EN ISO/IEC 17021:2011
Ocena zgodnoœci – Wymagania dla jednostek prowadz¹cych
audity i certyfikacjê systemów zarz¹dzania) oraz w normie
PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Ocena zgodnoœci – Ogólne wymagania dotycz¹ce jednostek prowadz¹cych certyfikacjê osób (nowe
wydanie: PN-EN ISO/IEC 17024:2012).
Powy¿sze regulacje wymagaj¹ od akredytowanych jednostek
certyfikuj¹cych etycznego postêpowania i bezstronnoœci, rzetelnoœci w prowadzeniu badañ i audytów oraz poufnoœci.
W wielu jednostkach, takich jak Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego czy Polskie Centrum Certyfikacji lub UDT-CERT, dzia³aj¹ specjalne komitety lub rady
ds. bezstronnoœci, z³o¿one z przedstawicieli ró¿nych organizacji: jednostek naukowych, klientów, przedstawicieli
rz¹dowych oraz stowarzyszeñ przemys³owych, a tak¿e firm
posiadaj¹cych ju¿ certyfikat danej jednostki. Tego rodzaju organ umo¿liwia wszystkim zainteresowanym stronom udzia³
w tworzeniu zasad dotycz¹cych zakresu i dzia³ania systemu
certyfikacji. Przeprowadza przegl¹d procesów audytowania,
certyfikacji i podejmowania decyzji przez jednostkê certyfikuj¹c¹, zapobiega dyskryminacji w prowadzonej dzia³alnoœci, doradza w sprawach maj¹cych wp³yw na zaufanie do
certyfikacji, a tak¿e pomaga w opracowaniu deklaracji bezstronnoœci. Dokument ten zawiera zazwyczaj stwierdzenia
o niezale¿nym dzia³aniu jednostki certyfikuj¹cej jako strony
trzeciej, nieprowadzeniu dzia³alnoœci konsultacyjnej w certyfikowanych dziedzinach, braku powi¹zañ z jednostkami
konsultuj¹cymi certyfikowane dziedziny, które mog³yby zagroziæ jej postrzeganiu jako jednostki bezstronnej i niezale¿nej, czy te¿ identyfikacji wszelkich konfliktów interesów,
jakie mog¹ wynikn¹æ podczas certyfikacji. W zwi¹zku z powy¿szym jednostki te nie prowadz¹ certyfikacji wyrobów
w³asnych lub systemów zarz¹dzania ani te¿ systemów i wyrobów, w zakresie których prowadz¹ szkolenia.
Proces certyfikacji przebiega w kilku etapach: pierwszy przewiduje m.in. przygotowanie dokumentów i ustalenie terminów
audytu, drugi to przegl¹d i ocena dokumentacji, nastêpnie przeprowadzenie audytu lub badañ, a po uzyskaniu odpowiednich
wyników, przyznanie certyfikatu. Jednostki certyfikuj¹ce s¹ tak¿e zobligowane do prowadzenia audytów w ramach nadzoru
w przedsiêbiorstwach, którym certyfikaty zosta³y przyznane. Na
tej podstawie zapadaj¹ decyzje o utrzymaniu, zawieszeniu lub
cofniêciu dokumentu. Po up³ywie wa¿noœci danego certyfikatu
(3 lata) mog¹ tak¿e przeprowadziæ audyt recertyfikacyjny.
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Fot.: Badania w ramach procesu certyfikacyjnego przeprowadzane s¹ w zgodzie z odpowiednimi normami miêdzynarodowymi i krajowymi przy zastosowaniu najnowoczeœniejszej aparatury

Ka¿de badanie w ramach procesu certyfikacyjnego przeprowadzane jest w zgodzie
z odpowiednimi normami miêdzynarodowymi lub krajowymi i zgodnie z wymogami dotycz¹cymi poszczególnych ga³êzi przemys³u,
np. górnictwa czy gazownictwa. Jednostki
certyfikuj¹ce, np. Instytut Nafty i Gazu, UDT-CERT oraz DEKRA prowadz¹ badania i weryfikacjê w zakresie zgodnoœci z dyrektywami Unii Europejskiej, dotycz¹cymi urz¹dzeñ
spalaj¹cych paliwa gazowe (2009/142/WE –
GAD), przyrz¹dów pomiarowych (2004/22/
WE – MID) oraz urz¹dzeñ ciœnieniowych
(97/23/WE – PED), w tym ciœnieniowych urz¹dzeñ transportowych (2010/35/EU).
W zale¿noœci od bran¿y prowadzone s¹ tak¿e badania na zgodnoœæ z odpowiadaj¹cymi im normami krajowymi (PN) i bran¿owymi. Dla gazownictwa w Polsce obowi¹zuj¹, prócz najbardziej rozpowszechnionych, miêdzynarodowych norm ISO
9001:2009 – Systemy zarz¹dzania jakoœci¹ –
Wymagania, ISO 14001 – Systemy zarz¹dzania œrodowiskowego, która od 2001
roku jest czêœci¹ Systemu ekozarz¹dzania
i audytu (EMAS – w Polsce od 2004 roku),
ISO 50001 – Systemy zarz¹dzania energi¹
czy te¿ PN-N-18001:2004 (lub OHSAS
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18001:1999 – BHP) i PN-ISO/IEC
27001:2007 – System zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji, Polskie Normy opracowane przez Komitety Techniczne: nr 277
ds. Gazownictwa; 31 ds. Górnictwa i Gazu,
130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników
i Butli do Gazów, 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych oraz 223
ds. Gazów Technicznych.
KT z³o¿one s¹ z przedstawicieli najbardziej
zainteresowanych stron i przez nich finansowane, dlatego te¿ sekretariaty poszczególnych KT (lub Podkomitety Techniczne
oddelegowane do prac normalizacyjnych
w konkretnej czêœci zakresu tematycznego)
zlokalizowane s¹ przy instytucjach prowadz¹cych dzia³alnoœæ rozwojow¹, naukowo-badawcz¹ lub badawcz¹, takich jak INiG,
IGG czy UDT. Podstawowym celem dzia³alnoœci komitetów technicznych jest jak najszybsze wprowadzenie do praktyki przemys³owej norm europejskich, które odzwierciedlaj¹ aktualny poziom techniczny wyrobów
i urz¹dzeñ stosowanych w europejskich
przemys³ach naftowych i gazowniczych oraz
transformacjê tych technologii do polskiego przemys³u nafty i gazu, krajowych wytwórców tych urz¹dzeñ, a tak¿e przesy³u

paliw gazowych, pomiarów i oceny jakoœci
paliwa oraz u¿ytkowania gazów. Poni¿ej
przytoczone s¹ aktualnie obowi¹zuj¹ce, najwa¿niejsze (wg PKN) normy opracowane
przez wymienione wy¿ej komitety dla poszczególnych ga³êzi gazownictwa oraz rodzajów gazu.
WYDOBYCIE GAZU
Przy opracowaniu tych norm (KT 31) uczestniczyli przedstawiciele segmentu PKN Poszukiwanie i Wydobycie; GK PGNiG, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, OGP
GAZ-SYSTEM-u, Politechniki Œl¹skiej, Poszukiwañ Nafty i Gazu Jas³o, Poszukiwañ Nafty
i Gazu w Krakowie, a tak¿e Wy¿szego Urzêdu Górniczego z Katowic.
Wœród najwa¿niejszych opracowanych
przez powy¿sze instytucje regulacji nale¿y
wymieniæ:
• PN-EN ISO 15463:2006 – Przemys³ naftowy i gazowniczy – Inspekcje terenowe nowych rur ok³adzinowych, wydobywczych oraz p³uczkowych z koñcami
g³adkimi;
• PN-EN ISO 10405: 2009 – Przemys³ naftowy i gazowniczy – Zasady u¿ytkowania
rur ok³adzinowych i wydobywczych;
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• PN-EN ISO 13679:2009 – Przemys³ naftowy i gazowniczy –
Procedury badañ po³¹czeñ gwintowych rur ok³adzinowych
i wydobywczych;
• PN-EN ISO 13503-4:2010 – Przemys³ naftowy i gazowniczy –
P³yny i materia³y do dowiercania z³ó¿ – Czêœæ 4: Procedura
pomiaru w warunkach statycznych filtracji p³ynów u¿ywanych
do stymulacji wydobycia oraz do wykonywania obsypki ¿wirowej;
• PN-EN ISO – 23936-2:2012 – Przemys³ naftowy, petrochemiczny i gazowniczy – Materia³y niemetalowe kontaktuj¹ce siê
z mediami u¿ywanymi podczas wydobywania ropy i gazu –
Czêœæ 2: Elastomery.

• PN-EN ISO 6978-1:2007 – Gaz ziemny – Oznaczanie rtêci –
Czêœæ 1: Pobieranie próbek rtêci metod¹ chemisorpcji na jodzie;
• EN-ISO 6978-2:2007 – Gaz ziemny – Oznaczanie rtêci – Czêœæ 2:
Pobieranie próbek rtêci metod¹ amalgowania w³ókna ze stopu z³oto-platyna;
• PN-EN ISO 18453:2007 – Gaz ziemny – Korelacja pomiêdzy
zawartoœci¹ wody a temperatur¹ punktu rosy wody;
• PN-EN ISO 6976:2008 – Gaz ziemny – Obliczanie wartoœci kalorycznych, gêstoœci, gêstoœci wzglêdnej i liczby Wobbego na
podstawie sk³adu;
• PN-EN ISO 13443:2008 – Gaz ziemny – Standardowe warunki
odniesienia.

PRZESY£ GAZU
W pracach KT 277 brali udzia³ m.in. przedstawiciele: PGNiG, GAZSYSTEM-u, Instytutu Nafty i Gazu, przy którym dzia³a sekretariat
trzech podkomitetów KT 277, BSiP Gazoprojektu, Politechniki
Warszawskiej, Instytutu Technologii Elektronowej Oddzia³ PREDOM-OBR, FAMAS-u i inni eksperci zwi¹zani z produkcj¹ wyrobów i urz¹dzeñ spalaj¹cych paliwa gazowe, a tak¿e urz¹dzeñ
stanowi¹cych elementy sieci instalacji gazowych czy laboratoria
badawcze, przedsiêbiorstwa budowlane i wykonawcze. Owocem
tych prac s¹ przedstawione poni¿ej, wybrane aktualne Polskie
Normy odnosz¹ce siê do przesy³u i jakoœci gazu ziemnego:

PALIWA P£YNNE
Wdra¿aniem norm dotycz¹cych paliw p³ynnych (LPG i LNG) zajmuj¹ siê KT 130, 222, 223 i 277. Wiêkszoœæ regulacji dotycz¹cych
tego sektora jest w fazie projektów. Udzia³ w tych dzia³aniach
maj¹, m.in.: PKN Orlen i GK Lotos. Œrodowisko biznesowe jest
w tym przypadku ograniczone, gdy¿ spor¹ czêœæ rynku obejmuj¹
firmy zagraniczne niepartycypuj¹ce w kosztach ustalania norm
krajowych.

Przesy³ gazu:
• PN-EN ISO 15156-3:2010 – Przemys³ naftowy, petrochemiczny
i gazowniczy – Materia³y stosowane przy wydobywaniu ropy
i gazu w œrodowisku zawieraj¹cym H2S – Czêœæ 3: Stopy odporne na pêkanie CRA (stopy odporne na korozjê) i inne stopy;
• PN-EN ISO 12007-3:2004 – Systemy dostawy gazu – Ruroci¹gi
o maksymalnym ciœnieniu roboczym do 16 bar w³¹cznie – Czêœæ 3:
Szczegó³owe zalecenia funkcjonalne dotycz¹ce stali;
• PN-EN ISO 21457:2010 – Przemys³ naftowy, petrochemiczny
i gazowniczy – Wybór materia³ów i kontrola korozji systemów
eksploatacyjnych ropy i gazu;
• PN-EN 13185:2002 – Badania nieniszcz¹ce – Badania szczelnoœci – Metoda gazu znakuj¹cego;
• PN-EN 13625:2003 – Badania nieniszcz¹ce – Badanie szczelnoœci –
Wytyczne wyboru aparatury do pomiaru przecieku gazu.
Gaz ziemny:
• PN-EN ISO 6974-3:2006 – Gaz ziemny – Oznaczanie sk³adu metod¹ chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewnoœci – Czêœæ 3:
Oznaczanie wodoru, helu, tlenu, azotu, dwutlenku wêgla i wêglowodorów do C8 z zastosowaniem dwóch kolumn pakowanych;
• PN-EN ISO 12213-2:2010 – Gaz ziemny – Obliczanie wspó³czynnika œciœliwoœci – Czêœæ 2: Obliczenia z zastosowaniem
sk³adu molowego;

LPG:
• PN-EN 13109:2011 – Urz¹dzenia do skroplonego gazu wêglowodorowego (LPG) i wyposa¿enie dodatkowe – Zbiorniki
do LPG – Wycofanie z eksploatacji;
• PN-EN 12979:2004 – Instalacje zasilania pojazdów samochodowych skroplonym gazem wêglowodorowym (LPG) – Wymagania monta¿owe;
• PN-EN 12816:2011 – Osprzêt i wyposa¿enie do LPG – Butle
wielokrotnego nape³niania dla LPG – Z³omowanie;
• PN-EN 12807:2009 – Osprzêt i wyposa¿enie do LPG – Butle
stalowe, lutowane do wielokrotnego nape³niania gazem ciek³ym ropopochodnym (LPG) – Projektowanie i konstrukcja;
• PN-EN 1442+A1:2008 – Wyposa¿enie i osprzêt do LPG –
Butle stalowe, spawane do wielokrotnego nape³niania LPG –
Projektowanie i konstrukcja.
LNG:
• PN-EN 12567:2004 – Armatura przemys³owa – Armatura
zaporowa do ciek³ego gazu ziemnego (LNG) – Wymagania
u¿ytkowe i badania sprawdzaj¹ce;
• PN-EN 12308:2007 – Instalacje i urz¹dzenia do skroplonego
gazu ziemnego LNG – Badania przydatnoœci uszczelek przeznaczonych do po³¹czeñ ko³nierzowych u¿ywanych w ruroci¹gach LNG;
• PN-EN 12838:2008 – Instalacje i urz¹dzenia do skroplonego
gazu ziemnego – Badania kwalifikacyjne systemów pobierania próbek LNG.
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Centrum Badañ i Dozoru
Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
43-143 Lêdziny, ul. Lêdziñska 8
tel. +48 32 324 22 00, fax +48 32 216 66 66
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
www.cbidgp.pl

Od górnictwa do gazownictwa
Od ponad pó³ wieku podstawowy kierunek dzia³añ jednostek badawczych zintegrowanych w Centrum Badañ i Dozoru
Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. wytycza dba³oœæ o bezpieczeñstwo. Wszelkie
podejmowane inicjatywy, poszukiwanie
nowych obszarów badawczych, wdra¿anie systemów jakoœci zmierza do realizacji misji przedsiêbiorstwa, któr¹ jest troska o bezpieczeñstwo techniki, pracy i œrodowiska realizowana poprzez œwiadczenie specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych i projektowo-wdro¿eniowych.
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom
wspó³czesnego rynku gospodarczego,
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wymogom prawnym i ekologicznym,
Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa
Podziemnego Sp. z o.o. realizuje us³ugi
badawczo-pomiarowe, ekspertyzowe
i doradcze adresowane do niemal
wszystkich sektorów przemys³owych i
gospodarczych.
Szeroki zakres oferowanych us³ug wdra¿any jest z myœl¹ o zagwarantowaniu
klientom bezpieczeñstwa zwi¹zanego
z eksploatacj¹ urz¹dzeñ mechanicznych
i elektrycznych, bezpieczeñstwa pracy
i bezpieczeñstwa œrodowiska naturalnego. Umiejêtnoœci, metodyki i techniki
badawcze wypracowywane przez ponad
50 lat w ekstremalnych warunkach pod-

ziemnych w znacz¹cy sposób podnosz¹
jakoœæ i zakres prac prowadzonych
w niemal wszystkich dziedzinach gospodarki.
Ich wiarygodnoœæ i zgodnoœæ z obowi¹zuj¹cymi normami potwierdzaj¹ akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji dla
laboratoriów badawczych i wzorcuj¹cego, jednostek inspekcyjnej oraz certyfikuj¹cej wyroby, jak równie¿ wdro¿ony
zintegrowany system zarz¹dzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009,
PN-N 18001:2004 i PN-EN ISO/IEC
27001:2007. Od 2012 roku CBiDGP Sp.
z o.o. jest cz³onkiem Izby Gospodarczej
Gazownictwa.

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa
Podziemnego Sp. z o.o. wykonuje:
• badania rzeczoznawcze;
• badania niszcz¹ce i materia³ów;
• badania nieniszcz¹ce;
• badania elektroenergetyczne;
• badania produktów naftowych;
• badania œrodowiska pracy;
• badania œrodowiska naturalnego;
• kompleksowe opracowania ekologiczne, w tym oceny oddzia³ywania
na œrodowisko.

umo¿liwiaj¹ Klientom firmy realizacjê ich celów oraz spe³nienie wymaganych prawem zobowi¹zañ nak³adanych na przedsiêbiorstwa i prac o d a w c ó w. P o l i t y k a u s ³ u g o w a
przedsiêbiorstwa opiera siê na zasadach wspó³pracy, zaufania, przyjaŸni, wiarygodnoœci i poufnoœci
oraz indywidualnoœci, a wiêc koncentrowania siê przede wszystkim
na potrzebach i specyfice dzia³alnoœci Klienta.

Profesjonalne badania wykonywane
przez specjalistów CBiDGP Sp. z o.o.

Umiejêtnoœci i doœwiadczenia specjalistów Centrum Badañ i Dozoru Gór-

nictwa Podziemnego Sp. z o.o. stanowi¹ podstawê dzia³añ maj¹cych na
celu rozpowszechnianie wiedzy
w zakresie bezpieczeñstwa pracy,
techniki i œrodowiska poprzez cyklicznie organizowane miêdzynarodowe
konferencje oraz specjalistyczne szkolenia.
Ze wzglêdu na sw¹ szczególn¹ rolê w
dzia³aniach na rzecz bezpieczeñstwa
techniki, pracy i œrodowiska, CBiDGP od
wielu lat znajduje siê na liœcie przedsiêbiorstw o szczególnym znaczeniu
dla gospodarki pañstwa.

BEZPIECZEÑSTWO TO NASZ PRIOTYTET, NASZA MISJA, NASZA ODPOWIEDZIALNOŒÆ –
BEZPIECZEÑSTWO PRACY, TECHNIKI I ŒRODOWISKA
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1

2
Fot. 1, 2, 3:

Kontrolowane s¹ wszystkie elementy infrastruktury gazowej na wszystkich
etapach: od wydobycia, przez ruroci¹gi, a¿ do gazomierzy u odbiorców indywidualnych

Wymienione wy¿ej regulacje s¹ Polskimi Nor-

okreœlonej jako w³aœciwej dla przeprowa-

przedstawicieli przemys³u, jednostki

mami, a wiêc ich wdra¿anie jest dobrowol-

dzenia certyfikacji;

badawcze i rozwojowe zainteresowane

ne, chyba ¿e pojawi¹ siê odwo³ania do nich

• organizacja wnioskuj¹ca jest w stanie za-

tematem ustalenia odpowiadaj¹cych im

w prawodawstwie lub w umowie handlowej

pewniæ ci¹g³oœæ wykazanej zgodnoœci

regulacji, a jednoczeœnie zgodnych z prze-

miêdzy partnerami. Wówczas nabieraj¹ cha-

z wymogami Polskiej Normy w okresie

pisami unijnymi czy miêdzynarodowymi.

rakteru norm obowi¹zkowych, jak w przypad-

wa¿noœci certyfikatu.

Dla bran¿y gazowniczej takimi organiza-

ku Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury

cjami s¹: Izba Gospodarcza Gazownictwa,

z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie wa-

Certyfikacj¹ zgodnoœci z normami PN dla

Urz¹d Dozoru Technicznego (ustalaj¹:

runków technicznych, jakim powinny odpo-

bran¿y gazowniczej zajmuj¹ siê: PKN, PCBC

standardy techniczne – ST IGG i specyfi-

wiadaæ budynki i ich usytuowanie, w którym

Oddzia³ w Gdañsku, Pracownia Certyfikacji

k a c j e t e c h n i c z n e – Wa r u n k i U r z ê d u

jako za³¹cznik nr 1 dodano wykaz odpowied-

Wyrobów oraz Instytut Technik Innowacyj-

Dozoru Technicznego – Urz¹dzenia ciœnie-

nich regulacji, w tym dotycz¹cych jakoœci gazu

nych EMAG Centrum Badañ i Certyfikacji.

niowe – WUDT-IC) czy te¿ Instytut Nafty

(PN-C-04753:2002) i przetworów naftowych

i Gazu – Pañstwowy Instytut Badawczy
Gazownictwo jest niezwykle wymagaj¹c¹

(INiG-PIB), wyposa¿ony w zaplecze nauko-

bran¿¹. Uwa¿nie oceniane s¹ wszystkie

wo-badawcze merytorycznie przygotowane

W zwi¹zku z tym faktem, mo¿liwe jest uzy-

etapy od wydobycia zaczynaj¹c, po wyko-

do prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie

skanie certyfikatu zgodnoœci z dan¹ norm¹

rzystanie w urz¹dzeniach przez u¿ytkow-

poszukiwañ, zagospodarowania, u¿ytko-

krajow¹ (certyfikat PN) lub stanowi¹c¹

ników koñcowych. Segment ten rozwija siê

wania i eksploatacji z³ó¿ wêglowodorów,

wdro¿enie normy europejskiej (EN) b¹dŸ

bardzo dynamicznie, co powoduje ci¹g³e

magazynowania, przesy³u i u¿ytkowania

miêdzynarodowej (ISO/IEC).Dokument taki

zmiany w prawodawstwie i regulacjach na

gazów oraz ochrony œrodowiska (powie-

potwierdza zgodnoœæ wyrobu z Polsk¹

ka¿dym szczeblu: od miêdzynarodowego

trze, woda, gleba). INiG dysponuje

Norm¹ identyczn¹ z norm¹ europejsk¹ i/lub

po krajowy. Poniewa¿ normy ustanawia-

specjalistycznymi laboratoriami prowa-

miêdzynarodow¹. Certyfikat PN mo¿e zo-

ne s¹ na zasadzie konsensusu wielu œro-

dz¹cymi badania naukowe i rozwojowe

staæ wydany organizacji wnioskuj¹cej po

dowisk, nie zawsze odpowiednio szybko

procesów i urz¹dzeñ przeznaczonych do

spe³nieniu dwóch warunków:

powstaj¹ dokumenty normalizuj¹ce, skut-

transportu tego surowca, regulacji para-

• przeprowadzenia badañ potwierdzaj¹-

kiem czego nie jest mo¿liwa równie¿ cer-

metrów fizykochemicznych gazów oraz

cych zgodnoœæ przedmiotu certyfikacji ze

tyfikacja. W takich przypadkach wyzwa-

spalania i metrologii, a tak¿e ochrony

wszystkimi wymaganiami Polskiej Normy

nie podejmuj¹ instytucje zrzeszaj¹ce

œrodowiska.

(PN-C-96008:1998).
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Fot. 1: Centrum Badawczo-Rozwojowe AC w Bia³ymstoku to nowoczesny oœrodek badawczy,
gdzie obok prac nad prototypami nowych wyrobów, realizowane s¹ projekty usprawniaj¹ce procesy produkcyjne
Fot. 2: Instytut Nafty i Gazu jest jednym z najstarszych w Polsce instytutów naukowo-badawczych. Jego historia datuje siê od 29 listopada 1944 r. Na zdjêciu Pion Technologii Nafty

Obszarami kluczowymi dla gazownictwa
jest tak¿e bezpieczeñstwo w zakresie wykorzystywania urz¹dzeñ ciœnieniowych oraz
bezpieczeñstwo i higiena pracy.
Transport gazu wymaga specjalistycznych
zbiorników ciœnieniowych, ruroci¹gów, ciœnieniowych urz¹dzeñ transportowych
spe³niaj¹cych kryteria okreœlone w dyrektywach europejskich. W³aœciwy certyfikat
pozwala na swobodny przep³yw urz¹dzeñ
na rynku europejskim, potwierdzaj¹c bezpieczeñstwo ich u¿ytkowania oraz jakoœæ
œwiadczonych us³ug. DEKRA Certification
prowadzi badania niszcz¹ce i nieniszcz¹ce
materia³ów (testy mechaniczne, chemiczne, wizualne itp.), a w ocenie zgodnoœci
stosuje normy zharmonizowane i miêdzynarodowe, takie jak: PN-EN 12952 – Kot³y
wodnorurkowe i urz¹dzenia pomocnicze,
PN-EN 13480 – Ruroci¹gi przemys³owe
metalowe, PN-EN 13445 – Nieogrzewane
p³omieniem zbiorniki ciœnieniowe. Natomiast Urz¹d Dozoru Technicznego bada
i certyfikuje wdra¿anie norm PN-N-18001/
OHSAS 18001 – System zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w zakresie
zgodnoœci systemu HSE (BHP i OŒ) w ob-

szarze nadzoru i realizacji projektów poszukiwañ i wydobycia wêglowodorów. Certyfikaty w tym zakresie otrzyma³ np. Orlen
Upstream, zajmuj¹cy siê poszukiwaniem
i wydobyciem gazu ze z³ó¿ ³upkowych.
Operatorski System Bezpieczeñstwa HSE od
2011 roku wdra¿a równie¿ PGNiG w sektorze poszukiwania, wydobywania i bezzbiornikowego magazynowania wêglowodorów. Wiêkszoœæ spó³ek z Grupy Kapita³owej PGNiG wprowadzi³a i certyfikowa³a
systemy zarz¹dzania œrodowiskowego (jednostkami certyfikuj¹cymi by³y m.in. PCBC,
Det Norske Veritas, UDT-CERT, Bureau
Veritas).
Ca³a, rozumiana szeroko, bran¿a gazownicza, czyli górnictwo naftowe i gazowe,
przesy³ i magazynowanie oraz dystrybucja,
podejmuje zró¿nicowane dzia³ania maj¹ce na celu minimalizacjê wp³ywu na œrodowisko naturalne. Obszary, którym poœwiêca siê najwiêcej uwagi, to rozpoznanie wp³ywów œrodowiskowych, prewencja
i likwidowanie szkód. Dlatego te¿ certyfikacja, czy to ISO 14001, czy te¿ weryfikacja EMAS potwierdzaj¹ca, ¿e podmiot
przestrzega prawa ekologicznego, umo¿-

liwia nieustanne doskonalenie metody
ochrony œrodowiska i jest niezwykle po¿¹dana i konieczna z punktu widzenia potencjalnych partnerów biznesowych.
Innym, wa¿nym aspektem s¹ regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa informacji. Poniewa¿ jest to dziedzina stosunkowo m³oda,
niewiele akredytowanych firm certyfikuj¹cych posiada j¹ w ofercie. Na stronach
Polskiego Centrum Akredytacji widnieje zaledwie osiem jednostek wydaj¹cych certyfikaty zgodnoœci z norm¹ PN-ISO 27001. S¹
to: Polski Rejestr Statków SA, Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji SA, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros³awa D¹browskiego, Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., TUV
Nord Polska Sp. z o.o., Germanischer Lloyd
Polen Sp. z o.o., TUV Rheinland Polska
Sp. z o.o., ISOCERT Sp. z o.o., z czego nieliczne wydaj¹ certyfikaty zgodnoœci dla gazownictwa (PCBC, TUV Nord). Certyfikacjê
w tym obszarze prowadzi tak¿e BSI (z us³ug
tej firmy skorzysta³ m.in. GAZ-SYSTEM).
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Liberalizacja
rynku gazu
Maciej Gramza, Robert Jenerowicz
GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy
Rynek gazu ziemnego w Polsce podlega w ostatnim czasie istotnym przeobra¿eniom.
Wdra¿ane zmiany s¹ elementem szerszego planu, który jest zwi¹zany z urzeczywistnianiem
unijnej idei utworzenia konkurencyjnego oraz wspólnego rynku energii. Wa¿nym
polem transformacji jest obszar regulacji prawnych, które – jak nale¿y siê spodziewaæ –
wp³yn¹ na ukszta³towanie nowego uk³adu si³ na krajowym rynku gazu. Z³o¿one
mechanizmy prawne oraz istniej¹ce uwarunkowania faktyczne powoduj¹ jednak,
¿e ukszta³towanie modelu rynku gazu odpowiadaj¹cego za³o¿eniom pracodawcy
unijnego bêdzie wymaga³o czasu.
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Regulacje prawne okreœlaj¹ce zasady funkcjonowania rynku gazu w Polsce podlegaj¹
w ostatnim czasie istotnym przeobra¿eniom. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e nowelizowane przepisy w nieodleg³ej przysz³oœci
zmieni¹ uk³ad si³ na krajowym rynku
i ukszta³tuj¹ regu³y obrotu gazem ziemnym
na najbli¿sze dziesiêciolecia. Celem wdra¿anych zmian, obok u³atwienia dostêpu do
rynku, jest w³¹czenie polskiego sektora gazowego do transeuropejskiej sieci gazowej,
co stanowi wa¿ny element realizacji unijnej
idei utworzenia jednolitego i konkurencyjnego, wspólnego rynku energii. Polska nie
jest przy tym pierwszym krajem, który przechodzi tego typu procesy. Doœwiadczenia
w prze³amywaniu monopolu na rynku gazu
ziemnego maj¹ m.in. Wielka Brytania oraz
Szwecja, gdzie proces liberalizacji zakoñczy³
siê ju¿ w latach 90. XX wieku.
Europejski rynek gazu
Sytuacja wyjœciowa poszczególnych cz³onków Unii Europejskiej, g³ównie ze wzglêdu
na uwarunkowania geopolityczne, gospodarcze i surowcowe, by³a zró¿nicowana,
niemniej w przewa¿aj¹cej liczbie przypadków obowi¹zuj¹cym modelem by³a pañstwowa w³asnoœæ przedsiêbiorstw energetycznych, które monopolizowa³y rynek. Do
dziœ zreszt¹ europejski rynek energii jest rynkiem niejednolitym, wci¹¿ silnie skoncentrowanym w wielu krajach. Ceny gazu na rynku UE s¹ stosunkowo wysokie, ni¿sze ceny
gazu zaobserwowaæ mo¿na w Stanach
Zjednoczonych czy te¿ w Indiach, Rosji
i Chinach. Ma to istotne znaczenie dla konkurencyjnoœci europejskiej gospodarki. Jeœli
dodamy do tego koniecznoœæ poniesienia
znacznych nak³adów inwestycyjnych w celu
zwiêkszenia efektywnoœci energetycznej systemu gazowego i bezpieczeñstwa dostaw
w UE oraz potrzebê wzmocnienia pozycji
negocjacyjnej i niezale¿noœci wspólnoty jako
importera paliw, stanie siê jasne, ¿e kraje
unijne niejako w sposób naturalny zosta³y
zmuszone do podjêcia prac w celu stworzenia wydajnego i sprawnego transeuropejskiego rynku energii.

Proces ten przybra³ na sile w latach 1996-2009, kiedy to przyjête zosta³y trzy kolejne pakiety œrodków ustawodawczych, skoncentrowanych wokó³ dostêpu do rynku,
ochrony odbiorców oraz wsparcia konkurencyjnoœci ca³ego uk³adu. Wzorem dla organizacji transeuropejskiego ryku energii
by³y w znacznej mierze rozwi¹zania sprawdzone na Wyspach Brytyjskich, gdzie ju¿
w 1998 r. wprowadzono pe³n¹ konkurencjê na rynku paliw gazowych. Skutkiem
otwarcia rynku by³o zwiêkszenie efektywnoœci podmiotów sektora gazowego, co
da³o rezultat w postaci zmniejszenia cen
gazu dla odbiorców, wzrostu jakoœci us³ug
i zmniejszenia przerw w dostawach gazu.
Œladem reform brytyjskich, unijny prawodawca w kolejnych pakietach energetycznych zobligowa³ pañstwa cz³onkowskie do udostêpnienia rynku dla nowych dostawców gazu.
Wprowadzono zasadê TPA (Third Party
Access), zobowi¹zuj¹c¹ w³aœcicieli infrastruktury przesy³owej do zapewniania innym podmiotom dostêpu do ich sieci, co zapewnia
odbiorcom mo¿liwoœæ wyboru dostawcy
gazu. Zadbano tak¿e o rozdzia³ dzia³alnoœci
w zakresie dostaw i produkcji od zarz¹dzania sieciami przesy³owymi (unbundling). Nie
tylko odseparowano dzia³alnoœæ handlow¹
od transportowej, ale wydzielono równie¿
z przedsiêbiorstw zintegrowanych pionowo
operatorów systemu przesy³owego oraz systemów dystrybucyjnych. Kolejnym posuniêciem by³o utworzenie struktur wspó³pracy
europejskich sieci operatorów systemów
przesy³owych (ENTSO), maj¹cych braæ udzia³
przy tworzeniu przepisów reguluj¹cych dostêp do sieci oraz koordynowaæ ich funkcjonowanie. Wspólne zasady reguluj¹ce kwestie skutecznego dostêpu do po³¹czeñ miêdzysystemowych, zarz¹dzania sieciami oraz
eliminacjê barier technicznych zapewniæ mia³o z kolei wdro¿enie kodeksów sieciowych.
Do dnia dzisiejszego uda³o siê uchwaliæ dwa
kodeksy sieci w zakresie gazu: ws. mechanizmów alokacji zdolnoœci przesy³owych (2013 r.)
i ws. bilansowania systemów przesy³owych
(2014 r.). W 2010 roku przyjêto równie¿ Roz-

nowoczesne gazownictwo

porz¹dzenie UE nr 994/2010, którego przedmiotem by³o wprowadzenie standardów
w zakresie dostaw oraz infrastruktury, jak
i opracowywanie planów dzia³añ zapobiegawczych na wypadek przerw w dostawach
lub awarii. Pañstwa cz³onkowskie na tej podstawie maj¹ obowi¹zek do 2014 r. dostosowaæ siê do wskazanych w rozporz¹dzeniu
wymagañ, m.in. poprzez rozbudowê pojemnoœci magazynowych oraz po³¹czeñ ze zintegrowan¹ europejsk¹ sieci¹ gazow¹, zapewnienie technicznej mo¿liwoœci odwróconego
przesy³u, a tak¿e uniezale¿nienia siê od pojedynczego dostawcy z kraju trzeciego.
Kontrolê nad procesem demonopolizacji i integracji rynku energii powierzono krajowym
organom regulacyjnym, st¹d te¿ konieczne
okaza³o siê wzmocnienie ich kompetencji
oraz niezale¿noœci. W 2010 r. na mocy Rozporz¹dzenia UE nr 713/2009 powo³ano
Europejsk¹ Agencjê ds. Wspó³pracy Regulacji Energetyki (ACER), która wspieraæ ma krajowe organy regulacyjne oraz monitorowaæ
krajowe rynki energii elektrycznej oraz gazu,
ceny energii i gazu, dostêpu do sieci oraz
przestrzegania praw konsumentów. Szereg
narzêdzi monitorowania i kontroli hurtowego handlu energi¹, maj¹cych s³u¿yæ zapobieganiu nieuczciwym praktykom i nadu¿yciom, w tym przeciwdzia³aniu spekulacjom
na gie³dach energii i innym manipulacjom
na rynku, wprowadzi³o Rozporz¹dzenie
o integralnoœci i przejrzystoœci hurtowego
rynku energii (REMIT), które wesz³o w ¿ycie
28 grudnia 2011 r.
Docelowy, liberalny model unijnego rynku
paliwa gazowego bazowaæ ma na handlu
w oparciu o wirtualne wêz³y wymiany gazu,
z wykorzystaniem zdolnoœci przesy³owych,
alokowanych wg zasad konkurencji. Prawid³owe jego funkcjonowanie wymaga wiêc efektywnie funkcjonuj¹cych hurtowych rynków
gazu oraz po³¹czeñ miêdzy nimi, a tak¿e ujednolicenia zasad dostêpu do sieci w oparciu
o taryfy entry-exit. Zgodnie z unijnymi planami pe³na integracja rynku gazowego winna
nast¹piæ do koñca 2014 r.

b ³ ê k i t n a

e n e r g i a

283

Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e regulacje unijne w tym zakresie wdra¿ane s¹ do krajowych porz¹dków prawnych w znacznej mierze w oparciu o indywidualne – czêsto ró¿ne – rozwi¹zania pañstw cz³onkowskich.
Zwa¿ywszy na tempo i zakres faktycznej
liberalizacji poszczególnych rynków
wewnêtrznych, sprostanie za³o¿onemu terminowi ich integracji wydaje siê zadaniem
nieosi¹galnym.
Liberalizacja rynku w Polsce
Proces liberalizacji polskiego rynku gazu
ziemnego jest w fazie wstêpnej. Struktura
sektora gazowego jest silnie zdominowana
przez Grupê Kapita³ow¹ PGNiG, zarówno
w segmencie magazynowania, dystrybucji
oraz obrotu tym paliwem. Barierami dla krajowego rynku gazu ziemnego s¹ mo¿liwoœci pozyskania mocy przesy³owych i pojemnoœci magazynowych oraz ograniczone
mo¿liwoœci wejœcia nowych podmiotów do
krajowego systemu.
Bardzo wa¿ny dla usuwania barier w handlu
na polskim rynku gazu okaza³ siê miniony
rok 2013. Pod presj¹ kar finansowych, gro¿¹cych Polsce ze strony Komisji Europejskiej
wprowadzono tzw. ma³y trójpak energetyczny – nowelizacjê Prawa energetycznego przenosz¹c¹ na polski grunt kilka podstawowych
mechanizmów urynkowienia sektora energetycznego.
Nowe regulacje wzmocni³y zasadê rozdzia³u dzia³alnoœci operatorów systemów gazowych (OSP, OSD i OSM), umocni³y pozycjê
Prezesa URE oraz odbiorców koñcowych.
Nowelizacja dopuœci³a dwa modele unbundlingu: pe³ny, w ramach którego operatorem jest niezale¿ny podmiot bêd¹cy w³aœcicielem gazoci¹gów, oraz model ISO, w którym us³ugi operatora œwiadczone s¹ za
poœrednictwem infrastruktury nale¿¹cej do
innego podmiotu. Wzmocnienie Urzêdu
Regulacji Energetyki uzyskano g³ównie poprzez wprowadzenie kadencyjnoœci Prezesa URE, zmianê trybu jego powo³ywania –
samodzielnie przez premiera (wczeœniej
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odbywa³o siê to na wniosek ministra gospodarki), oraz zwiêkszenie zakresu kompetencji. Wœród zmian dokonanych w obszarze
ochrony odbiorców koñcowych warto wskazaæ na wprowadzenie pojêcia tzw. odbiorcy wra¿liwego, a wiêc wymagaj¹cego szczególnej ochrony konsumenta, któremu przys³ugiwaæ ma dodatek energetyczny. Nowelizacja ustawy nak³ada te¿ na przedsiêbiorstwa energetyczne dodatkowe obowi¹zki
informacyjne wzglêdem odbiorców, w tym
obowi¹zek informowania o ich prawach,
sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania
sporów. Poza tym zakreœlono ramy standardowej umowy sprzeda¿y oraz przyznano
konsumentom prawo zmiany sprzedawcy
paliwa gazowego, która nie powinna zajmowaæ wiêcej ni¿ trzy tygodnie.
Zmiany te, wraz z wczeœniej wprowadzon¹
zasad¹ TPA oraz wydzieleniem operatora
systemu przesy³owego, którym zosta³a spó³ka Skarbu Pañstwa OGP Gaz – System S.A.,
stanowi¹ podstawy budowania warunków
konkurencji na polskim rynku gazowym. Ich
niezbêdnym dope³nieniem jest rozwój infrastruktury sieciowej, dywersyfikacja Ÿróde³
pozyskania gazu (gazoci¹gi, LNG, produkcja w³asna) oraz uwolnienie cen tego surowca.

œrednictwa w zawieraniu transakcji gie³dowych oraz umo¿liwiaj¹ca wszystkim przedsiêbiorstwom energetycznym uzyskanie statusu cz³onka gie³dy towarowej i zawierania
transakcji bez poœrednictwa domów maklerskich – na w³asny rachunek.
Obligo gie³dowe w roku 2014 roku zosta³o
ustalone na poziomie 40% gazu wprowadzonego do sieci przesy³owej przez przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê obrotem gazem
ziemnym, zaœ od 1 stycznia 2015 roku wzroœnie ono do 55%. Z obliga wy³¹czony
zosta³ gaz ziemny, stanowi¹cy zapasy obowi¹zkowe, przesy³any tranzytem przez Polskê lub wydobywany na terytorium Polski
i sprzedawany za granicê, a tak¿e gaz wykorzystywany do realizacji zadañ operatorów systemu gazowego. Poniewa¿ z obowi¹zku sprzeda¿y gazu ziemnego poprzez
gie³dê towarow¹ zwolnione s¹ równie¿
podmioty, które sprowadzaj¹ gaz ziemny do
Polski w niewielkiej skali (tj. posiadaj¹ prawo do przepustowoœci w wielkoœci mniejszej ni¿ 10% sumy przepustowoœci wszystkich punktów wejœcia do systemu), obecnie
obejmuje on tylko jeden podmiot – PGNiG.

Odejœcie od administracyjnego nadzoru nad
cenami gazu, jak i zmianê zmonopolizowanej struktury rynku, zapewniæ mia³o wprowadzone „ma³ym trójpakiem” tzw. obligo
gie³dowe dla hurtowego rynku gazu, czyli
obowi¹zek przedsiêbiorstw obrotu sprzedawania okreœlonego wolumenu gazu na gie³dzie towarowej. Panuj¹ce na gie³dzie warunki konkurencji pozwalaj¹ Prezesowi URE
zwolniæ transakcje dokonywane za jej poœrednictwem z obowi¹zku stosowania taryf. Sprzyja to równie¿ zwiêkszeniu transparentnoœci zawieranych transakcji.

Dalsze zmiany w sektorze gazowym
Pierwsze oceny skutków przeniesienia na
grunt polski rozwi¹zañ maj¹cych prowadziæ
do pe³niejszej liberalizacji rynku gazu ziemnego wskazuj¹, ¿e mechanizmy te wymagaj¹ dalszego rozwoju. Skutki nowelizacji
prawa energetycznego w ramach ma³ego
trójpaku energetycznego nie s¹ w pe³ni zadowalaj¹ce. Oprócz zdecydowanie pozytywnego efektu – wzrostu liczby podmiotów aktywnie uczestnicz¹cych w obrocie
gazem oraz zwielokrotnienia dokonywanych zmian dostawcy energii, okaza³o siê
m.in., i¿ wprowadzone rozwi¹zania nie zapewni³y osi¹gniêcia po¿¹danego minimum
obliga gie³dowego.

W tym kontekœcie istotna okaza³a siê zmiana ustawy z dnia 26 paŸdziernika 2000 roku
o gie³dach towarowych, prowadz¹ca do
zmniejszenia potencjalnych kosztów po-

Proces osi¹gania odpowiednich warunków
rynkowych, w tym pozwalaj¹cych na dalsze
uwolnienie cen gazu (dla ma³ych odbiorców
i gospodarstw domowych), wymaga wielo-
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aspektowego podejœcia. Wskazuje siê np. ¿e
nieosi¹gniêcie zak³adanego na 2013 rok minimum obliga gie³dowego wynika z niedostatecznego uwzglêdnienia zastanego systemu handlu gazem, opartego na rynku d³ugoterminowych kontraktów dwustronnych,
wg cen uzale¿nionych od taryfy Prezesa
URE. W efekcie zwi¹zanie stron tymi umowami oraz warunki finansowe tych kontraktów nie sprzyja³y korzystaniu z oferty gie³dowej. Wspomina siê tak¿e o potrzebie adaptacji monopolisty PGNIG do zachodz¹cej
transformacji systemu (w tym otwarcia gie³dy gazu), np. poprzez wydzielenie spó³ki
zajmuj¹cej siê obrotem detalicznym.
Utworzenie konkurencyjnego rynku gazu
niesie za sob¹ istotn¹ zmianê warunków
funkcjonowania podmiotów sektora gazowniczego, co wymaga od nich przearan¿owania dotychczasowych modeli biznesowych, polityk marketingowych itd. Niezbêdnym czynnikiem wydaje siê równie¿ czas,
potrzebny do tego, by pojawili siê nowi
uczestnicy rynku, a dotychczasowi zd¹¿yli
dostosowaæ siê do zachodz¹cej ewolucji
prawnej i infrastrukturalnej systemu.

Przy tym wszystkim nie mo¿na zapominaæ,
i¿ wobec ograniczonej poda¿y gazu ze
Ÿróde³ krajowych, do osi¹gniêcia po¿¹danego kszta³tu sektora gazowego – oprócz
utworzenia odpowiedniej infrastruktury rynkowej (platform obrotu) – konieczne s¹ dalsze ogromne nak³ady na rozwój i modernizacjê infrastruktury technicznej.
Niewystarczaj¹ce mo¿liwoœci pozyskania
przez podmioty trzecie mocy przesy³owych
i pojemnoœci magazynowych, to istotne bariery w rozwoju konkurencyjnego rynku
gazu. W tym œwietle cieszyæ mo¿e wzrost
liczby prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak np. terminal LNG
w Œwinoujœciu czy inwestycje w interkonektory w Lasowie, Cieszynie i Mallnow. Nie
mniej istotne jest wzmocnienie w ostatnim
okresie roli Polski w polityce gazowej. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem UE nr 347/2013
wœród projektów, których realizacja ma
pierwszorzêdne znaczenie dla realizacji celów strategicznych rozwoju europejskiej infrastruktury energetycznej, znalaz³o siê
³¹cznie a¿ 36 zlokalizowanych na terenie
Polski. Perspektywa obejmuje m.in. rozbu-

nowoczesne gazownictwo

dowê po³¹czeñ gazowych ze S³owacj¹
i Czechami – daj¹c tym samym Polsce
dostêp do gazoci¹gów tranzytowych na kierunku wschód-zachód oraz hubów gazowych w Austrii.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e projekt liberalizacji krajowego rynku gazu i jego integracji
z systemami europejskimi jest szczególnie
wa¿nym przedsiêwziêciem, co unaoczni³y
nowe zagro¿enia, które pojawiaj¹ siê
w zwi¹zku ze zmian¹ sytuacji w regionie
wschodnioeuropejskim. Najbli¿sza przysz³oœæ uka¿e efekty ju¿ podjêtych dzia³añ,
oraz obszary wymagaj¹ce dalszych zmian
systemowych. Przede wszystkim nale¿y siê
jednak spodziewaæ, ¿e okres ten bêdzie
przebiega³ pod znakiem dalszych inwestycji i d¹¿enia do osi¹gniêcia wyznaczonych
ju¿ celów. Na zwiêkszenie efektywnoœci,
wzrost bezpieczeñstwa i konkurencyjnoœci
systemu, spadek kosztów energii, czy te¿
na pozosta³e po¿¹dane rezultaty przeobra¿eñ na rynku gazowym, które nale¿y rozumieæ jako zwrot z ponoszonych obecnie
inwestycji, trzeba bêdzie jednak jeszcze
poczekaæ.
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branzowe
uwarunkowania prawne
Na przestrzeni dwudziestu ostatnich lat dosz³o w Polsce do istotnych zmian
w organizacji i prawnej regulacji sektorów energetyki sieciowej, w tym sektora
gazu ziemnego. Zmiany wynikaj¹ z ogólnego odejœcia od pañstwowej gospodarki
centralnie sterowanej, ale równie¿ z nowego podejœcia do kwestii rozwoju
konkurencji w tych ga³êziach gospodarki. W du¿ym stopniu zmiany wi¹¿¹ siê
z prawem unijnym, którego rozwi¹zania s¹ wdra¿ane w ustawodawstwie polskim
lub nawet bezpoœrednio obowi¹zuj¹ uczestników rynku.
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Zgodnie z przyjêt¹ przez Rz¹d RP „Polityk¹
energetyczn¹ Polski do roku 2030” aktualnie podstawowymi kierunkami polskiej
polityki energetycznej s¹: wzrost bezpieczeñstwa dostaw paliw i energii, rozwój
konkurencyjnych rynków paliw i energii,
czynne uczestnictwo w tworzeniu wspólnotowej (unijnej) polityki energetycznej.
Na polskim rynku gazu liderem pozostaje
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
spó³ka, która swoim zakresem obejmuje
poszukiwania i eksploatacjê z³ó¿ gazu ziemnego, import, magazynowanie, obrót i dystrybucjê paliw gazowych. Istotne znaczenie
mia³o wydzielenie w 2004 roku dzia³alnoœci
przesy³owej z tej spó³ki i utworzenie spó³ki
PGNiG-Przesy³ sp. z o.o. (obecnie OGP GAZ-SYSTEM S.A.), która zosta³a przygotowana
do zarz¹dzania najwa¿niejsz¹ w kraju infrastruktur¹ sieciow¹ (sieci¹ przesy³ow¹) i uzyska³a koncesjê na przesy³anie paliw gazowych.
Wydzielenie dzia³alnoœci zwi¹zanej z przesy³aniem gazu ziemnego wi¹za³o siê z wymogami prawa unijnego zawartymi w poprzednio obowi¹zuj¹cej dyrektywie gazowej 2003/
55/WE, któr¹ wprowadzono koniecznoœæ reorganizacji sektora gazu poprzez rozdzielenie dzia³alnoœci przesy³ania i dystrybucji od
obrotu. OGP GAZ-SYSTEM S.A. pozostaje jednoosobow¹ spó³k¹ Skarbu Pañstwa wyznaczon¹ na operatora systemu przesy³owego
gazowego do koñca 2030 roku i ma kluczowe
znaczenie dla funkcjonowania ca³ego systemu
gazowego w Polsce. Natomiast PGNiG S.A. kontroluje sieci dystrybucyjne gazu (sieci o mniejszej przepustowoœci), pe³ni te¿ funkcjê operatora systemu magazynowania paliw gazowych. W zwi¹zku z t¹ spó³k¹ mówi siê o tzw.
wysokim poziomie koncentracji rynkowej
w obszarach dzia³alnoœci: wydobycie, magazynowanie, obrót, import i dystrybucja. W odpowiedzi na brak konkurencji na hurtowym
rynku gazu w niedalekiej przesz³oœci wprowadzono zasadê, ¿e sprzeda¿ czêœci tego
surowca realizowana jest na Towarowej
Gie³dzie Energii, co ma zapewniæ dostêpnoœæ
gazu na rynku hurtowym i w konsekwencji
rozwój konkurencji sektorowej.

Funkcjonowanie rynków gazu w Polsce jest
obecnie unormowane przede wszystkim przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t.). Istotne znaczenie ma te¿ ustawa z dnia
9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne
i górnicze (Dz.U.2011.163.981), która wdro¿y³a prawo unijne z zakresu poszukiwania,
rozpoznania i wydobywania ze z³ó¿ wêglowodorów, do których zalicza siê m.in. gaz
ziemny. Wspomnieæ te¿ mo¿na o ustawie
z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postêpowania w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ na rynku naftowym
(Dz.U.2012.1190 j.t.). Przepisy ustaw s¹ uzupe³nione licznymi ministerialnymi rozporz¹dzeniami wykonawczymi. Natomiast poœród
aktów prawa unijnego podstawowe znaczenie ma dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 roku
dotycz¹ca wspólnych zasad rynku wewnêtrznego gazu ziemnego i uchylaj¹ca dyrektywê
2003/55/WE (Dz.U.UE.L.2009.211.94), która wesz³a w ¿ycie w ramach tzw. trzeciego
pakietu energetycznego prawa unijnego, s³u¿¹cego dalszej liberalizacji rynków energii
elektrycznej i gazu ziemnego.

nowoczesne gazownictwo

Wa¿nym wydarzeniem w ostatnim czasie by³o
wejœcie w ¿ycie ustawy z dnia 26 lipca
2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2013.984), któr¹ wprowadzono liczne
zmiany dotycz¹ce sektora gazu ziemnego.
Celem tych zmian by³o zapewnienie pe³nej implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia
23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych zmieniaj¹cej i w nastêpstwie uchylaj¹cej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE,
a tak¿e uzupe³nienie wdro¿enia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE
z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie wspólnych zasad rynku wewnêtrznego energii elektrycznej i uchylaj¹ca dyrektywê 2003/54/WE
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 roku
dotycz¹cej wspólnych zasad rynku wewnêtrznego gazu ziemnego i uchylaj¹ca dyrektywê
2003/55/WE (Dz.U.UE.L.2009.140.16). Spoœród wielu istotnych rozwi¹zañ zawartych
w nowelizacji fundamentalne znaczenie maj¹
regulacje umo¿liwiaj¹ce rozwój konkurencyjnego rynku gazu w Polsce, w tym wprowadzenie obliga gie³dowego i stworzenie pojêcia odbiorcy wra¿liwego paliw gazowych.

„Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku” – to strategia przyjêta przez Radê Ministrów w 2009 r.,
zawieraj¹ca rozwi¹zania wychodz¹ce naprzeciw najwa¿niejszym wyzwaniom polskiej energetyki
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Wspomnieæ te¿ mo¿na, ¿e w Sejmie RP trwaj¹
prace nad now¹ ustaw¹ dotycz¹c¹ zapasów
obowi¹zkowych gazu ziemnego. Planuje siê
bardzo istotne podniesienie poziomu obligatoryjnych rezerw gazu p³ynnego LPG do
90 dni. Zarazem planuje siê wy³¹czenie podmiotów rynku gazu p³ynnego LPG spod obowi¹zku sk³adania zabezpieczenia maj¹tkowego w wysokoœci 10 mln z³ przy uzyskaniu koncesji na produkcjê i obrót paliwami ciek³ymi
z zagranic¹.
Model prawnej regulacji sektora
Ustawa – Prawo energetyczne reguluje status prawny, w tym zakres obowi¹zków oraz
uprawnieñ trzech grup podmiotów: organów administracji publicznej, przedsiêbiorstw energetycznych, w tym szczególnej
kategorii przedsiêbiorstw w postaci tzw.
operatorów infrastruktury, oraz odbiorców
paliw gazowych. Ustawa okreœla model prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie:
• przesy³ania lub dystrybucji gazu (z u¿yciem sieci paliwowych);
• obrotu gazem, w tym obrotu z zagranic¹,
za czym kryje siê dzia³alnoœæ handlowa
polegaj¹ca na kupnie i sprzeda¿y gazu;
• magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, w tym w pojemnoœciach magazynowych gazoci¹gów i instalacjach skroplonego gazu ziemnego, o ile s¹
u¿ywane do magazynowania gazu;
• skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego w przeznaczonych do tego celu instalacjach.
Wykonywanie dzia³alnoœci we wszystkich wymienionych wy¿ej obszarach wymaga zasadniczo uzyskania koncesji, czyli specjalnego
zezwolenia od organu administracji publicznej w postaci Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (URE). Uzyskania koncesji Prezesa URE
wymaga te¿ wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie gazu sprê¿onego (CNG),
gazu p³ynnego (LNG, LPG). Ustawa – Prawo
energetyczne nie zajmuje siê natomiast zasadniczo szeroko pojêtym wydobywaniem
gazu ziemnego ze z³ó¿ (tj. dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na poszukiwaniu, roz-
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poznawaniu i wydobywaniu gazu, a tak¿e
bezzbiornikowym jego magazynowaniem).
Tego rodzaju problematyka jest przedmiotem
regulacji prawa geologicznego i górniczego.
Zgodnie z przepisami tej ustawy wydobywanie
gazu ze z³ó¿ równie¿ objête jest koncesjami,
lecz organem w³aœciwym w tych sprawach nie
jest Prezes URE, ale Minister Œrodowiska. Przyjmuje siê, ¿e koncesja na wydobywanie gazu
ziemnego obejmuje tak¿e pierwotn¹ sprzeda¿ wydobytego paliwa gazowego, gdy¿
sprzeda¿ taka warunkuje prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
Model prawnej regulacji sektora gazowego
dotyczy wykonywania tzw. dzia³alnoœci gospodarczej, dlatego przy udzielaniu wy¿ej
omówionych koncesji obok zasad i trybów
wynikaj¹cych z ustawy energetycznej czy
z ustawy górniczej, pomocniczo znajduj¹ zastosowanie równie¿ przepisy ustawy
z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).
Natomiast aktem prawnym, który reguluje postêpowanie w sytuacji wyst¹pienia zak³óceñ
w funkcjonowaniu rynku gazu ziemnego
m.in. poprzez powstanie sytuacji kryzysowej,
jest wy¿ej wskazana ustawa o zapasach ropy
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego z 2007 roku. Okreœla ona zasady tworzenia, utrzymywania oraz finansowania
zapasów gazu ziemnego przez przedsiêbiorstwa
energetyczne wykonuj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie przywozu gazu ziemnego
w celu jego dalszej odsprzeda¿y odbiorcom.
Reguluje te¿ zasady postêpowania w sytuacji
zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa w zakresie gazu ziemnego oraz koniecznoœci wype³nienia zobowi¹zañ miêdzynarodowych Polski. Ustawa dopuszcza wprowadzenie w szczególnych sytuacjach ograniczeñ
dla odbiorców w poborze gazu ziemnego.
Minister Gospodarki i Prezes URE
Naczelnym organem administracji rz¹dowej
w³aœciwym w sprawach polityki energetycznej
jest Minister Gospodarki. Zadania Ministra
Gospodarki w zakresie polityki energetycznej obejmuj¹ m.in.: przygotowanie projek-

tu polityki energetycznej pañstwa dla Rady
Ministrów i koordynowanie realizacji tej polityki, okreœlanie szczegó³owych warunków
funkcjonowania systemów zaopatrzenia
w paliwa gazowe, nadzór nad bezpieczeñstwem tego zaopatrzenia. Natomiast zadania z zakresu tzw. spraw regulacji gospodarki
paliwami i energi¹ oraz promowania konkurencji realizuje Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki (Prezes URE), który jest centralnym organem administracji rz¹dowej powo³anym do regulowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw energetycznych na rynkach energetycznych, w tym rynku gazu ziemnego, zgodnie z ustaw¹ i rz¹dow¹ polityk¹ energetyczn¹
pañstwa, zmierzaj¹c do równowa¿enia interesów przedsiêbiorstw energetycznych
oraz odbiorców paliw i energii. Do Prezesa
URE nale¿y m.in. udzielanie i cofanie koncesji energetycznych, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych,
rozstrzyganie sporów miêdzy uczestnikami
rynku z zakresu zaopatrzenia energetycznego, wyznaczanie operatorów systemów oraz
zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji
sieci w zakresie bilansowania systemu i zarz¹dzania ograniczeniami systemowymi.
Organem w³adzy pañstwowej odpowiedzialnym za wydobycie gazu ziemnego oraz
poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ gazu
ziemnego jest Minister Œrodowiska.
Przedsiêbiorstwa energetyczne
Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na
warunkach ustawy – Prawo energetyczne
wi¹¿e siê z uzyskaniem statusu przedsiêbiorstwa energetycznego. Ustawa nak³ada na
przedsiêbiorstwa energetyczne szereg obowi¹zków, które polegaj¹ zarówno na utrzymaniu infrastruktury sieciowej, jak i na œwiadczeniu us³ug. W szczególnoœci podmioty zajmuj¹ce siê przesy³aniem, dystrybucj¹ paliw
gazowych, magazynowaniem oraz skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacj¹ skroplonego gazu ziemnego s¹ obowi¹zane zapewniaæ wszystkim odbiorcom oraz przedsiêbiorstwom zajmuj¹cym siê sprzeda¿¹ paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego
traktowania, œwiadczenie us³ug. Œwiadcze-
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nie us³ug odbywa siê na podstawie umów,
które prawo energetyczne szczegó³owo
reguluje. Sposób funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych w ich otoczeniu rynkowym pozostaje nie tylko w krêgu zainteresowania prawa energetycznego, ale te¿
przepisów innych dzia³ów prawa. W przypadku przedsiêbiorstw zarz¹dzaj¹cych szczególnie wa¿n¹ infrastruktur¹ gazow¹ du¿e
znaczenie maj¹ przepisy antymonopolowe,
bowiem te podmioty faktycznie dysponuj¹
infrastruktur¹ kluczow¹ dla sektora.
Wyj¹tkowo wa¿n¹ grupê przedsiêbiorstw
w sektorze gazowym stanowi¹ operatorzy
systemu przesy³owego i systemów dystrybucyjnych. Prawo definiuje te podmioty jako
te, które ponosz¹ szczególn¹ odpowiedzialnoœæ prawn¹ za utrzymanie po³¹czonych
sieci i instalacji gazowych. S¹ one odpowiedzialne za ruch sieciowy w ca³ym systemie,
bie¿¹ce i d³ugookresowe bezpieczeñstwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatacjê,
konserwacjê, remonty oraz niezbêdn¹ rozbudowê sieci wraz z po³¹czeniami. Operatorzy
s¹ wyznaczani przez Prezesa URE. Prawo
przewiduje tylko jednego operatora przesy³owego systemu gazowego, którym jest jednoosobowa spó³ka Skarbu Pañstwa.
Sektor gazowy jest sektorem koncesjonowanym, ale równie¿ podlega reglamentacji
taryfowej. Œwiadczenie us³ug przez przedsiêbiorstwa energetyczne zwi¹zanych z udostêpnianiem infrastruktury i obrotem gazem
podlegaj¹ obowi¹zkowi taryfowemu, co
oznacza, ¿e podmioty te musz¹ kalkulowaæ
stosowane op³aty i ceny w sposób zgodny
z przepisami prawa. Taryfy stanowi¹ce zbiory cen i stawek op³at podlegaj¹ uprzedniemu zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
Tzw. uwolnienie cen gazu, a wiêc zwolnienie
z obowi¹zku przedk³adania taryf do zatwierdzenia, które nazywane jest te¿ liberalizacj¹
rynku gazu, uzale¿nione zosta³o w prawie
od sytuacji gospodarczej. Jedynie w warunkach tzw. rynku konkurencyjnego mo¿liwe
jest, aby Prezes URE zrezygnowa³ z uprzedniego regulowania cen gazu ziemnego.

Bêdzie to mo¿liwe wówczas, gdy nie bêdzie
zagro¿enia nadu¿ywania pozycji przez przedsiêbiorstwa energetyczne z takim skutkiem,
¿e dojdzie do nadmiernego wzrostu cen gazu
dla odbiorców koñcowych. Zak³ada siê stopniow¹ liberalizacj¹ rynku. Zatem odejœcie od
regulacji cen na hurtowym rynku gazu i jego
p³ynnoœæ s¹ warunkami deregulacji cen w obrocie detalicznym. Innymi s³owy, w polityce
Prezesa URE tzw. p³ynny hurtowy rynek gazu
jest jednym z warunków deregulacji cen
w obrocie detalicznym. Faktycznie o cenie surowca w g³ównej mierze – z uwagi na fakt,
¿e znaczna jego czêœæ pochodzi z importu –
decyduje koszt nabycia gazu za granic¹, który jest wyznaczany przez ceny importowe oraz
kursy walutowe. W zakresie rynku hurtowego Prezes URE w 2013 roku zdecydowa³, ¿e
wszystkie przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesjê na obrót paliwami gazowymi, po z³o¿eniu wniosku, mog¹ uzyskaæ
zwolnienie z obowi¹zku przedk³adania do
zatwierdzenia taryf na paliwa gazowe w zakresie ich sprzeda¿y do przedsiêbiorstw energetycznych, nabywaj¹cych je w ramach
obrotu paliwami gazowymi.
Odbiorcy gazu ziemnego
G³ównym odbiorc¹ gazu ziemnego w Polsce jest przemys³, który zu¿ywa oko³o 60%
rocznego zapotrzebowania kraju. Na drugim miejscu s¹ gospodarstwa domowe,
zu¿ywaj¹ce (oko³o 26%), a na dalszych pozycjach sektory handlu i us³ug. W prawie
energetycznym ka¿dy, kto otrzymuje lub
pobiera paliwa na podstawie umowy
z przedsiêbiorstwem energetycznym, jest odbiorc¹, przy czym wœród nich wyró¿nia siê
odbiorców koñcowych, a wœród tych znajduj¹ siê odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Ostatni¹ nowelizacj¹
wyró¿niono te¿ tzw. odbiorców wra¿liwych
paliw gazowych, wymagaj¹cych pomocy
pañstwa. Maj¹ byæ oni w przysz³oœci, po
„uwolnieniu” cen gazu, objêci dop³atami
rekompensuj¹cymi gospodarstwom domowym podwy¿ki cen. Ustawa energetyczna
przyznaje odbiorcom prawo zakupu paliw
gazowych od wybranego przez siebie

nowoczesne gazownictwo

sprzedawcy. Regulacja ta ma zwi¹zek z prawem unijnym i obowi¹zywaniem tzw. zasady TPA (zasady dostêpu stron trzecich).
Jest ona fundamentem konkurencyjnego
rynku gazu ziemnego. Dziêki niej wszystkie
zainteresowane podmioty maj¹ prawo dostêpu do us³ug polegaj¹cych na transporcie gazu ziemnego od wybranego dostawcy do odbiorcy koñcowego. Ka¿dy operator systemu sieciowego ma obowi¹zek zagwarantowaæ równy i niedyskryminacyjny
dostêp wszystkich zainteresowanych podmiotów do œwiadczonych us³ug przesy³owych i dystrybucyjnych. Z monitoringu Urzêdu Regulacji Energetyki wynika, ¿e wzrasta
liczba zmian sprzedawcy gazu – podczas
gdy do koñca 2012 roku przeprowadzono
210 zmian, wed³ug stanu na dzieñ 31 marca 2013 roku ich liczba wynosi³a ju¿ 322.
Dostarczanie gazu ziemnego nastêpuje po
uprzednim przy³¹czeniu do sieci gazowej.
Przedsiêbiorstwo gazownicze zasadniczo
jest zobowi¹zane przy³¹czaæ do sieci
wszystkie zainteresowane podmioty, jeœli
tylko istniej¹ techniczne i ekonomiczne
mo¿liwoœci. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek ró¿nicowanie lub dyskryminowanie
wnioskodawców. Dostarczenie paliw gazowych odbywa siê zasadniczo na podstawie
umowy sprzeda¿y i umowy o œwiadczenie
us³ug przesy³ania lub dystrybucji albo tzw.
umowy kompleksowej. Zapewnieniu zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców w gospodarstwach domowych s³u¿y
instytucja tzw. sprzedawcy z urzêdu, za
któr¹ kryje siê podmiot obowi¹zany do
zapewnienia dostaw paliw gazowych gospodarstwom domowym.
Z punktu widzenia odbiorców koñcowych
gazu ziemnego istotne znaczenie ma ostatnia zmiana ustawy – Prawo energetyczne
dokonana aktem prawnym z dnia 26 lipca
2013 roku, zwana te¿ „ma³ym trójpakiem
energetycznym” (Dz.U.2013.984). Ustawa
ta bardzo wzmocni³a pozycjê odbiorców
koñcowych paliw gazowych, m.in. wprowadzaj¹c regulacjê dotycz¹c¹ odbiorców
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wra¿liwych, doprecyzowuj¹c treœæ umowy
energetycznej i procedurê zmiany sprzedawcy gazu. W nowym stanie prawnym operator
systemu przesy³owego oraz operator systemu
dystrybucyjnego maj¹ obowi¹zek umo¿liwiæ
odbiorcy paliw gazowych zmianê sprzedawcy nie póŸniej ni¿ w terminie 21 dni od dnia
poinformowania w³aœciwego operatora o zawarciu umowy sprzeda¿y lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawc¹.
Problemy i wyzwania
sektora gazu ziemnego
Blisko 70% krajowego zapotrzebowania na
gaz ziemny pochodzi od rosyjskiej spó³ki
Gazprom. Wi¹¿e siê z tym brak tzw. dywersyfikacji dostaw gazu, a wiêc zbyt du¿e uzale¿nienie Polski od jednego kierunku importu. Uwa¿a siê, ¿e zagra¿a to bezpieczeñstwu
energetycznemu kraju, ale równie¿ przek³ada siê na brak mo¿liwoœci rozwoju konkurencji cenowej miêdzy dostawcami gazu.
G³ównym celem polityki energetycznej
w obszarze gazu ziemnego jest zatem dywersyfikacja Ÿróde³ i kierunków dostaw gazu
ziemnego. Celami szczegó³owymi s¹: zapewnienie alternatywnych Ÿróde³ i kierunków
dostaw gazu do Polski, rozbudowa systemu
przesy³owego i dystrybucyjnego, zwiêkszenie pojemnoœci magazynowych na wypadek
kryzysów czy inwestycje w tzw. odnawialne
Ÿród³a energii w postaci biogazowni. Barier¹,
która istotnie ogranicza rozwój konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w Polsce, jest
niewystarczaj¹ca iloœæ po³¹czeñ z systemami gazowymi pañstw s¹siednich oraz brak
wolnych zdolnoœci przesy³owych.
W tym kontekœcie istotnym wydarzeniem
jest budowa instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Œwinoujœciu (tzw. terminu LNG). Budowa instalacji
wi¹¿e siê z decyzj¹ Rz¹du RP, który w 2008 roku
uzna³ tê inwestycjê za strategiczn¹ dla Polski. Terminal LNG ma byæ gotowy z koñcem
2014 roku. Jego powstanie ma umo¿liwiæ
odbiór skroplonego gazu ziemnego praktycznie z dowolnego kierunku na œwiecie
i wzmocniæ bezpieczeñstwo Polski.
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Innym istotnym wydarzeniem dla gazownictwa by³o te¿ odkrycie w Polsce gazu w z³o¿ach ³upkowych. Aktualnie trwaj¹ prace
zwi¹zane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem tych z³ó¿, które realizowane s¹ w oparciu o ustawê – Prawo geologiczne i górnicze
z 2011 roku. W ostatnim czasie, tj. w marcu
bie¿¹cego roku, Rz¹d RP zdecydowa³ o wprowadzeniu nowych regulacji prawnych, które
maj¹ przyspieszyæ i u³atwiæ prowadzenie prac
poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych s³u¿¹cych pozyskiwaniu wêglowodorów, a ich efektem ma byæ te¿ rozwój wydobycia gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych.
Miêdzy innymi planuje siê u³atwienia w uzyskiwaniu decyzji œrodowiskowych przez
przedsiêbiorców, które obecnie s¹ szczególnie czasoch³onne i kosztowne.
W celu stymulowania rozwoju inwestycji
zdecydowano równie¿, ¿e specjalne podatki dotycz¹ce wydobycia gazu ziemnego,
w tym ³upkowego, i ropy naftowej, tzn. podatek wêglowodorowy i podatek od wydobycia niektórych kopalin, bêd¹ pobierane dopiero od pocz¹tku 2020 roku. Dodaæ mo¿na, ¿e obecne prawo Unii Europejskiej nie zna przepisów szczególnych
dotycz¹cych poszukiwania, rozpoznawania
i wydobycia gazu ³upkowego, ale polskie
regulacje musz¹ odpowiadaæ unijnym przepisom na temat wydobywania i poszukiwania wêglowodorów, jak równie¿ bardzo
rygorystycznym przepisom z zakresu ochrony œrodowiska naturalnego. W ostatnim
czasie Rz¹d RP zaproponowa³ wyd³u¿enie
listy gazoci¹gów budowanych na warunkach obowi¹zywania procedur uproszczonych wynikaj¹cych z ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Œwinoujœciu
(Dz.U.2009.84.700).
Poœród innych problemów sektora gazu
wymieniæ mo¿na stosunkowo du¿e bariery
wejœcia podmiotów na rynek. Z bezpieczeñstwem energetycznym kraju wi¹¿e siê miêdzy innymi obowi¹zek przedsiêbiorstw

(wykonuj¹cych dzia³alnoœæ w zakresie
obrotu gazem ziemnym z zagranic¹ i dokonuj¹cych jego przywozu) utrzymywania
zapasów obowi¹zkowych surowca, co jest
istotnym obci¹¿eniem dla tych podmiotów.
Nadmierne obci¹¿enie przedsiêbiorców
w omawianym zakresie ju¿ w przesz³oœci
zmusza³o do dokonywania zmian w funkcjonowaniu systemu utrzymywania zapasów
obowi¹zkowych gazu ziemnego. Problemem
jest tak¿e samo prawo energetyczne, które
od czasu wejœcia w ¿ycie by³o wielokrotnie
zmieniane i przez wielu odbierane jest jako
nieprzejrzyste. Miêdzy innymi z tej przyczyny prowadzono prace nad nowym prawem
gazowym w Ministerstwie Gospodarki. Prace ministerialne nad now¹ ustaw¹ gazow¹
zosta³y jednak z koñcem poprzedniego roku
zarzucone.
Sprzeda¿ paliw gazowych objêta jest podatkiem akcyzowym. Dla sektora istotne
znaczenie mia³y zmiany prawa akcyzowego dokonane w listopadzie 2013 roku,
gdy dostosowywano polskie przepisy do
wymogów prawa Unii Europejskiej. Wtedy równie¿ zakoñczy³ siê przejœciowy okres
opodatkowania paliw silnikowych w stanie gazowym (CNG) tzw. zerow¹ stawkê
akcyzy. Obecnie obowi¹zuj¹ zró¿nicowane stawki podatku wobec paliw LNG
i CNG, co zdaniem wielu niepotrzebnie
komplikuje system podatkowy. Dla bran¿y gazu p³ynnego (LPG) wa¿ne by³o
równie¿ wprowadzenie we wrzeœniu
2013 roku tzw. autogazowej samoobs³ugi. Nowelizuj¹c rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bazy
i stacje paliw p³ynnych, dopuszczono na
samodzielnych stacjach gazu p³ynnego
oraz stacjach paliw p³ynnych, na których
dokonuje siê dystrybucji gazu p³ynnego,
mo¿liwoœæ utworzenia stanowisk przeznaczonych do samodzielnego tankowania
gazem LPG pojazdów samochodowych.
Uwa¿a siê, ¿e zmiany pozwol¹ na zmniejszenie kosztów prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej.

Kancelaria Wawrzynowicz & Wspólnicy jest jedn¹ z wiod¹cych polskich kancelarii
zajmuj¹cych siê doradztwem prawnym na rzecz przedsiêbiorców dzia³aj¹cych
w regulowanych sektorach gospodarki. Kancelaria koncentruje siê na doradztwie
prawnym oraz gospodarczym w sektorze gazownictwa, elektroenergetyki,
ciep³ownictwa, a tak¿e energetyki odnawialnej i telekomunikacji.
Dynamiczny zespó³ kilkunastu prawników, dysponuj¹cych wieloletnim
doœwiadczeniem bran¿owym zapewnia wysokospecjalistyczn¹ obs³ugê w zakresie
spraw regulacyjnych w gazownictwie i energetyce, prawa zamówieñ publicznych
oraz infrastrukturalnych procesów inwestycyjnych. Istotnym przedmiotem
dzia³alnoœci Kancelarii jest tak¿e prawo ochrony konkurencji.
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poznan@wawrzynowicz.eu
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00-042 Warszawa
Nowy Œwiat 61/1
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