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Domestic energy security policy and the role of rock salt deposits as sites for fuel storages and safe waste depositories

A b s t r a c t . The role and significance of underground storages becomes more important along with growing dependence of EU coun-
tries on fuels and energy supplies. As emphasized in the new draft of “Polish Energy Policy until 2030”, the necessity to diversify sup-
plies of fuels and minerals requires opening new possibilities to increase energy security, especially in the case of transportation
capacities of natural gas and oil pipelines as well as transshipment potential and storage facilities for these fuels in salt caverns. The
development of the storage capacitiess will should make possible securing energy reserves for the domestic economy and support steps
taken to diversiy supplies of energy raw materials.

Zgodnie z projektem dokumentu Polityka energetyczna
Polski do 2030 r. jednym z priorytetowych kierunków pol-
skiej polityki energetycznej jest wzrost bezpieczeñstwa
dostaw paliw i energii. W œwietle ww. dokumentu bezpie-
czeñstwo to jest rozumiane jako: zapewnienie stabilnych
dostaw paliw i energii na poziomie gwarantuj¹cym zaspo-
kojenie potrzeb krajowych i po akceptowalnych przez
gospodarkê i spo³eczeñstwo cenach, przy za³o¿eniu opty-
malnego wykorzystania krajowych zasobów surowców
energetycznych oraz poprzez dywersyfikacjê Ÿróde³ i kie-
runków dostaw ropy naftowej, paliw ciek³ych i gazowych
(w przypadku Polski — ropy naftowej i gazu ziemnego.)

G³ówne cele i kierunki zawarte w dokumencie Polityka
energetyczna Polski do 2030 r. to:

1. poprawa efektywnoœci energetycznej;
2. wzrost bezpieczeñstwa dostaw paliw i energii;
3. dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elek-
trycznej poprzez wprowadzenie energetyki j¹drowej;
4. rozwój wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii,
w tym biopaliw;
5. rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii;
6. ograniczenie oddzia³ywania energetyki na œrodowi-
sko.

Ze wzglêdu na podkreœlan¹ w projekcie polityki ener-

getycznej Polski do 2030 r. dywersyfikacjê dostaw surow-

ców i paliw konieczne sta³o siê poszukiwanie nowych

mo¿liwoœci wzmocnienia bezpieczeñstwa energetycznego,

m.in. poprzez zwiêkszenie zdolnoœci przesy³owych syste-

mów gazowniczych, ruroci¹gów naftowych i paliwowych,

oraz usprawnienie infrastruktury prze³adunkowej i maga-

zynowej, w tym kawern w strukturach solnych.

Zawarte w polityce energetycznej zagadnienia odnosz¹ce

siê do mo¿liwoœci wykorzystania z³ó¿ solnych jako maga-

zynów paliw i bezpiecznych sk³adowisk mo¿na usystema-

tyzowaæ w trzech obszarach:

1. W obszarze wzrostu bezpieczeñstwa dostaw paliw i

energii, a w szczególnoœci gazu ziemnego, ropy naftowej i

paliw p³ynnych, znajduj¹ siê dzia³ania maj¹ce na celu roz-

budowê i budowê magazynów na ropê naftow¹ i paliwa

p³ynne w pok³adach solnych, zapewniaj¹cych utrzymanie

ci¹g³oœci dostaw.
Bardzo dobrym miejscem do przechowywania paliw

(zarówno gazu, jak i ropy, benzyn czy olejów) s¹ nieczynne
wyrobiska w kopalniach soli i specjalnie stworzone w
z³o¿ach soli kamiennej kawerny solne. Planuje siê w tym
celu stworzenie odpowiednich regulacji ustawowych, eli-
minuj¹cych istniej¹ce w tym zakresie bariery. W tym kon-
tekœcie, zgodnie z zapisami projektu polityki energetycznej
Polski do 2030 r., g³ównymi celami w obszarze gazu i ropy
naftowej bêdzie budowa infrastruktury logistycznej, maga-
zynowej (w tym kawern) i prze³adunkowej paliw p³ynnych
o pojemnoœci zapewniaj¹cej utrzymanie ci¹g³oœci dostaw,
w szczególnoœci w sytuacjach kryzysowych. Planuje siê
równie¿ stosowanie zachêt inwestycyjnych do budowy
pojemnoœci magazynowych. Dzia³anie to bêdzie realizo-
wane poprzez:

� wprowadzenie monitoringu rozwoju pojemnoœci
magazynowych i realizowanych projektów nowych zbior-
ników magazynowych na mocy znowelizowanej ustawy o
zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach postêpowania w sytuacjach
zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ
na rynku naftowym;

� stworzenie za spraw¹ odpowiedniej polityki tary-
fowej i regulacyjnej warunków do budowy pojemnoœci
magazynowych, w szczególnoœci poprzez stosowanie pod-
wy¿szonych stawek wynagradzania kapita³u zaanga¿owa-
nego w nowe projekty inwestycyjne;

� podjêcie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych pozyskanie œrod-
ków wspólnotowych na budowê pojemnoœci magazyno-
wych w Polsce.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ w Polsce znajduj¹ siê odpowied-

nie struktury geologiczne, daj¹ce mo¿liwoœæ rozbudowy

podziemnych magazynów. Z pewnoœci¹ rozbudowa tego

typu magazynów pozwoli³aby na zapewnienie rezerw

energetycznych w gospodarce, a tak¿e na dywersyfikacjê

Ÿróde³ dostaw surowców energetycznych, co z kolei w

znacznej mierze przyczyni³oby siê do wzmocnienia bez-

pieczeñstwa energetycznego kraju.

2. W obszarze dywersyfikacji struktury wytwarzania

energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki

j¹drowej konieczne s¹ analizy lokalizacyjne dla sk³adowa-

nia odpadów promieniotwórczych wraz z projektem

sk³adowiska i przygotowaniem jego budowy.
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G³ównym celem polityki energetycznej w tym obsza-
rze energetyki jest przygotowanie infrastruktury i zapew-
nienie inwestorom warunków do wybudowania i
uruchomienia elektrowni j¹drowych. Jednym z celów
szczegó³owych w realizacji tego przedsiêwziêcia jest
wybór lokalizacji i wybudowanie sk³adowiska odpadów
promieniotwórczych nisko i œrednio aktywnych. Polska
musi jednak dostosowaæ system prawny, wykszta³ciæ
kadry, wyznaczyæ lokalizacjê pierwszych elektrowni j¹dro-
wych oraz sk³adowiska odpadów promieniotwórczych.
Konieczne bêdzie tak¿e zniesienie barier, takich jak:

� brak kadr i zaplecza do ich kszta³cenia;
� niewystarczaj¹ca wiedza spo³eczeñstwa na temat

energetyki j¹drowej;
� nieprzystosowany do budowy energetyki j¹drowej

system prawny;
� niedostateczna organizacja zaplecza naukowo-ba-

dawczego.
3. W obszarze ograniczania oddzia³ywania energetyki

na œrodowisko planowane jest wprowadzenie standardów
budowy nowych elektrownii w systemie przygotowania do
wychwytywania CO2 oraz okreœlenie krajowych mo¿liwoœci
geologicznego magazynowania dwutlenku wêgla (CCS),
m.in. poprzez wdro¿enie do polskiego prawa dyrektywy o
geologicznym magazynowaniu dwutlenku wêgla.

Nadrzêdne cele polityki energetycznej, zwi¹zane z
ograniczeniem oddzia³ywania na œrodowisko, to mo¿liwe

technicznie ograniczenie emisji CO2 do poziomu nie naru-
szaj¹cego bezpieczeñstwa energetycznego, ograniczenie
emisji SO2 i NOX oraz py³ów, jak równie¿ zwrot w kierun-
ku technologii nisko emisyjnych i zwiêkszenie znaczenia
Ÿróde³ skojarzonych i rozproszonych.

Nie jest wykluczone, ¿e nowe bloki energetyczne, na
budowê których pozwolenia bêd¹ pozyskiwane po roku
2015, bêd¹ musia³y posiadaæ status CCS ready. Tym
samym plan rozwoju i komercjalizacji technologii CCS,
wdro¿ony przez organa Unii Europejskiej, oraz sprawna
implementacja do legislacji krajowej zatwierdzonej Dyrek-
tywy w sprawie geologicznego sk³adowania CO2 maj¹ klu-
czowe znaczenie dla przyspieszenia wdro¿enia w ¿ycie
technologii CCS w Polsce, w tym tak¿e dla mo¿liwoœci
sekwestracji wychwyconego w instalacji CO2 i sk³adowa-
nia go w warstwach solankowych na znacznych g³êboko-
œciach. Ze wzglêdu na mo¿liwoœæ przedostania siê
dwutlenku wêgla lub solanki do warstw przypowierzchnio-
wych, problemem do rozwi¹zania przez hydrogeologów i
tektoników pozostaje bezpieczeñstwo sk³adowania CO2 .
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Polskie magazyny gazu ziemnego — od Mogilna do Kosakowa
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Polish underground gas storages — from Mogilno to Kosakowo

A b s t r a c t . In Poland, very advantageous conditions for location of Underground Gas Storage (UGS) are found in salt domes and
stratiform deposits. At the present two underground storages are being used: UGS at Mogilno and UPS (Undergraund Petroleum Stor-
age) at Góra. The Mogilno UGS, operatin g since 1997, is the first and still the only gas storage facility constructed in salt dome. Their
working capacity is 380 x106 m3 and 800 x106 m3 is being planned in the future. TheMechelinki rock salt deposit was selected as a site
for construction of second modern UGS on the basis of its advantageous geological-mining, technical and economic conditions. The
storage chambers will be situated in Na1 Zechstein rock salts, at about 1000 m depth. Minimum salt seam thickness required for con-
struction of the storage chambers is 160 m. In the first stage it is planned to constgruct 10 chambers with working capacity of the order
of 250 x106 nm3 of gas. The total time of lasting for investment is being assessed to about 156 months (13 years). Individual chambers
will be put into use successively. Two first storage chambers with total capacity of about 50 x106 nm3 will be put into operation in 2013.

Podziemne magazyny gazu (PMG) jako kluczowe ele-
menty systemu energetycznego kraju s¹ gwarantem
ci¹g³oœci dostaw, kompensacji sezonowej nierównomier-
noœci poboru gazu przez odbiorców, optymalizacji prze-
sy³u gazu, stabilizacji cen gazu, posiadania rezerw
strategicznych dla bezpieczeñstwa energetycznego kraju
oraz optymalizacji wydobycia ze z³ó¿ krajowych. Najwiê-
cej, bo a¿ 75% magazynów na œwiecie znajduje siê w
wyeksploatowanych z³o¿ach ropy i gazu. Jednak ze wzglê-
du na powszechnoœæ wystêpowania z³ó¿ soli oraz jej
w³aœciwoœci fizykomechaniczne bardzo popularna i coraz
czêœciej stosowana staje siê metoda magazynowania w
kawernach solnych. Obecnie w Polsce w kawernach sol-

nych magazynuje siê gaz ziemny (Kawernowy Podziemny

Magazyn Gazu Mogilno) oraz ropê naftow¹ i paliwa

p³ynne (w magazynie Góra k. Inowroc³awia). Nowoczesne

magazyny w kawernach solnych umo¿liwiaj¹ bardzo szyb-

kie zat³aczanie i odbiór gazu z kawerny oraz niewielkie

straty operacyjne, co daje im du¿¹ przewagê nad magazy-

nami w wyeksploatowanych z³o¿ach gazu, wyeksploato-

wanych kopalniach podziemnych czy poziomach

wodonoœnych. Magazyny gazu w z³o¿ach soli, w zale¿no-

œci od formy wykszta³cenia z³o¿a, s¹ lokalizowane w wysa-

dach solnych b¹dŸ te¿ pok³adach solnych. Kawerny w

wysadach solnych maj¹ na ogó³ du¿e pojemnoœci. Niestety,

skomplikowana budowa wewnêtrzna wymaga starannej

lokalizacji komory w celu unikniêcia póŸniejszego

prze³ugowania kawerny i tym samym jej rozszczelnienia i

zniszczenia. W przypadku magazynów lokalizowanych w

pok³adach solnych jest dok³adnie odwrotnie, ich wad¹ s¹
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