
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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mniejsze pojemnoœci magazynowe, a zalet¹ —
nieskomplikowana budowa z³o¿a.

Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu
(KPMG) Mogilno jest pierwszym w Polsce
magazynem gazu zlokalizowanym w wysadzie
soli cechsztyñskich. Pierwsze dwie komory
magazynowe poddano rozruchowi i przekazano
do eksploatacji w 1997 r. Od tego czasu, równo-
legle z budow¹, INVESTGAS S.A. prowadzi
eksploatacjê magazynu. Etap pierwszy budowy,
obejmuj¹cy 10 komór magazynowych wraz z
infrastruktur¹ powierzchniow¹, ukoñczono w
2005 r. Obecnie jest realizowany drugi etap
budowy, obejmuj¹cy kolejnych 10 komór maga-
zynowych. Aktualna pojemnoœæ robocza wynosi
ok. 380 mln m3. Docelowa pojemnoœæ magazy-
nowa KPMG Mogilno wyniesie ok. 800 mln m3.

Z uwagi na dogodne warunki geologicz-
no-górnicze, techniczne oraz ekonomiczne do
budowy drugiego nowoczesnego PMG (Kosa-
kowo) wytypowano z³o¿e soli kamiennej
Mechelinki, udokumentowane w kategorii C1

(Werner, 1975). Warstwê z³o¿ow¹, w której
zostan¹ zlokalizowane komory magazynowe,
stanowi cechsztyñska najstarsza sól kamienna
(Na1) cyklotemu PZ1. W pod³o¿u i nadk³adzie
najstarszej soli kamiennej wystêpuj¹ siarczany:
odpowiednio anhydryt dolny (A1d) oraz anhy-
dryt górny (A1g). Przyjêto, ¿e do budowy
kawern nadaje siê z³o¿e, którego minimalna mi¹¿szoœæ

wynosi 160 m. W pierwszym etapie prac planowane jest

wykonanie 10 komór magazynowych metod¹ ³ugowania

podziemnego, które bêd¹ siê znajdowaæ na g³êbokoœci

oko³o 1000 m p.p.t., a ich pojemnoœæ robocza wyniesie

docelowo 250 mln nm3 gazu. Komory magazynowe bêd¹

zlokalizowane w za- chodniej czêœci z³o¿a. Otwory eksplo-

atacyjne bêd¹ zgrupowane po 5 na dwóch klastrach (ryc.

1). Zak³adana œrednica komory magazynowej wyniesie

maksymalnie 70 m. Pojedyncza komora bêdzie mia³a pojem-

noœæ oko³o 170 tys. m3.
Obszar pod budowê PMG Kosakowo le¿y w bezpo-

œredniej strefie oddzia³ywañ na ekosystem Zatoki Puckiej.

Projekt budowy i eksploatacji magazynu zosta³ sporz¹dzo-

ny z zachowaniem wszelkich wymogów œrodowiskowych,

minimalizuj¹cych ewentualny negatywny wp³yw na œrodo-

wisko zatoki. £¹czny czas trwania inwestycji szacuje siê na

oko³o 156 miesiêcy (13 lat). Poszczególne komory bêd¹

oddawane do eksploatacji sukcesywnie. Pierwsze dwie

komory magazynowe, o ³¹cznej pojemnoœci 50 mln m3,

zostan¹ oddane do eksploatacji w roku 2013. Na obecnym

etapie realizacji projektu uzyskano wszystkie pozwolenia i

rozpoczêto realizacjê inwestycji. Kamieñ wêgielny zosta³

wmurowany w dniu 18.05.2009 r.
Wed³ug za³o¿eñ techniczno-ekonomicznych zarówno

magazyn Gazu Mogilno, jak i Kosakowo maj¹ pe³niæ funk-

cjê zabezpieczenia polskiego systemu gazowniczego w

przypadku maksymalnego, szczytowego zapotrzebowania

energetycznego, a wiêc w sezonie jesienno-zimowym.

G³ówna ró¿nica pomiêdzy oboma magazynami wynika z

uwarunkowañ geologicznych obszarów, w których s¹ zlo-

kalizowane. Poci¹ga to za sob¹ kolejne ró¿nice dotycz¹ce

sfery eksploatacji. Mniejsza pojemnoœæ PMG Kosakowo

oznacza mniejsze mo¿liwe wydajnoœci. KPMG Mogilno

wspó³pracuje z kopalni¹ IKS Solino, z której jest

dostarczana ruroci¹gami woda, a odbierana solanka s³u¿y

dosycaniu tej uzyskanej z kopalni, w celu osi¹gniêcia mak-

symalnego przemys³owego nasycenia. W dalszej kolejnoœci

solanka jako pó³produkt jest przekazywana do zak³adów

sodowych Janikowo. Z PMG Kosakowo solanka trafi ruro-

ci¹giem odprowadzaj¹cym bezpoœrednio na dno Zatoki

Puckiej, gdzie systemem dyfuzorów zostanie odpowiednio

rozproszona. Obostrzenia œrodowiskowe, zawarte m.in. w

pozwoleniu wodno-prawnym, zezwalaj¹ce na zrzut mak-

symalnie 300 m3/h solanki, wymuszaj¹ ³ugowanie syste-

mem na prawy obieg i wyd³u¿aj¹ czas ³ugowania kawern.

Ze wzglêdów œrodowiskowych w projekcie PMG Kosako-

wo zrezygnowano ze stosowania na etapie ³ugowania oleju

solarowego (który jest wykorzystywany w KPMG Mogil-

no) i zast¹piono go azotem izoluj¹cym strop kawerny. Pio-

nierskim rozwi¹zaniem jest równie¿ projekt sieci otworów

kierunkowych, który pozwala na skupienie g³owic ³ugow-

niczych na niewielkiej powierzchni.
Obecnie pojemnoœæ magazynów gazu jest wystarcza-

j¹co du¿a w stosunku do sezonowych wahañ dostaw gazu.

Magazyny te nie s¹ natomiast przygotowane do d³ugo-

trwa³ych przerw w dostawach surowca energetycznego.

W polityce energetycznej kraju przewidziano zatem, obok

utrzymywania istniej¹cych, rozbudowê dwóch najwiêk-

szych magazynów — Wierzchowice oraz Mogilno. Planuje

siê równie¿ budowê nowych magazynów gazu — Daszewo

w okolicy Koszalina oraz Bonikowo ko³o Poznania.

Kawernowy magazyn gazu Kosakowo jest przyk³adem, jak

inwestycja strategiczna mo¿e iœæ w harmonii ze œrodowi-

skiem, nie przyczyniaj¹c siê do jego degradacji i nie pro-

wadz¹c do niekorzystnych zmian w pobliskim ekosystemie

przyrodniczym.
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Ryc. 1. Przestrzenny model lokalizacji komór PMG Kosakowo w warstwie
z³o¿owej Na1
Fig. 1. 3D model of the location of storage cavern within the Na1 salt seam —
UGS Kosakowo


