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LubiAtów, Międzychód, Grotów – nAjwiększA w krAju kopALniA ropy i GAzu

Kopalnia w Puszczy Noteckiej
Po uruchomieniu przed rokiem największej w kraju Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego  
– Lubiatów, Międzychód, Grotów (LMG), krajowe wydobycie paliw płynnych wzrosło o kilkaset  
tysięcy ton rocznie. Pozyskiwany przy okazji eksploatacji złóż gaz ziemny (rocznie ok. 135 mln m3.) 
jest wykorzystywany do zasilania elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim. 

Kopalnia powstała w Puszczy Noteckiej, która 
znajduje się w Kotlinie Gorzowskiej na terenie obję-
tym programem Natura 2000. LMG spełnia wszyst-
kie określone prawem wymagania, w tym przede 
wszystkim środowiskowe. Jest jedną z najważniej-
szych i największych w historii polskiego górnictwa 
ropy naftowej i gazu zmiennego.

 Nazwa kopalni pochodzi od pierwszych liter miej-
scowości, w pobliżu których kompleks kopalniany 
jest zlokalizowany – Lubiatów, Międzychód, Grotów. 
Udokumentowane zasoby ropy naftowej wynoszą 
tam około 7,25 mln ton ropy, a gazu ziemnego – oko-
ło 7,3 mld m3. Tym samym są jednymi z największych 
złóż w Polsce. 

Uruchomienie produkcji z nowych źródeł było 
ważnym krokiem w kierunku zwiększenia wydo-
bycia rodzimych surowców. Choć ponad 90 proc. 
ropy w Polsce pochodzi z importu, głównie z byłych 
republik radzieckich, to jej krajowe wydobycie jest 
znaczącym elementem gospodarki i narodowego 
bezpieczeństwa energetycznego.

Najwyższe standardy
Kopalnię zaprojektowano i wykonano zgodnie 

z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, za-
równo od strony systemów automatyki, jak też 
materiałów i zabezpieczeń mechanicznych. Jednym 
z nowatorskich rozwiązań, jakie tam zastosowano, 
jest zabezpieczenie przed skutkami oddziaływania 
pożaru poprzez specjalne zabezpieczenie konstruk-
cji nośnych. Kompleks został tak zaprojektowany 
i zautomatyzowany, że jest praktycznie niezależny 
od czynników zewnętrznych. Zdecydowana część 
urządzeń w układach technologicznych zasilana jest 
energią elektryczną własnej produkcji. Prąd i cie-
pło produkowane są we własnej elektrociepłowni. 
Obiekt wyposażono również w studnie głębinowe 
i układy uzdatniania wody.

Kompleks LMG wyróżnia się na gruncie krajowym 
nie tylko ze względu na wielkość i nowoczesność, 
ale jest jednym z nielicznych tego typu obiektów w 
Europie, a nawet na świecie. Na powierzchni ponad 
12 ha znajduje się sam tylko ośrodek centralny. Poza 
jego obrębem mieści się 10 obiektów strefowych 
(stref przyodwiertowych i ośrodków grupowych). 
Instalacje przyodwiertowe i rurociągi kopalniane łą-
czą poszczególne odwierty z ośrodkiem centralnym. 
Rurociągi doprowadzono również do terminala eks-
pedycyjnego Wierzbno, gdzie odbierane są produkty 
handlowe.

Produkty naftowe
Oprócz ropy naftowej i gazu ziemnego uzyski-

wane są też produkty wynikające z procesu sepa-
racji ropy naftowej, jak LPG (płynny propan butan), 
kondensat C5+ (węglowodory ciężkie) oraz siarka 
w postaci płynnej. Wytwarzanie tych wszystkich 
produktów umożliwia ponad 40 różnych układów 
technologicznych. Wiele z nich zastosowano po raz 
pierwszy, jak np. instalację do usuwania soli z ropy 
naftowej z wykorzystaniem układów elektrostatycz-
nych czy instalacje do oczyszczania wody z pozosta-
łości ropnych z użyciem flotacji gazowej.

W pierwszych latach działania LMG rocznie bę-
dzie wydobywane około 300 tys. ton ropy oraz 
135 mln m3 gazu ziemnego. Ten rodzaj paliwa może 
być wykorzystywany nie tylko do celów komercyj-
nych, ale stanowić wsad do elektrociepłowni na 
potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła, tak 
w obrębie kopalni, jak i w ramach sprzedaży do sieci 
elektroenergetycznej.

Inwestycja „pod klucz”
Budowa kompleksu Lubiatów – Międzychód 

– Grotów kosztowała prawie 1,4 mld zł. Polskie Gór-
nictwo Naftowe i Gazownictwo realizację inwestycji 
powierzyło konsorcjum utworzonemu przez PBG 
(Lider), Tecnimont KTI S.p.a. z Włoch oraz Thermo 
Design Engineering Ltd. z Kanady. Wykonawca był 
odpowiedzialny za opracowanie projektu, budowę, 
uruchomienie zakładu i przekazanie inwestorowi 
instalacji wytwarzającej w ruchu ciągłym produkty 
handlowe o wymaganych parametrach technolo-
gicznych. Prace budowlane trwały 56 miesięcy od 
dnia podpisania umowy z końcem 2008 roku do 
marca 2013 roku.

– Największym wyzwaniem był bez wątpienia 
etap rozruchu – wspomina Radosław Rząsa, p.o. 
dyrektora kontraktu LMG – To jest bowiem weryfi-
kacja całej pracy wykonanej w poprzednich etapach, 
począwszy od projektowania, a skończywszy na 
sprawdzeniach pomontażowych. W czasie rozruchu 
weryfikowana jest nie tylko poprawność rozwiązań 
technicznych, ale także skuteczność wewnętrznej 
kontroli jakości. Przygotowania polegające na bu-
dowaniu profesjonalnego i doświadczonego zespo-
łu rozruchowego rozpoczęto już na etapie montażu 
instalacji.

Odbiór Techniczny obiektu zakończył się w poło-
wie października 2012 r. W listopadzie rozpoczęto 
rozruch technologiczny. W połowie marca 2013 roku 
potwierdzono w czasie próby gwarancyjnej parame-
try instalacji i produktów kopalni. Protokół odbioru 
końcowego pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą 
został podpisany 22 marca ub. roku.

Nowatorskie rozwiązania
Po raz pierwszy w Polsce zastosowano system 

ogrzewania naskórkowego STS (Skin Effect Tracing 
System) do podgrzewania rurociągów płynów zło-
żowych w celu zapobiegania wytrącaniu się para-
fin i tworzeniu korków. Składa się z izolowanego 
przewodu poprowadzonego wewnątrz ferromag-
netycznej rurki grzewczej i podłączonego do źródła 
wysokiego napięcia. Przepływ prądu wewnątrz rurki 
powoduje wydzielanie ciepła, które przekazywane 
jest do rurociągu i rekompensuje jego straty w trak-
cie przesyłania płynu złożowego.

Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem jest system 
detekcji wycieku na rurociągach z płynami złożowy-
mi oraz na gazociągach. Z uwagi na fakt, że media ro-
popochodne charakteryzują się dużą szkodliwością 
dla środowiska zastosowano automatyczną detekcję 
wycieku w rurociągach wraz z lokalizacją miejsca 
jego powstania. Działanie systemu oparto na anali-
zie rozchodzenia się fali akustycznej w rurociągu.

Zamontowana instalacja do odzysku siarki   
Eurocloaus® jest niezwykle efektywnym rozwiąza-
niem technologicznym. Jednym z zanieczyszczeń gazu 
ziemnego wydobywanego ze złóż bywa siarkowodór. 
Jako, że ten gaz, jak i produkty jego spalania są tok-
syczne, jest on usuwany, a następnie podlega utylizacji 
w celu ograniczenia emisji SO2 do atmosfery. Jednym 
z procesów utylizacji H2S jest proces Clausa, który 
często jest uzupełniany przez dodatkowe procesy 
technologiczne (tail gas unit) zwiększające stopień od-
zysku siarki. Do tego celu zastosowano właśnie proces  
Eurocloaus®, który pozwala na uzyskanie stopnia od-
zysku siarki na poziomie 99,5 procent.  

Do usuwania siarkowodoru oraz innych związków 
siarki z gazu ziemnego w procesie absorpcji zastoso-
wano instalację Sulfnol®. 

Wśród innych rozwiązań zastosowanych po raz 
pierwszy w Polsce na podobnych obiektach jak LMG 

można wymienić:  instalację odsalania ropy naftowej 
z wykorzystaniem układów elektrostatycznych oraz 
instalacje do oczyszczania wody z pozostałości rop-
nych z użyciem flotacji gazowej.

Instalacja odsalania ropy naftowej umożliwia usu-
nięcie z ropy naftowej zemulgowanej wody złożowej 
zawierającej znaczące ilości soli, głównie chlorków. 
W procesie tym do ropy dodawana jest czysta woda, 
która po dokładnym zmieszaniu z ropą jest z niej usu-
wana z wykorzystaniem pola elektrycznego wysokiego 
napięcia. Zastosowanie pola elektrycznego oraz de-
emulgatorów przyspiesza proces separacji wody z ropy 
naftowej. W zależności od ilości soli w ropie zasolonej 
zastosowanie mają układy jedno- lub wielostopniowe.

Instalacja flotacji gazowej pozwala natomiast na 
usunięcie nierozpuszczonych zanieczyszczeń olejowych 
oraz zawiesin z wody złożowej na poziomie 95 procent. 
Proces polega na wytworzeniu w wielokomorowym 
zbiorniku flotacyjnym drobnych pęcherzyków gazu, 
które unosząc się ku górze wskutek działania siły wypo-
ru przechwytują krople olejowe rozproszone w wodzie 
złożowej. Wytworzona na powierzchni wody warstwa 
piany olejowej jest następnie usuwana przez zgarniacze 
i odpompowywana.  Jacek Balcer
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