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K""ty""ląc lxusz cykl poświęcony zasŁużonymludziomTechniki, publikujemy dzisiaj Portrety wYbit-
nycllnalciałz,y dla skómpletozaaniainformacji o działalności,,galicyjskiego przemysłunaftowego" zu la-
tńchprzedllwojną śuiatozaą,W grudniu1995 r. została otulartawystawa, zorganizowanaprzezPolskie
Górnictzło Naftowe i Gązoulniclzao oraz KrakoulskieToraarzystzao Fotograficzne, obrazująca osiągnięcia
przemysłunaftorłego zll Polscenatle jego historii,.,Bliższe dąne o wystazaie ząwierąinformacja opubliko-
w &n& w tym numerze czasopisma na str. 3-4.

Mimo, zePolska zajmujew skali śuliatowej jako producentropy naftorłej jedno z ostatnichmiejsc, to
jednakmożemy siępochlubićty*, żewkłądnaszychnaukozaców ipraktykóza do rozrłojutechnikiwydoby-
ci a r o p y i g a ztł ot a z ich pr zer óbki by ł b ar d z o du ży .

oiipipularyzacji dorcbkunaszych,,nAfcialzy" w tej dziedzinie oddąliśmy tennumer czasopisma do

dyspozycjiprącowników Zakładu PoszukiulaniaNafty i Gazu w Krakowie. Po ,,Informacji o wystawi,e"
dzaą ttąisŹe artykuły sąpoślłięcone omówieniuhistorii galicyjsko-krakozaskiej ,,Nafty" ikoncernu ,,Malo-
polska".Dalsze trzy ańykuły ryzedstawiają stosowąne obecnie unas technologiewiercń i sposoby posztt-
'kiwań 

geologicznych, Jako swego rodzaju ciekazaostkę zamieszczamy informację ul kronice technicznej o

c em et7 ci e, któ ry b y ł st o s o u any j u ż w okr e si e h al o cenu.

Iestrzeczą oczywistą, żetychkilka ańykułównie jestw stanie omówić całoŚciproblematykiprzemysłu
naftozaego, aninaszych osiągnięćw tej dziedzinie, Chcemy jefutakpokazaćprzede wszystkim ludzi,którzy
byli autotami tych osiągttięć. Pąmięć o ttichnieporłitma zaginąć,

Redakcja

POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE
iGAZoWNlcTWo

PORTREry WYBITNY CH N AF CIARZY
Treść poniżej ząmieszczonych informacji i faktów jest oparta na ptacach zamieszczonych w wyda"yry y

roku 1994 clzuutomozuym dziele [1], na wspomniatiachFelicjana Łodzińskiego [2J ortzna życiorysach w [31.

IGNA} ŁUKASIEWCZ (7822-7882) jestprzedstąwionyw zamieszczonym ańykuleinż.E.f azłora.Byłtulór-
cą przemqsłu naftorłego w Polsce i zaynalazcą lampy naftozaej (1853 r.).Udoskonąlił metody rufinacyjne przez
zastosozaanie do destytaĘiropy -pary ułodnej i agitatoróza,llzyskałpatentna,,oczyszczol7ątopęnaftową",Był

l głl a cy Ll t'xn siezoicz

zało ży cielem w 1854 r. pienłszĘ spół-
kinaftozuĄ zf ,Tłzecieckim, apotem z
A, i E. Zielńskimi i Ł. Kobasą, Iako
po seł na SĘm sp owo dow ał p ozu ołanie
Kraj ow Ą Rady G órnic zĄ [4l,

STAT{ISŁAW SZCZEPAN OW SKI
Q846-1,900),,pionier ro zw oj u gómic,
tlł a naft ow ego ", ekoflomista, dosko -
nały organizator, który umiał dobie-
rać o dp owiednich ludzi do wsp ółpra-
cy i zainicjowąćbadanianąd dosko-
n ąI en i em t e chn ol o gi i gómictw a n aft o,
za ego. Z ało żllł w Sw ob o dzie Rungur-
skiej (p oza, Kołomyj a) sp ółkę,, c zy sto
p olską rł przeciuiństruie do między -
naroilozuego Borysłazuia" [5] oraz
G alicyj skie Tow ar zy stza o Akcy j ne
dla Przemysłu Naftoruego w latach
1879 do 1899, dyrektorem spółkibył
B ol e sł ązł Ł c d ziński, kt óry,, o degr ał
za pr zemy śl e n aft owym zn a c zną r olę
dzięki tąlentom organizacyjnym i S t nnisł azo Sz czep anoł,usJti

handlowym" [3], S. Szczepąnowski założył w SwobodzieRtłngurskiej pietwszą70 Galicjifabrykę maszyn gómi-
caph,Na jejkierownikapowołałFeIiĘanaŁodzitiskiego (brataBolesłaulą). Opróczniego w spółce pracowąli St.
Nozuak,Wącłąul Wolski, Leon Mikucki, W, Pruszkowski, ą tąkże Kąnądyjczyk Mac Garwey [6] oraz Albert
Fauck, RabertDonn [7] zuszyscy rłymiatiaiprzyczyłtili się do dalszego rozzłojlt technikiwierceli.
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W Ęmmiejscu trzebarłspontnieć o powołanymzu 1880-ttlmrokuTowarzystlaieNaftowynt ,,Galicja",,,które
po ,, Małopolsce" było dnłgim ztzędu co do wieikościkoncmlemw Polsce" [7], dńałającymwBotysławitł, Krośnie
i Bitkowie.Jednymi zostatnich dyrektorozakoncertułbyliTadeusz ChłapowskiiMieczysław Łodziliski [8],

FELICIAN ŁODZINSKI (1855-1_941r) był zzłiązałty zwieńnichaem ropg tlaftozłej od roku'1877, początko-
zoa jako maszynista, apotem jako kierowttikkopalni,W1880 r,wyemigrozłał do Ameryki, gdzie zapazttał się z
wiertnictem za kopalni w Bradford [2,3,5,9],W 1884 r, wyjechał razan ze Szczepanoulskim do Oelcheimkoło
Hamburga,by zapoznac się znozłym systananwiercń ,,kanadyjskim",Przytaczamy tuwspotluiatią {2] ze str.

l
l
l

147-1,48 ,,Widzieliśnry tam i to ulierce-
nie kałldyj skie i niel u iecltQ go s7l o darkę
za kopahń, z której tyikc uaśntiać się
fi,La żftą bilło, N aszyłni statym i sy sten t a-
mi bylisnly już o złiele lnprzód przed
ninti z zuyjątkiem rątu,łlinie systenut
kawłdyiskiega... Pa pazoracie do Swo-
b o & ; Rlutgtłr ski ei zb u ł1o zu ął em z ąt ą z
j e dat ly g kat ndyi sk i t lńm wi erciliśnry,
Giły ,w t,łtll ł,sktł płzyje chali Kattady j-
czyc7, iłc Szłcbcch;, tc ząstgti tcm jtłż 3
i,5,?i s-ttłgc s,4słentłt i bcydza byli ign,
; ri : ł n ł i ł ; t i z : : śł łł y i c ; : s łk.r e t j u ż 7l t,l s i łł a ą -

ii ". W! eri arka kan a dq i skn zo stał ą tąk
:łącskclląitlttą zł Fais,:ł, żc znatlaill1ła
a-: :zł;iecie : ąka rłi,-olła-kątmdyiska 17},

F eli cł ał t Ł ł a zil i skl b,ł ł stl e ci ą!.,t st ą rll o d -
ę-Lt:rlżriz,c,t:iil szlł'i:óu,. Cto cc słi;; a tlllłt
Ł: i s z t,, i * ;; 1:7 ): i s : rtit:71 1 71: §,,1l 6 11 6 §. zi !:

: i sirł! łłl ł: ą c s zc zę s łit *a ł i,gw, ł-ł żd za-
:ł:ti szl!iltzł, I{r:ci;cłjł-,c się u, ,tej łłbo-

t!l,.. }j łizłlięc e i ząłłsbiłerłl lttł. o clgz:,ł-i żłr:ał'u s zllbu ,,},:łl,tiła" ,, iltółli za pł,zepacłĄ1 uwłlżtltlo, co tłii. ic z łtit hlikc
!r,orzlssc matełllc.itlą 1lrllliiasło, łie i :ł.a:ł,ł t:.ł-ł.i t t::ssze go ,arłółL,cząs wi.eytączą" . Felic,ź an Ła dziliski 7lr,;złrcziotlt!
:;łtłłrł r-rł Suberiiw łażtłzie!,rl-iktłi941 y. ii 8) zzt;..:cieńc-er'a i głofut.

'łt ŁCilZItrńI€RZ ŁO'DZI\|SKL s.lllt Fciiaałą proz;:aciził daiej działaitlośc szuega oica. Ctłbtlwtłiąc ul cząsie
sttłśiolł ną Poiitecinlice Lulowskiej tc,czna yraktykę u; Altgiii, ,,zrłpazttał się w iinnie Pąrkbtsotlą z slłstewen
łł,iarcai rotacy jlłucit" [9l. iakulyłtiką ze śzLliłłae ciulł,któłego or,.6inał znajdłie się zu dakumentąch ur=e ch a7l,t,zun-

tr,lch ptzez jego córkę ?,4ańę ,,Pa,l -,ł\Ęoazlntieyz Łodziliski prncoulał pierruobtieprzy montowątlitł szylfl, póbie!
iako pomootikwiertączazu szybte Wagntann IIi przy systanierotacyjtto-phłczkowymParkerRotary".Potłuisałul
Tltstąttoztlicąch dn.l,nąią1913T.Mąlczeuski aotl pieczątką Kieroulnichuo Kopąlniw Tustąnozuicac}t, iłfonnację
ząntieszczotto zlłzuaginato, że tlatawptoułtłtlzatiatego systamtłw Polscemożebyc ciyskusyjna.Daiszaiega 7sraca
zu kopalniw czasie 1914 clo 792a r. ulegała 1srzet,lłlanl spou:odouDfi7yrn przezwstąpialie do Lcgionóą,, zesłanietn
przezwładze cąrskie do kopalliw Zagłębiul}oliskim i udziąłunw zooiniepolsko-bolszeuickiĘ.W latach i921 do

1939 pozostajeną stąnowisktł dyrektorapełlomoarcgokoflcemu ,,GaliĘa" orazPolsko-Fran.Tow. Góruiczego.W
tllł,n czasie opatentozaał9zuynalazkózu, zktórych najcamiejszym ipozłszechnieużywanymbył śzuider do głębo-
kichwierceń.,,W lątach1939-1"941byłradcązueWęgierskimMinisterstl.uie Góruicttuą i dyrektoremuliercńposzu-
kizuazuczych zą ropą w Karpatach wschodnich. Zasłynął iako wynalazca ulepszonego wolnospadu i wgłębnej
pompy do dużych głębokości" [9].WodzimierzŁodziński nnąńną skutek działańzłojattrychkoło Budapesztu [10}.

UWAGA KOI\ICOWA: zclajemy sobie sprazuę z tego, że inforłnacje opublikozuane w tym rlumerze są nie-
kompletne, |est to po części spodozaąne Ęm, żebrak jest dokumantacji,które zaginęły w zaulieruchach wojet-
nych, lnfonnacje temożnaby uzupełnić przezuykorzystanie danych,którymi dysponujł rodziny ,,nafciarzy",
Czekamy nalisty w tej sprazuie . Chodzitak o osiągnięcia, jakinązzlliską osób znimi zzuiązanyclt,

mgr inż, Krzysztof A. Fugiel
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mgr inz. Krzysztof A. Fugiel, komisarz wystawy

lN FoRMACJA o WYSTAW\E,,NIEZAPaMNIAN E
ZAGŁĘBLA NAFTOWE: BOBRKA, BORYSŁAW,
BITKOW, DRaHaBYCZ,

Wystazaa ,,Niezapomniane ZagłębiaNaftoweBóbrka,Borysław,Bitków,Drohobycz" została zorganizo-
wąnąprzezPolskie GórnictzaoNaftowei Gazoulnictzło,ZąkłąclPoszukiwaniaNafty i Gaztł Krakóul iKtą-
kowskieTowarzystwo Fotograficzne,MuzeumHistońiFotografiiw Ktakowie ibyła czynna ocl8 grudnia1,995
r. w Galeńi ,,Naft&" przy ul. Lubicz 25 w Krakoulie. W dniu 23.03.1996 nastąpiło otwąrcie dnłgiej części
wystazuy, której ekspozycje przewiduje się do końca czefiDca 7996 ł. W ll-giej części w szerszym ząkresie

Dyrektorzy,,Małopolski" -
Mieczy sła.zu Wyszyński i Wodzimierz Woj cieclnruski

Borysław.
Kopalnie naftowe zimą

organizatorzy pokazalitło społeczno-kulturąlne zzaiązane zprzemysłemnaftowym,Po zakończeniu ekspo-
zycjiza Galerii,,Nafta",rnystawa stanie sięwystąwą objazdozuą,by rakońcu znaleźćsięw MuzanmPrzemy-
shłNaftowego wBóbrce. Celemwystauly jest ocalełtie od zapomnimiąhistońipolskiegoptzemysłunaftorue-
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Borysław. Gazoliniarnia ,,Gracja" - siJnik gazowy 250 KM



Bory słazu, ga. zaiiniar rLia,,P iłsudski"
Repr. zditć K, F,łśiei

80, ktorego katebkązo XIXza.byłłlBabtkakoła Ń,ostłą.Frzemysł tanrazwinął siętawieiką skalę la7lrzełamia

wieków zu rejanie tsorysławia.,b;tko*oiDrcllabycza.Bcrysłtiwbllł_w awych cząsac"!",uz_lląu)lłtly ziłłie oficjai-.

ną stoticępŚiskiej nĘty,W rejcnie8otysłłłu:iłz iziałały firnty poiskie jakifinny akaPitale mieszałYw,bądŹ

zagratticzttytu,
Oprócz pradtłkcj iropy nłftozuej rozwinął się rcwnieżprzemysł rnfinłyjtty, pawstałl1 gazaiinirłrnie, tłocz-

uie ga,ztł, eiektrazłńie r|pŹlorin gorlm ziemnym ćłostarczantlfllpoprzezrczbudowującą się sieĆgazociągoulą,

Cały tell rozruó j gaspo'darczyŹosfuł plzerwąny wraz z wybuchem II wojny Świato_wej, _okuPacjrł 
radziecką

a nistępnie nieńłerką. po zńkończeniu Il wojity ś-:2t^o!rJ, n{ł lnocy układów jałtańskich, Polskie krea1 z

bogaty'mi terenami niltou,y*i zostały 7rrryŹnńrrn ZSSR,Zyjący ipracujący tamPolacy musieli te zieni e

o,puścic.
Malny łtadziej?, że uda się nam tam wrócić, już jako specjatiści od wierceń naftowych, jaka geolodzY

itfte4lłetujący l1owoczestlymi cyfrozuymi metadantiwynikipomiarów sejsmicznych i geofizYczttYch, jako sPe-

cjcłli'ści oń,pio- zagcspodarcwątlią złóżropy uaftowej i gazu ziemnego,

Z historyczttego pu)tkhł widzenia jeko p{erw'sze la Óystawie należy zaymienic:,zdjecia z Początku XX
uiektt dokumenńjące działabtośćposzukizaaLucząw Galicji,Rumunii ołązw Austrąlii,

Szczególnie dóbrzn udokumeniowana jest działalnościirmy ,,Małopols|o", y latach 1924-1934, Zdjęcia

oru ory§irrolne doktłmenty pochorlzą ze zbiorów inżyniera,AndrzejaNiesiołowskiego,
KolŹiny* zuątkiem złjs'tazay jesi zbiór clokumeitózł dotyczących pracy inżynie,r.rł Mieczysłąwa Siero-

słau,skiegb. Dokumetnty ie obra'zują stuclią i początki pracy Źawodouej w molarchii ąustro-tuęgierskiej, w

niepodlłgłej polsce ok Źsu miętlzyzoojennego, tragicziy okies okupacji radzieckiej 
.i 

niemieckiej oraz dalszą

ptącę ząwodową w ini. ziięrio póchod"zą ,n ZbiorÓ- Aliny Kowalskiej, córki inżyniera MieczYsłatua

Sierosłazuskiego,
Następnyniwątkiunzuystawy są dokumenĘ dotycząc,erodzi,ny Ł.odzińskichwypożyczonenawYstawęPrzez

Zbignieiaźoclzłńskligi łrorńrięzoclzińskĘ-Koiycińską, cóńęWodzimierza.Najbardziej znanymPrzed-

staiuicielem tej rodzin] byłWodzimierzŁodziński, huórca10 pątentów związanych z wiertttictlllem,Najbat

dziej tragiczną portori| iodziny ŁodzińskichbyłFeticjanŁodziński,były dyrektor _te.chnicznY firmY ,,Wolski i
inni,,, wywieziony ul 1_940 -raź , żoną, ul wieiu 85 lał, przezNKWD na Sybeńę, gdzie zmarł z głodu,

W s zy stkim p Ó l skim,,n af ci ar zo m " i i ch r o d zin o m o d d aj my c z e ś ć,

W tym miejscu organizatorzy zaystawy chcąbardzo sórdecznie podziękowaĆ Sząnoulnemu Pąnu Prof , dr

1tąb, inź,nyszardowiwokllou:iózozui zap-offiocw rozpoznaniu zdjęć zrcjonuBorysłarnia,bez jegoudziąłuw

organizacjizaystawy,byłaby onatiekompletną. Osobnąkańęwystawy stanowiąkolorowe zdjęciazłYkonane

pr:zez ittżyttiera Krzysztaf a A, Fugla,
przoduje po rąz pinńr.y po"15 latarh opublikozuany reportaż złożony z 26 zdjęć, z likzaidacji Pożaru

otworuwi'ełiniczego Daszezuo_7,popularnie zuąne*o Ka!!n_o__z zimy1980_1,981,

Drugitemat to rozpoczętar.p tsigąroku,zuspółpraĆaZPNiC_Xrakó2lfirmą Amoco PoląnclLtd,,w dziedzi-

ni e p o )y skizu ani a met anu z p okł a d ów w egl a k ami enn e 80 n ! G ó rny m Sl ąsku,

Trzeci temąt to zdjecia obrazujące no|-orrrrn, fucńnologie rłłerttticze stosowane w Ząkładzie Posztłki-

w ania N afty i G ą zu Kr ąków,

Wszystkie osoby mające fotografie, bądź dokumenty doĘczące polskiego przeTy*: 
"1::::.-T^_,._,.

i chcące;e ioi"i""ć*ikńahie otwarteid|sieiiłłsciw}sti*yri$z,ł :1ol!it}r^r,I,:*iśarzemwystawy:
mgr inź: I(rąlsztofem A. Fugtem](tet, 0121210:072, fax]012l22tr-860.
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KRoTKA HlsToRlA
GALICYJSKo_KRAKoWSKI EJ,, NAFTY"

Ropa naftowa znana była w świecie od Ęsiącleci, co potwierdza literafura wielu narodów, a uŻywano

iei lokalnie do różnych celów, głównie leczniczyclr i iako środek smarowniczy w gospodarstwach domo-

Ń.h.Dostęp do złóżropy naftowei i gazu ziemnego w zaraniu dzieiów ułatwiała sama przyToda, wypro-
wadzaiąc na powierzchnię ziemi ropo i gazonośne warstwy, z których ropa sama wyciekała. Gdy wycieki
te zaczęły zanikać, ludzie stopniowo zagłębiali się w owe warstwy kopiąc doły i rowy.

Narodziny gornictwa naftowego jako przemysfu siq
gają połowy XIX wieku, kiedy to odkryto gospodarcze
znaczeńe ropy rraftowej i odtąd trwa jej triumfalny po-
chód. Początki światowego przemysŁu naftowego rutro-

dziĘ się w P obce, a związane są ścśle z postacią wybit-
nego farmaceuty Ignacego Łukasiewicza, którypo wie,
lu próbach dokornł desĘlacji ropy i 31 lipca 1853 roku
oświetlił lampą naftową lurowskiszpital, wspisuj4c tert

dzierl do historii, jako początek polskiego i światowego
przemysfu naftowego. W 1854 roku Ignary Łukasiewicz
zakłada pierwsz4 kopalnię ropy naftowejw Bóbrce k.
Krosna n/Wisłokiem, a odwień Kopanka) imieniem
Franek o głębokości 70 mz tego okresu czynny jest do
dnia dzisiq's zego, co można oglądac w Muzeum Skan-
senie przemysfu naftowego w Bóbrce.

Od tego czasu następuje szybki rozwoj górnictwa
naftowego, kolejne odkrycia złożropy (powstają desty-
larnie i rafinerie), doskonalona jest technika poszuki-

i,, ,::i: ", ,

Tablica pami4tkowa ną obelbku w Bóbrce

wań i eksploataqa zarówno w Polsce jak i w świecie.
Początki poszukiwań oparte byĘ głównie o powierzch-
niowe obserwacje geologiczne, wykorzystujące natural-
ne odsłonięcia warstw, pozwalające na ekstrapolacje
przypovńerzchniowej budowy geologicznej, rejestra-
cje nafuralnych wycieków ropy itp. Począikowo po-
szukiwania i eksloatacje prowadzono przy pomocy
kopanych szybików i otworów (studzien), o różnym
zasięgu głębokości, nawet do 200 mI z czym jednak
wiązaĘ się róznego rodzaju |rudności techniczne i za-
grozenie zdrowia iżycia ludzkiego. W celu zlikwido-
wania tydt zagtożeń oraz usprawnierria prac, czło,
wieka zastępuje się środkami technicznymi, narzędzle,
które zastąpiło człowieka nazwano świdrem, samą
pracę wierceniem, a szybiki czy sfudnie staĘ się otwo-
rami wiertniczymi i tak rrarodził się szeroki dział tech-
niki o nazwie wiertnictwo,

W pierwszym okresie są to wiercenia Ęw. udarowe
na zerdziach drewnianych i metalowych, a następnie
na lińe. Przed I wojną w górnictwie naftowym wierce-
rria udarowe zostaĘ zastąpione przezwierceńa obro-
towe z zastosowaniem płuczki wiertniczej, a systema-

Ęcznie doskonalony sprzęt i technologia wierceń po-
zwalaj1dzś sięgać na głębokość kilku, a nawet kilku-
nastu kilometróww głąb ziemi, a także wiercić otwory
kierunkowe i horyzontalne (poziome).

Wprowadzenie, do poszukiwań i eksploatacji,
techniki wiertniczej stworzyło automatycznie mozli-
wość dostępu do głębiej zalegajacych horyzontów
ropy naftowej i spowodowało duży postęp w poszu-
kiwaniach i odkryciach nowychzłóż.

W historii polskiego górnictwa naftowego wydzie-
lić mozna trzy główne okresy:

1. Okres od początku powstania
tego przemysłu, tj. od 1853 r.
do II woiny światowei

W tym okresie działalność poszukiwawcza i eks-
ploatacyjna rozwija się na obszarze środkowej i
wschodniej części Karpat, aszczegóInie w regionach
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Skąnsen w Bóbrce. Lokomobila parlllJa

G orlic-Jasła-Krosna-Brzozowa-Sanoka-Borysławia,
Wiązało się z tym to, żew Karpatach na powierzch-
ni były liczne naturalne odsłonięcia warstw skal-
nych, buduj4cych górotw ór, p ozw alajace na ekstra-

polacje budowy geologicznejw głąb oraz stosunko-
wo bogate wycieki ropy naftoweji gazu ziemnego.
W tym okresie na wspomnianym wyżej obszarze od

Gorlic do Borysławia odkryto wie|ezłóż ropy i gazu

wierceńa eksploatacyjne. Prace poszukiwawcze reali-
zowane były wbardzo małym zakresie. Rabunkowa
gospodarka okupanta hitlerowskiego i straty, jakiepo-
niósł przemysł naftowy w czasie II wojny światowej,
ocenióne zostały na około 128 mln dolarów, Podkre-

ślić należy ogromną rolę ochronna jaką odegrał dla
Polaków przemysł naftowy w czasie okupacji. Praca w
przemyśle naftowym, uprzywilejowanym z koniecz-

ności przez Niemcow, broniła czg

Szczegó|owe omówieni e zna1-

duje się na str. 1 - PortreĘ wy-
bitnych nafciarzy

2. Okres okupacii
(7939-1'944)

Po zajeciu Polski we wrześniu
1939 r, Niemcy objeli swoja ad-
ministracja przemysł naftowy.
Obszar polskiego przemysłu na-
ftowego na wschód od rzeki Sarr

w okresie od września 1939 r. do
czenĄ/ca 1941 r. był administro-
wany i eksploatowany przezna-
ftowe trusty ZSRR, Niemcy pro-
wadzili przede wszystkim eksplo-
atacje znanychzłóż i głównie na
tych obszarach kontynuowali

ściowo przed represjami, a także
przed wywozem na przvTnusowe
roboty do Niemiec, Poza robotni-
kami zawodowymi zatrudniano
ludzi wysiedlonych z poznarskie-
go, ludzi młodvch, studentórv,
często oficero,"v i pracorl,nikow
wojska polskiego. Poza pracami rv

przemyśle naftorrr-m ludzie Ci
organizowali i podejmorvali pra-
cewruchu oporu.

3. Okres po II wojnie
światowe j

W sierpniu 19ł r. po \\:vzwo-
ieniu u,schodniej części Polski
(wg stanu granicr- Poiski po iI
wojnie śrr,iatorr-ei l rr- Lr-rblinie
powstaje Państrl-o,,rl Urząd Na-
ftorł,v, któn, r.., rr,iare rrl'zlvala-

eksploatowanych do dziś. Najwyzszy wzrost,,go-
rączki naftowej" przypadana lata 1900-1910, a wią-
że się zodkryciem bogatych złóżropy między inny-
mi w rejonie Borysławia. W roku 1909 roczne wydo-
bycie osiąga wielkość 2076 tys.ton, jest to najwyższe
wydobycie, jakie osiągnięto w Polsce w dotychcza-
sowej historii gornictwa naftowego. Działalność ge-

ologiczną związaną z poszukiwaniem i eksploata-
cja ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce do II

wojny światowejprowadzą różne firmy, społki kra-
jowe i zagraniczne.

nia kraju przejmował upańsirvorr:onv przemysł na-

ftowy. Naftowcy polscy od plentszvch dni z pełnym
poświęceniem przystępuja do prao,, uruchamiaja zde-
wastowane kopalnie i podejmuja prace poszukiwaw-
cze,początkowo ograniczaja sie one do znanych ob-

szarów i struktur w Karpatach.
Polska w wyniku zmian granic została pozbawio-

na na wschodzie znacznvch obszarow bogatych w
złożaropy i gazu i rozrtiniętv przemysł naftowy. W
tej sytuacji stało się konieczne intensywne poszuki-
wanie złoż węglowodororv nie tylko w Karpatach,

Skąnsm w Bóbrce. Beczka do transportu ropy naftowej
Fot. K. A.Fugiel
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ale także we wszystkich rejonach kraju rokujacych
pozytywne wyniki, uwzględniając w pierwszej ko-
lejności obszary zapadliska przedkarpackiego, Wiel-
kopolski, Kujaw i Pomorza. Są to obszary, gdzie brak
jest naturalnych odsłonięć warstw geologicznych, a
wgłębna budowa zamaskowana jest młodymi osa-
dami. Niezbędnym stało się wprowadzenie do prac
poszukiwaw czy ch i powierzchniowych badań geo-
f izy czny ch r o zp oznaj4cych w głębną budowę geolo -

giczną i przygotowujących struktury geologiczrre pod
wiercenia poszukiwawcze. Państwowy Urząd Na-
ftowy z Lublina przenosi się na krótko do Rzeszowa,
a następnie od marca 1,945 r. do Krakowa i zostaje
przekształcony w Centra|ny Zarząd Przemysłu Pa-
liw Płynnych. Od tego czasu Kraków staje się waz-
nym ośrodkiem przemysłu naftowego. Dla realizacji
zadań geologiczno-poszukiwawczych od stycznia
1,946 r. rozpoczy^a działalność w Krakowie Przed,
siębiorstwo Paristwowe Poszukiwania Nafty z pod-
stawowymi działami geologicznym, geofizy cznym i
wiertrriczym.

Przedsiębiorstwo to po wielu zmianach organża-
cyjnyclr - od stycznia 1962 r. zostało przemianowane
na Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych w Kra-
kowie z zadaniem prowadzenia prac poszukiwaw-
czychzazłożamiropy naftowej i gazu ziemnego, ich
rozpoznania i dokumentowania zasobów. Analogicz-
ne przedsiębiorstwa również w wyniku przemiano-
wania już istniejących powstały w|aśle i w Pile.

Te trzy przedsiębiorstwa podlegały pod Zledno-
czenie Przemysłu Naftowego utworzone w 1959 r. z
siedzibą w Warszawie w miejsce zlikwidowanego
Centralnego Urzędu Naftowego.

W roku 1948 przeniesiony został z Krosna do Kra-
kowa InsĘtut Naftowy, utworzony w 7944 r. jako
pierwszy resortowy instytut naukowo-ba dawczy w
PRL. Irrstytut Naftowy w Krakowie, znacznie rozbu-
dowany, działa do dziś realżuj4c prace naukowo-
badawcze dla górnictwa naftowego. W Krośnie po-
został oddział terenowy IN.

W luĘm 1956 r . , doceniajac rolę badań ge ofizy cz-
nych i potrzeĘ ich rozwoju, utworzono w Krakowie
Przedsiębiorstwo Geofizyki Przemysłu Naftowego,
które rozpoczęło systematyczne rozpoznawanie
wgłębnej budowy geologicznej całego kraju. W 1966
r. utworzono drugie przedsiębiorstwo geohzyczne w
Toruniu, było to spowodowane dużymi zapotrzebo-
waniami na badania geofizyczne dla szybko rozwi-
jającyclr się prac poszukiwawczych na Nżu Polski.

W latach 1,967-1968 utworzono kolejne dwa
Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Zie,
lonej Górze i Wołominie .W 1,976 r. zbyłego Zjed,
noczenia Przemysłu Naftowego i Z;'ednoczenia
Przemysłu Gazowniczego, które w '1982 t. prze-
kształcono w wielozakładowe przedsiębiorstwo
użyteczności publicznej - Polskie Górnictwo Na-
ftowe i Gazownictwo w Warszawie. Jemu podlega-
jąZakłady Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle, Kra-
kowie, Pile, Wołominie i ZielonejGórze oraz pro-
wadzące eksploatacje złóż ropy i gazu Zakłady
Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku, Krośnie i w
ZielonejGórze.

Patrząc od 1945 r. historycznie obserwuje się sy-
stematyczny r ozw oj górnictwa naftowego, doskorra-
lone są prace wiertnicze (wiertnictwo obrotowe), ba-
dania geofizyczne powierzchniowe i otworowe, pra-
ce badawcze, analityczne i poszukiwawcze.

waznlrm momentem tego okresu jest wyjście z pra-
cami poszukiwawczymi poza regiorr Karpat juz w
roku 1945 na obszar zapadliska przedkarpackiego i
po okresie pierwszych niepowodzeń w latach 1946-
-1950 powrót z systematycznymi pracami poszuki-
wawczymi na Niż Polski. Prace poszukiwawcze w
tych obszarach, prowadz one przez górnictwo nafto-
we, zostaĘ uwieńczone odkryciem ponad 230 złóż
gazu ziemnego iropy naftowej, wg klasyfikacji świa-
towej zaliczonych do zł1żbardzo małych, małych i
średnich.

ZakładPoszukiwań Nafty iGazu Kraków prowa-
dzi wiertnicze prace poszukiwawcze od 1962 r. w
pofudniowej i środkowej części Polski. Koncentruj4 sie
one główńe na obszarze środkowej i zachodniej czg
ści Karpat i zapadliska przedkarpackie9o oraz niecce
miechowskiej i SE części Monokliny Przedsudeckiej w
róznych zakresach głębokości od 700-6000 m.

W wyniku dotychczasowej działalności poszuki-
wawczej odkryto 40 złoż gazuziemnegoi7 złóżropy
naftowej, a wśród nich największe z dotychczas od-
krytych w Polsce złożeGrob|a na północ od Bochni.
Zlożeto odkryto już w pierwszym roku działalności
poszukiwawczej.

Podkreślic należy równi eż fakt, że oprócz odkry-

Ęchzłóż ropy naftowej i gazu ziemnego prace gór-
nictwa naftowego przyczyniły się w dużym stopniu
do rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej kra-
ju oraz odkrycia innych surowców jak: miedź, siarka,
złoża so|ikamiennej i potasowej, węgla brunatnego,
wód mineralnych i wód termalnych.
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dr Wincenty Pawłowski

KoNCERN NAFToWY,,MAŁoPoLSKA,,

Po zakończeniu I wojny światowej 1918 roku,
przedsiębiorstwa niemieckie i austriackie na terenie
Państwa Polskiego zostały przymusowo wykupione
przezzwycięskich aliantów. W 1919 roku firmy fran-
cuskie wykupiĘ akcje towarzystw naftowych w Pol-
sce, nastąpiło też fikryjne przejmowanie spółek, zwła-
szcza austriackich, które były poprzednio w posiada-
niu banków wiedeńskich.

Większość polskiego przemysłu naftowego prze-
szła w ręce francuskie. Według obliczeń wykonanych
w latach 7930-7937 wartość wszystkich przedsię-
biorstw nafiowych w Polsce wynosiła 235 milionów
zł, według innych źrodeł194 miliony zł, w Ęm kapi-
taĘ francuskie w 1930 r. 129 milionów zł.W 7%Ż r.
udział kapitałow francuskich wynosił 54,2Vo. Akqe
francuskich towarzystw naftowych w Polsce znajdo-
waĘ się na giełdzie wParyżu.W 7922roku finansi-
sta i prawdopodobnie wybitny spekulant giełdowy
Michel Devilder opanował przemysł naftowy w Pol-
sce. Utworzył bank Socićtć Financićre de Paris, który
finansował działalność cródit Gćnóral des pótroleś.
W 7925 roku rozpoczął on akcje, która zmierzala do
połączenia przedsiębiorstw naftowych w Polsce, bę-
dących w posiadaniu kapitału francuskiego - w je-
den koncern.

Devilder po rozmaitych operacjach finansowo-
spekulacyjnych i giełdowych zbankrutował, a akcje
jego przedsiębiorstw przejęła firma Sociótó Industriel-
le et Comerciale de Pćtrole de Małopolska, a od 1939
roku sociótó Industrielle et comerciale de pótrole w
P ary żu, Te operacje spekularyjno-giełdowe nie miały
na ogół wpĘwu na położenie firmy,,Małopolska'' w
Polsce, stracili tylko akcjonariusze francuscy.

W lipcu 1928 roku powstała firma naftowa pod
nazwą Grupa Francuskich Towarzystw Naftowych,
Przemysłowyclr i Handlowych w Polsce,,Małopol-
ska" z siedzibą we Lwowie. Grupa,,Małopolska'' 6yła
zor ganizowana na zasa dzie koncernu : przedsiębior-
stwa wchodzące w jego skład zachowały odrębną
osobowość prawną i swoją dotychczasową własność,
miały wspólny zarządi wspolnego właściciela.

Było to zjednoczenie przedsiębiorstw dokonane w
drodze zakupu akcji albo w drodze fuzji,W ten spo-
sób powstał największy w Polsce koncern naftołvy,
stanowiący własność francuskich finansistów. Kon-
cern obejmował wszystkie gałęzie przemysłu nafto-
wego.

Siedzibą koncernu był Lwów. Biura mieściĘ się w
dwóch budynkach: jedno przy placu MariaĆtim S
(obecnie pl. Mickiewicza i znalduje się tam teraz
,,Ukrnieffl') i drugie przy ul. Batorego,

Generalnym dyrektorem koncernu był inż. Wiktor
Bonawenfura Hłasko (7876-1,960), dla spraw górnic-
twa naftowego inz. Jozef, Gajl (7882-79M). Ogolna
powierzchnia terenów zajety ch pr zez pr zedsiębior-
stwa kopalnianie,,Małopolski" wynosiła w 1928 roku
około 13 tysięcy hektarów,zaśwedług innych zrodeł
77 tysięcy. Tereny te ciągnęły się wzdłuż Karpat, od
zachodu do wschodu. Na całej tejprzestrzeni znajdo-
rvało się w 7928 roku 653 otwory w produkcji i64w
wierceniu.

W styczniu 1939 roku ,,Małopolska" wierciła za
ropĄw 22 otworach,949 otworów produkowało rope,
54 wyłącznie gaz, 8 było w wierceniu i produkĄi, zaś
w 5 prowadzono instrumentacje.

W 1928roku wydobyto około300 Ęsięry tonropy,
w'1932 - 230.018 ton, a w 1938 - 189.914 ton.

W całej Polsce w 1928 roku wydobyto 742.910 ton,
w 7932 - 556.680 tory w 1938 - 507.250 ton ropy.
Produkcja ropy w Polsce spadała. Wzrastała produk-
cla gazuziemnego.

W 1928 roku wyprodukowano 4.59.531 tys. m3, w
1,932- 436.930 tys. m3, w 1938 - 584.513 Ęs, m3 gazu.

_,,MaĘolska" w;produk ow ala w 7928 r. i 3.824 tys.
m3, aw styczniu 1939 - 12.553 tys. m3 gazu ziemnego.

W 7928 r.,,Małopolska" posiadała 5 gazoliniarni,
w 1,939 r. było ich 9. Gazoliniarnie te wyprodukowa-
ły w styczniu 1,939 r.1489 ton gazoliny. W całej Pol-
sce wyprodukowano w 1938 r.łącznie 44.015 ton ga-
zoliny.

Jeśli chodzi o dystrybucje g azl:,, to część produko-
wanego gazu byla zużywana bezpośrednio na ko-
palni, część byłaprzekazywana do rurociągów pań-
stwowych. W koncernie,,Małopolsk a'' dział gospo-
darki gazowej uznano za nadzwyczaj ważny i pro-
dukcja gazoliny zaczęła przynosić duże zyski.

W latach trzydziestych zaczęto stosować po-
wszechnie linowy pensylwański system wiercenia,
który był znacznie szybszy od systemu żerdziowego
polsko-kanadyjskiego. W Borysławiu na kopalni Sta-
teland przeprowadzono wiercenie otworu systemem
obrotowym lotary. Był to jeden z pierwszych otwo-
rów wierconych tą metodą.

Koncern posiadał dwie elektrowrrie z turbina-
mi napedzanymi gazem ziemnym: w Borysławiu o
mocy 15.000 HP i w Męcince-Brzezówce o mocy
2.500 HP, która jest obecnie likwidowana. Elek-
trownie te dostarczały prąd dla elektryfikacji wła-
snych kopalńw Zagłębiu Borysławskim i Krośnień-
skim, ale zaopatrywały w prąd równiez Borysław
z okolicą, Drohobycz oraz tereny od Sanoka przez
Krosno-Jasło do Gorlic.
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Przetłaczaniem i magazynowaniem oraz trans-
portem ropy zajmowało się towarzystwo,,Petrolea",
Ogólna pojemność zbiorników ropnych wynosiła
3.500 ton, zaś długość sieci rurociągowej około 270
km. Rurociagi dostarczaly ropQ z kopalni np. w
Równem do stacji kolejowejw Krośnie. Kierowni-
kiem technicznym,,Petrolei" był wybitny facho-
wiec dr inż, stanisław Rachwał, to też cała sieć
rurociągów, zbiorników, tłoczni była system aty cz-
nie unowocześniana i poprawiana, Transport ropy
odbywał się własnymi cysternami kolejowymi w
ilości około 1500.

Organizacyjnie kopalnie,,Małopolski" na|eżaĘ
do 5 sektorów:
- Sektor Polanka-Karol-Krosno, a po śmierci dyrekto-

ra inz. Ludwika Stockera nazywany Sektor Zacho-
dni Polanka. Dyrektorem był Artur Rapee, dyrek-

Borysłaru. Koncern ,,Małopolska" . Cazoliniąrnia ,,Gracja" . Hala adsorberów.

torem administracyinym
był dr Jan Pawłowski (oj-

ciec autora niniejszego
opracowania). Biuro Sek-
tora przeniesiono przed II

wojną z Polanki do Kro-
sna/ na ul. Łukasiewicza.
- Sektor Wańkowa, dyrek-
torAugustKolb.
- Sektor Borysław, dyrek-
ior inż. Mieczysław Wy-
szyński, jego zastępcą był.
B. Wojciechowski. Sektor
podzielony był na regiony,
a te z kolei na sekcje,

- Sektor Rypne, dyrektor
piotr setkowicz.
- Sektor Bitków, dyrektor
B. Wojciechowski, od
1931 r. K. Łodziński.

W],928 roku koncern
posiadał w Polsce 8 rafi-

nerii wchod zący clr.w skład spółki akcyjnej Polskie
Związkowe Rafinerie Oleju Skalnego: Dros i Naft
w Drohobyc zu, w Trzebini, Dziedzicach (rafineria
firmy Schodnica), Gliniku Mariampolskim, Jedli-
czu,Ustrzykach Dolnych (firma Fanto) i Peczeni-
żynie. Ogólna zdolność przerobcza tych rafinerii
wynosiła w 7928 r. 45 tys. ton ropy miesięcznie. Z
powodu braku surowca do przeróbki, rafinerie
Dros w Drohobyczu, w Ustrzykach Dolnych i Dzie-
dzicach były zastanowione, zaś stara rafineria w
Peczeniżyn ie założona przez S. Szczepanowskie-
go - zlikwidowana.

Czynne były rafinerie:

-Jedlicze - zdolność przeróbcza 60 tys. ton w roku.

- Trzebinia - zdolność przeróbcza89 tys.ton w roku.

- Glinik Mariampolski - zdolność 78 tys. ton.

- Drohobycz, ,,Nafta" - zdolność 42 tys. ton.

B ory sław. Kon cern,,Mał opotrska" . G azolini,arin,,Gr acj a" . S tabilŁatornia

W 1937 roku rafinerie
te przerobiły 1.76.480 ton
ropy , czyli 35,8Vo wydo-
bytej w Polsce. Rafinerie
,,Małopolski" wytwa-
rzały dobre, na świato-
wym poziomie produkty
finalne jak benzyna, na-
fta, parafina, olej gazo-
wyl smary/ asfalt, koks
itp. Produkty naftowe
,,Małopolski" sprzeda-
wane przez ,,Karpaty"
miały naz\^rę ,,Galkar" i
cieszyły się dobrą marką.
koncern miał dobrze
rozbudowaną siec stacji
benzynowych w Polsce.
Eksport produktów na-
ftowych spadał m.in. z
powodu zmniejszerria się
produkcji ropy i wzrostu

CZASOPISMO TECHNICZNE



Bory sław. Wąrsztat elektry czny firmy,,Małopolska"

zapotrzebowania na produkty w kraju. W ostat-
nich latach przed wojną eksportu już nie było.

Koncern,,Małopolska" prowadził Fabrykę Sprzę-
tu ilJrządzeń Wiertniczych w Gliniku Mariampol-
skim, gdzie zasłużonym dyrektorem byłinż.}an Ma-
gura. Jednakże w Borysławiu każda kopalnia miała
swoje warsztaĘ napraw cze or az kuźnię.

W latach wielkiego kryzysu koncern,,Małopol-
ska" obniżył wynagrodzenia robotników o 17,5 Vo,

zaś urzędnikom zależnie od zarobków od 5 do
20Vo uposażenia. Robotnicy byli wynagradzani
według umowy zbiorowej obowiązujacej od 1921

roku. Umowa ta była co pewien czas modyfiko-
wana i dostosowywana do warunków gospodar-
czy ch w Polsce pr zez lzbę Przemysłowo-Handlo-
wą we Lwowie w porozumieniu z Izbą Pracodaw-
ców w Przemyśle Naftowym w Borysławiu i Kro-
śnie. Warunki pracy i płacy dla robotników w kon-
cernie,,Małopolska" nie były złe, a stosunki mię-
dzy robotnikami i pracodawcami nie najgorsze.
Koncern wybudował domki robotnicze w paru
miejscowościach, głównie przy rafineriach, oraz
żłobki m.in. w Borysławiu. Wybudował swoim
kosztem szkołę powszechną w Gliniku Mariam-
polskim." Pomagał finansowo przy budowie ko-
ścioła parafialnego w Polance-Karol. Była to
ogromna zasluga dyrektora inż. Wiktora Hłaski,
Pracownicy koncernu z jego pomocą wybudowa-
li iuksusowy dom *ypo""y.liowy,,Wiktor" w Ze-
giestowie, po wojnie odebrany pracownikom na-
ftowym. Cegielnia w Polance sprzedawała na bar-
dzo dogodnych warunkach kredytowych cegły i
dachówki potrzebne do budowy domków jedno-
rodzinnych, Dotyczyło to głównie regionu kro-
śnieńskiego.

,,Małopolsk a" pr zeznaczała pewną sumę pienię-
dzy nautrzymanie Karpackiego Instytutu Geologicz-

Repr. zdjęć K. A. Fugicl

no-Naftowego w Borysławiu, a zwłaszcza na jego

wydawnictwa, Pomagała finansowo w wydawaniu
międzynarodowego czasopisma,,Studia Mathema-
tica" we Lwowie.

Zgodnie z umową zbiorową, koncern wypła-
cał 17o od miesięcznych płac dniówkowych i ry-
czałtowych na Fundusz Budowy Domów Ludo-
wych. Za te pieniądze budowano,,Domy Robot-
nicze" w Borysławiu i w Krośnie, W połowie lat
tr zy dziestych,, Małop olska" zakontraktowała
wielkie tereny w Bieszczadach (Ustrzyki Dolne,
Lutowiska, Czarna). Nabyto równiez prawa na-
ftowe w rejonie Odrzykonia - 200 morgow i Bie-
cza - 65 morgów, Jednakże do wybuchu wojny
nie przeprowadzono na tych terenach żadnyclr
prac poszukiwawczych.

Zarzucano koncernowi, że mimo swej przygnia-
tajacej produkcji, nie wywiązywał się z przyjetego
zadania poszukiwania nowych złożropy i gazu.

W 1933 roku udział,,Małopolski" w produk-
cji ropy stanowił 43,5 Vo ogolnego wydobycia ropy
w Polsce, a udział w wierceniach26,3Vo. W roku
1,937 udziałw produkcji wyniósł 39,3Vo, a w wier-
ceniach 277o,

Dyrekcja,,Małopolski" brała zapewne pod uwa-
ge sytuacje na giełdzie w Paryżu, a takze fakt, iż pol-
ska ropa była o wiele droższa i trudniej dostępna z
powodu warunków geologicznych, niż ropa rumuń-
ska, czy nadchodząca wielka produkcja z krajów arab-
skich.

Po zajeciu Polski, Niemry przeje|iwszystkie przed-
siębiorstwa do Sanu, Przedsiębiorstwa,,Małopolski"
za Sanem zostaĘ zawładnięte przez Sowietów.

Po upadku Francji, Niemcy w 7943 roku na gieł-
dzie paryskiej wykupili od Francuzów wszystkie ak-
cje Grupy,,Małopolska". Po wojnie majatek koncer-
nu jako poniemiecki, zostalznacjonalizowany.
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mgr inż. Ktzysztof A. Fugiel

NOW OCZESN E TECH NOLOGI E
PoSZUKIWANIA RoPY NAFToWEJ lGAZU
ZIEMNEGo W KRAKoWSKIEJ ,,NAFCIE"

Wprowadzenie
Zakład Poszukiwania Nafty iGazu Kraków ist-

nieje w ramach Polskiego Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa od1,946 roku i był utworzony przezka-
drę inzynierską związaną z przemysłem naftowym
okresu Drugiej Rzeczypospolitej.

Zakład Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków jest

przedsiębiorstwem państwowym specjalżujacym sie
w poszukiwaniach złóżropy naftowej i gazu ziem-
nego, poczynajac od prac geologicznych, poptzez pra-
ce wiertnicze, udostępnianie złóż węglowodorów i
kończąc na rekonstrukcji czynnych otworów eksplo-
atacyjnych.

W przeciągu ostatnich 50 lat Zakład Poszukiwa-
nia Nafty iGazu Kraków odwiercił w Karpatach, na
Przedgórzu, jak i w Synklinorium Mogileńsko-
-Łódzkim or az na Przedgórzu Sudeckim około 3000

otworów wiertniczych, których sumaryczna głębo-
kość to wiele setek kilometrów, odkrywajac i doku-
mentuj4c złożaropy naftowej i gazu ziemnego.

Na Rysunku 1 przedstawiono ilości odwierconych
otworów poszukiwawczych w latach od 1963 do
1995. ( Lit.z )

i ZPttltO KRAKóW 
I

i lt-ość oowlERcoNycH oTl^/onów i

A1963Do19€5

Rys.1.

Aktualnie większość prac poszukiwaw czy ch, ma-
jacych na celu odkrycie złóż gazu ziemnego i ropy
naftowej, jest skoncentrowana w Karpatach i na
Przedgórzu Karpackim.

Doświadczona kadra inzynieryjna firmy, jak i no-
woczesny sprzęt wiertniczy, umozliwiływiercenie głg

.o
c
o
3
ts
o

o:

bokich otworów poszukiwawczych w trudnych wa-
runkach Karpackich. Przewiercany flisz karpacki ma
często grubość dochodzącą nawet do 3 000 m, są to
naprzemianległe warstwy piaskowców i łupków, sil-
nie zaburzone tektonicznie, o duzych i zmiennych
kątach zalegania warstw, gdzie w trakcie wiercenia
często występuja komplikacje takie jak; zaciskanie i
obsypywanie ściany otworu wiertniczego, całkowite
ucieczki płuczki wiertniczej, anomalne ciśnienia zło-
żowe.

Wiercenie otworów w rejonie Synklinorium Mogi
lensko-Łódzkiego związane było często z przevńer ca-

ńem ilów plastycznych oraz grubych pokładów ewa-
poratóĘ z mozliwością wystęowańa p okadów z za-
wartością toksy cznych gazów, takich jakHrS, czy CO,

Zakład Poszukiwania NafĘ i Gazu Krakow pro-
wadztłta?źewiercenia w rejonie Górnego Sląska, ce-

lem Ęch wierceńbyło odgazyfikowanie i wenĘlacja
podziemnych kopalń węgla.

Od roku 1,994ZakładPoszukiwania Nafty iGazu
Kraków ścśle współpracuje ze znanym amerykań-
skim koncernem naftowym AMOCO, ktorego filia
AMOCO POLAND Ltd. po wykupieniu stosownej
koncesji przystąpiła do programu,,COAL BED ME-
THANE". Celem tego programu jest uzyskanie pro-
dukcji przemysłowejmetanu z pokładów węgla ka-
miennego występującego na Górnym Sląsku,

W ramach tej współpracy odwierconych zostało
do lutego 1996, siedem otworów o głębokości od 1200
do 1600 m, w tym 3 otworów parametrowych, gdzie
dokonano 100% poboru rdzenia.

W kilku z odwierconych otworów przeprowadzo-
no badania własności zbiornikowych skał rurowymi
próbnikami złoża, or az wykonano szczelinowania
warstw produkcyjnych w celu poprawy ich przepu-
szczalności, wykonano też testy produkcyjne.

Zakład Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków to
wielooddziałowe przedsiębiorstwo państwowe zatru-
dniajace ogółem 1 450 pracowników wielu specjal-
ności, z których około 16 Vo posiadawyższewykształ-
cenie techniczne.

Otwarte we wrześniu 1995 nowoczesne Centrum
Szkoleniowe,wyposażone w specjalistyczny sprzęt,
umozliwia prowadzenie permanentnego szkolenia
pracowników, mającego na celu podnoszenie bądż
zmianę ich kwalifikacji, Komfortowe zaplecze hote-
lowo-rekreacyjne znakomicie ułatwia i uprzyjemnia
pobyt w naszym ośrodku szkoleniowym.
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Przy Zakładzie Poszukiwania Nafty i Gazu Kra-
ków od 1994roku działa Ratownicza Stacja Górnictwa
Otworowego wyposzona w najnowocześniejszy sprzęt
ratowniczy, oraz symulator komputerowy umożliwia-
jary szkolenie osób dozoru górniczego jak i ratowni-
kow w zapobieganiu i likwidacji erupcji wiertniczych.

Urządzenia wiertnicze
Zakład Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków po-

siada 1 1 urządzeń wiertniczych pTzeznaczonych do
wiercenia otworów poszukiwaw czy ch, z tego 7 pr o-
dukcji USA, oraz 4 urządzenia polskie, dwa N-16-

500 i dwa N-12-2.Dopróbi testow otworowych prze-
znaczone są 3urządzenia, A-50,1BA-l5N oraz urzą-
dzenie Bakiniec.

W przeciągu ostatnich kilku lat w ZPNiG Kra-
ków,dzięki zakupom nowoczesnego sprzętu wiertni-
cze4o, nastąpił zdecydowany skok technologiczny
umozliwiajacy wiercenie otworów poszukiwaw-
czych za ropą naftową i gazem ziemnym nawet do
głębokości 10 000 m.

W tabelach 1 i 2 przedstawiono charakterystykę 7

urządzeń vńertniczych produkcji USA, stałych i prze-
woźnych, uzywanych obecnie w ZPNiG Kraków do
wiercenia otworów poszukiwawczych.

Tabela 1

Charakterystyka sta łych l:r ządzeń ł,iertniczych produkcji USA

MIDco U t220EB IDEco 17oo sKYToP N75A

Maksymalna głębokość wiercenia Iml 10000 6000 3 500

Rodzaj napedu Sc R* ScR* Mechaniczny

Wysokość masztu [m] 46,3 43,3 41,A

Nosność ł,ieżomasztu Itonvl 720 350 250

Moc ł,yciągrr [KM] 2 000 1700 1000

Typ, ilośc silników wyciągolvych cAT D399 (1) cAT 3512 (2) cAT D398 (2)

Przekładnia hydrauliczna, producent National

Przekładnia hydrauliczna, typ C245-1,25FH

Wielokrążek dolny, prodtrcent Byron Jackson. Ideco Skytop

Wielokrążek dolny, typ-ttdźwig ltonyl BI-7 50 UTB-400 TB-30 5

Głołł,ica płuczkoł,a, rrdzwig I tonyl SW-650 TL-400 P-300

Kelly spinner, prodtrcent Varco Varco Fos ter

Kelly spinner, rodzaj napedrr Pneumatyczny Pneumatyczny Hydratrliczny

Prodrrcent stołtr obrotowego Wirth Ideco Skytop

Typ stołtr obrotovvego, prześn,it Icale] RTss 49_1/2" LR27-1,/2" RsH 22"

Producent pomp płtrczkovvych Gardner Denver Ideco Emsco

Typ pomp P2-1,1, T-1300 F-800

Liczba pomp i moc [KM] 2x1600 2x1300 2x800

Typ, ilośc silników pompowych cAT D399 (2) cAT 3512 (2) cAT D398 (1)

Objetość systemtl płtrczkoł,ego 320 m3 350 m3 135 m3

Prodtrcent sit wibracyjnych Swaco Swa co St,a co

Liczba i typ sit wibracyjnych 3liniolve 3liniowe 3liniowe

prodtrcent odmulacza Swaco Swa co Sł,aco

Prodtrcent degazatora well control 2xSwaco+Toga Swa co

prodttcent wirówki Swaco Sł,a co

Typwirówki 518 514,518 (Euro)

* SCR - rozdzielnia SCR
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Tabela 2
Charakerystyka przewoźnyc]h urądzeń wiertnicąlch pro<tukcji USA

IDEco 750 NATIoNAL 900 sKYToP TR 800 sKYToP RR 600

Maksymalna głębokośc wiercenia [m| 2400 2800 2600 3500

Rodzaj rrapedu Mechaniczny Mechaniczny Mechanicznv Mechaniczny

Wysokość maszhr [m] aą,7 36 35 335

Nosrrość wieżomaszhr [tony| 135 770 l85 lb
Mocrqr6iągq pqq; 700 900 950 575

Typ, ilo+ć sil_rrików wyciągowydr CAT 3406 DI (2) CAT 34088 (2) cAT 3408 (2) CAT 3408 (1)

Przekładrria lrydrauliczrra, prodtrcent Allison Allison Allisorr Allisorr

Przekładńa lrydratficzrn, Ęp CLT-754 CLT-5961 CLT-5860 cLT-5860

Wielokrązek dolny, pro<lucent Ideco NatiorTal Skytop Skytop

Wielolcążek doLry., typudńvig ltony| UT&160 G,250 HB_245 H&154

Głowica phrzkowa, trdźwig [tonyl TL_200 P-200 P-300 TL-200

Kelly spinrrer, producent Varco EGA Varco Foster

Kelly spinncr, ro<lzaj rrapędtr Pnetunatyczny Pneumatyczny PrreurnaĘczny Hydmulicary

Producerrt stołtt clbrotowego Ideco Natior-ral Skytop Skytop

Typ stołtr obrotowego, prześwit [cale| sR 20-1 /2" C27-1/2" RSH-22" RsH 18"

Proclucent pomp pfuczkorvydr Ideco Oilwe]l Gardner Denvo oFI

Typro*p T-500 A_850 PT PZ-8 IlDL-700

Liczba pnmp i moc [KM] 2 x500 2x&50 1x750 2x700
Typ ilosć silrrików pornpowyclr CAT 3412 (2) CAT3512 (2) CAT D398 (1) CAT D379B (1)

Objętość systemu phrczkowcgo 150 m 150m 90m 70 rn

Prodtrcerrt sit wibracf nych Brarrdt Brarrdt Brandt Brąndt

Liczba i typ sit wibracyjnydr 2 podwójne 2 podwójne 2lirriowe 3 pol'edyrrze
prodtrcent odmulacza Brandt Brandt Brandt

Prodtrcerrt degazatora Brandt Brarrdt well corrtrol

Napęd SCR oznacza zasilanie z rozdzielni, w
której następuje prostowanie, dzielenie i wysyła-
nie wvma8anei mocy elektrycznej do poszczegól-
nych silników elektrycznych napędzających
główne urządzenia mechaniczne wiertni, mocy
wytworzonej w zespole agregatów prądotwór-
czych napędzanych silnikami wysokopręznymi
CatepilIar.

System ten pozwala na wyeliminowanie prze-
kładni mechaniczltych jak i hydraulicznych/ oraz
umożliwia dopasowanie wytwarzanej mocy mecha-
nicznej do określonego na nią zapotrzebowania, a

Przez to zmniejszenie zużycia oleju napedowe8o/
gdyż w zaleznosci od zapotrzebowania na moc włą-
czane są od jednego do czterech silników wysoko-
Pręznych.

Napędzanie silnikami elekĘcznymi prądu sta-
łego wyciągu wiertniczego, stołu obrotowego, pomp
płuczkowych umożliwia płynną regulację pracy Ęch
urządzeń, co ułatwia prawidłowe prowadzenie pro-
cesu wiercenia, jak i sprawne wykonywanie innych
zabiegów technologicznyclr.

W tabeli 2 przedstawiono charakterystykę prze-
woźnych urządzeń \^/iertniczych, które posiadaiąc
znaczny zakres głębokości wiercerria dochodzący

nawetdo2 800 m, posiadaja jednoczśnie bardzo krótki
okres montazu i demontazu.

Spowodowane iest to faktem, ze podstawowe ele-
menty urządzenia wiertniczego jak: hydraulicznie
podnoszony maszt,wycią1, stół obrotowy, silniki na-
pedowe wyciągu oraz stofu obrotowego, sprzęgło głów-
ne, zamontowane są r"ra ciągniku samochodowym.

Także inne elementy urządzenia wiertniczego są
montowane modułowo na podbudowach, bądź w
kontenerach, coprzyśpiesza ich montaz i demontaz.

Zarowno urządzenia wiertnicze stałe jak iprze-
WoŹne M/yposazone są W nowoczesne systemy
płuczkowe, składające się z regulowarrych linio-
wych sit wibracyjnych ( Adjustable Linear Shale
Slraker ), odmulaczy (Mud Cleaners ), prawidłowo
zaprojektowanych i wyposażonych zbiorników
płuczkowych z mieszadłami mecha niczny mi,,,pi-
stoletami" hydraulicznymi słuzącymi do mieszania
płuczki wiertniczej, lejami hydraulicznymi słuzą-
cymi do sporządzania płuczki, wirówkami do usu-
wania fazy stałej z płuczki oraz iednostkami fioku-
lacyjnymi.

Wszystkie opisane powyżejurządzenia wiertni-
czewyposaŻone są W wysokowydaine pomPy płucz-
kowe; trójtłokowe, jedrrostronnego działania, ktorych-
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moc mechaniczna zawiera się w zakresie od 500 do
1600 KM. Umozliwiają one wykorzystanie duzej
mocy hydraulicznej podczas wypływu płuczki
wiertniczej z dysz świdra w trakcie urabiania przez
niego dna otworu wiertniczego.

ZPNiG Krakow posiada własny seru/is płtrczko-
wv posiadajacy na każdejwiertni laboratoria polo-
we, wktorvch praco,1t niry serwisu mogą wykonpvać
wszelkie niezbędne pomiary fżykochemiczne płucz-
ki rviertniczej, robic badania pilotazowe i na bieżąco
kontroiowac proces,,obrobki" płuczki.

Jego skuteczna praca w dużym stopniu umozlt-
wia szybkie i bezawaryjne wiercenie głębokich ctwo-
rort, rviertniczych w trudnych warunkach karpac-
kich.

Porównywanie technologii
wiercen ia urządzeniami
produkcii ZSRR i USA

W tabelach 3 i 4 i na rysunkach 2 i 3 przedsta-
wiono porownanie parametrów technologic zny ch
uzvskanych rv trakcie ą,iercenia głębokich otwo-
row lviertniczych r,v Rejonie Przedgórza Karpac-
kiego (Lit.2 ).

Pierwszy z porownywanych otworow, otrvor L-4
wiercony był przy pomocy urządzenia wiertniczego
URALMASZ 3D produkcji ZSRR, drugi z nich, otwór
L-7 byl wiercony przy pomocy nowoczesnego urzą-
dzeria produkcji USA-IDECO 1700.

Tabeia 3 i Rys. 2 przedstawiaja uzyskane parame-
trv wiercenia takie jak, mechaniczna i marszowa pręd-
kosć wiercenia, r:raz ciężar właściwy płuczki wiert-
niczej stosowanej rv trakcie wiercenia sekdi otworow
o średnicy 72-7 / 4" .
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Tabela 4 oraz Rys. 3 przedstawia te same parane-
Ę u,iercenia uzyskane w lrakcie wiercenia sekcji o

średnicy 8-1 /ż" "
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Tabela ,3

Średnica otworrr 'l2,1 / 4"

1.

3:Ol
G
FuJ1

.o

.o
O0FE
<Lr
3

,..,,l;;1. 
..

8-112,

Tvp trrządzcr.ia

N{echaniczna prędkośc
uriercerria

Marszorł,a prędkość
łr,iercenia

Ciężar u,łaścirrv płtlczk
lviertniczej

rn/ godz rn/godz. (J/ cm

URALMASZ 3D 0,84 0,62 1,27

IDECo 1700 1,28 0,9 6 121

Zmiana parametrtr, 7o + 5ż,3 Vo
]

+ 54,8 % 47%

Tabela 4
Śreanica otworu &1/2"

Typurządzania

Mechaniczr.a prędkosć
wiercenia

Marszowa plrędkcć
wieraenia

Ciezar lr,łaściwy płuczki
wiglniczej

m/gńz, m/gńz G/crn'

LIRALMA-qZ 3D 0,66 0ł2 127

IDECO1700 7,1I 0,63 ].,1 1

Zmiana pararrretru, % +'I74 Vn + 50,8 Vo Ąu%
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Analizując dane przedstawione w Tabelach 3 i 4
oraz na rysunkach 2 i3, należy zaobserwowac zna-
czący wzrost mechanicznej jak i marszowej prędko-
ści wiercenia w otworze L-7 wierconym amerykań-
skim urządzeniem IDECO 1700.

Mechaniczna prędkośc wiercenia Vm".h., jest to
prędkość głębienia otworu wiertniczego, definiowa-
na jest ona jako stosunek odwierconych metrów, do
czasu ich wiercenia.

Marszowa prędkość wiercenia uwzględnia oprócz
czasu wiercenia, równiez czas zapuszczania i wycią-
gania narzędziadoiz otworu wiertniczego, czas płu-
kania otworu, czas dodawania rur płuczkowych,czas
przerabiania otworu i czas zmiany narzędzia wiert-
niczego.

W przypadku sekcji otworu o średnicy7ż-7 / 4"uzy-
skano przyrost mechanicznej prędkości wiercenia o
5ż,3 Vo .W zrost ten w przypadku otworu o średnicy 8-
-7/2" wyniosł774,0Vo.

Tak duży wzrost mechanicznej prędkości wierce-
nia był mozliwy dzięki zastosowaniu wydajnego sy-
stemu usuwania fazy stałej (zwiercin ) z płuczki wiert-
niczej i utrzymywania cięzaru właściwego płuczki
na małym poziomie1,Z7 G/cm3 (A cięzaru właściwe-
go=-4,7 7o) dla otworu 72-7/4" i 1,11G/cm3 (A cię-
zaru właściw ego = -12,6 % ) dla otworu o średnicy 8-
-7/2".

Utrzymywanie na małym poziomie ciężaru wła-
ściwego płuczki wiertniczej, a przez to wywieranie
zmniejszonego przeciwcśnienia hydrostatycznego na
spod wierconego otworu ma decyduj4cy wpływ na
prędkość wiercenia, Uzyskano to dzięki skuteczne-
mu oczyszczaniu płuczki wiertniczej na sitach line-
arnych, w odmulaczach i wirówkach.

Zwiększenie marszowej prędkości wiercenia uzy-
skano także dzięki wyposażeńu wiertni IDECO 1700
w sprzęt pomocniczy ułatwiający i przyśpieszajacy
operacje wiertnicze. Do tego typu sprzęfu należy zali-
czyc; kelly spinner, hydrauliczne bębenki pomocnicze,
hydrauliczny tłok do docinania obciążników, (EZY-
TORQUE ), pneumatyczne wciągarki linowe do wcią-
gania elementów przewodu wiertniczego do szybu,
pneumatyczne wciągarki zamontowane na mostku po,
mocnika wieżowego drutowe wciągarki MATHEY iĘ,

ZAKŁAD POSZUK|WAN|A NAFTY lGAZU KMKóW|
popRAwA TEcHNoLoGll wEHcENlA i
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uwiert na śwlder

-1680 _60,40,20 0 20 40 60 8o 1 co

ZM|ANA PARAMETHÓW W LATAoH 1992_1904, o/"

Rys.4,

Na rysunku 4 przedstawiono poprawę parame-
trow technologicznych charakteryzujących proces
wiercenia w całej działalności wiertniczej ZPNiC
IGaków w latach 1992-1994,

Wraz z ulepszeniem technologii wierceń, polep-
szeniu ulegĘ zabiegi orurowania i cementowania
otworów wiertniczych, oraz opróbowanie złóż bia:,-
minów naturalnych dzięki zastosowaniu nowocze-
snych rurowych próbnikow złoża.

Rurowe próbniki zloża
stosowane w zpNiG kraków

Od 7992 roku serwis opróbowań ZPNiG Krakow
został wypos;Lzony w nowoczesne próbnki złoża oraz
kompletne urządzenia napowierzchńowe do opróbo-
wań firm Halliburton i Baker. Rurowe probniki zło-
ża składaja się z komór, zespołu zaworów, manome-
trów mechanicznychbądź elektronicznych i służą do
badania ciśnienia zło żow ego, przepuszczalności, po-
rowatości, stopnia uszkodzenia i innych cech hydro-
dynamicznych złoża.

Próbniki złoża Ępu standard
Próbniki firmy Halliburton typu standard charak-

teryzuja się dwukrotnie większą wytrzymałością i
trwałością od doĘchczas posiadanego §przętu, moz-
liwością pewniejszego uszczelnienia pakera w ska-
łach o słabej zwięzłości, albo przy dużej rożnicy ci-
śnienia, wyposźone są one w łączniki bezpieczeń-
stwa i nożyce instrumentacyjne o dużej sile uderzeń,
umożliwiające,,wybijanie w gorę", przychwycone-
go zestawu próbnika, Zastosowane mogą one być do
zapięć w otworach nieorurowanych o średnicy no-
minalnej 308;ż16;749;743 mm oraz w otworach oru-
rowanych rurami okładzinowymi 13 3/8"; 9 5/8";
7";6 5/8".

Próbniki zloża łpu FUL-FLO
Probniki firmy Halliburton Ępu Ful-Flo charak-

teryzuja się pełną przelotowością całego zestawu
(np.2.25" - dla Ful-Flo 5" i7.68" dla Ful-Flo 3 7 /8"),
oozwalaja oprócz prowadzenia opróbowania me-
todą wielocyklową na zapuszczanie przez probnik
przyrządow pomiarowych, ładunków perforacyj-
nych, wykonywanie testów wydajności, testów za-
tłaczania, przeprowa dzenie testow intensyfiku j a -

cych itp,

Próbniki zloża łpu ,,Inflatable"
Oprócz probników złoża ftrmy Halliburton ser-

wis opróbowań ZPNiG Kraków posiada próbnik zło-
ża Ępu Inflatable-Lynes 5" produkcji firmy Baker,
Próbnik ten posiada pakery zapinane w otworze ci-
śnieniem hydraulicznym. Zasadniczo jest on prze-
znaczony do opróbowań w skałach o słabej zwięzło-
ści oraz odwiertów, w których występuja skawerno-
wania ścian.
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Probnik stosowany może być w otworach o
średnicach: 308-410; 21,6,330; 743,220 mm oraz
w rurach 73 3/8", 9 5/8" ; 7" ; 6 5/8". Pakery
próbnika wy fr zymują r óżnicę ciśnień wynoszą-
cą 24-28 lvIP a, za|eżnie od warunków otworo-
wych.

Jeżeli w otworze występuje kilka interesuja-
cych nas poziomów w różnych głębokościach,
a średnica otworu jest dla pakerów odpowie-
dnia oraz rozstawy planowanych zapięć pa-
kerów są takie same, próbńkiem selektywnym
Inflatable pracujac jednym //marszem" można
zbadać te poziomy.

Ęrócz Ępowych testów opróbowania zło-
ża na ,,przypływ" , próbnik Inflatable bez za-
woru głównego stosowany jest również (usłu-
ga dla firmy AMOCO-POLAND Ltd., badanie
warstw karbonskich) do testów chłonności skał
wykonywanych czystą wodą wtłaczaną przy
uzyciu agregatów pompowych przez prze-
wód wiertniczy w przestrzeńmiędzypakero-
Wą.

Testy te wykonywane były w różnych głę-
bokościach jednym,,marszem" z dołu do góry
z równoczesną rejestracja zmian ciśnienia ci-
śnieniomierzem wgłębnym zapuszczonym
na kablu przez ś|uzę z odczytem na po-
wierzchni.

Na Rysunku5 przedstawiono opróbowanie otworu wy-
konywane przez serwis probnikowy ZPNiG Kraków prób-
nikiem typu Inflatable w otworze Z-6 (Lit. 3.).

podsumowanie
Zakład Poszukiwania Nafty i Gazu lGaków to wielood-

dńalow e przedsiębiorstwą wypcażone w nowoczesny sprzęt
wiertniczy, obslugwany pru ez kadrę inżynieryjno-teóniczną
posiadajaca wysokie kwalifikacje zawodowe oraz doświad-
czeŃa zdobyte na wielu polach naftowydr świata, w krajach
takich jak Indią Pakistary IraĘ Libia, Niemry i LJkraina.

Swiatowy poziom techniczny krakowskiej ,,NaĘ' oraz
wysokie kwalifikacje jego załogi umożIiwĘ Zakładowi Poszu-
kiwania Nufty i Gazu Kraków zostanie członkiem elitarnego
Międzyrnrodowego stowarzryrszenia Firm wierkriczych 0ADc
- International Association of Drilling Contractors ).

Literafura
7. Oil and Cas Exploration Company Cracozu, General Catalog, Kra-

ków, 1995 r,
2. Krzysztof, A. Fugiel, Thc De,oelopment of Drilling Technology zoi-

thin Tlrc Cracau OiI and Gas Exploratbtt Company, Oil and Cas Nezus front
Poland, Speciall Issue forAnnual Conamtion of the Ameritan Associatiott of
Petroleum Geologbts, Houston, March 5-8, 1995.

3. Tadeusz Wójtowicz, Zbigniew Nowakowski, Notooczcsne tcc]l,
nologie opróbmoania zu aspekcił najnowszych interpretacji wynikólu pomin-
rów rurozoymi próbnikami złoża, Kolf,erenc|a SITPNiG, Iwonicz, 27-
-28.10.1995 r.

Po zgniataniu korków
cementowych w głębokości 2460 m
nogą próbników standardowych
zapinanych w dniach 2 Xll i5 Xll 1994
(próby nieudane) zapięto próbnik
lnflatable nie stawiany na korku.

Rury okładzinowe 9-5/8" - 2198 m.

paker górny 2405 m
(miocen - śr. otw. - 225mm)

paker dolny 2450 m
(miocen - śr. otw. - 225mm)

korek cementowy -2460 m
głębokość otworu - 2875 m
średnica nominalna - 216 mm

Schemat zapiecia próbnika Ępu Inflatable w otworze Z- 6
Rys.5.
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WlERcENlA KIERUNKoWE
W ZPNIG KRAKOW

mgr inż. }acek Chmura

Wiercenia kierunkowe prowadzone są przez
ZPNiG Krakow od 1990 roku. Czym są i dlaczego
wierci się otwory kierunkowe. Ogólnie rrjmującsa to

otwory o wcześniej zaprojektowanym - znacznie
odbiegającym od pionowego przebiegu.

- grupowanie otworów i wiercenie ich z jednego miej-
sca - w celu ograniczenia kosztów przygotowania
terenu pod wiertnię or az pr zy szłą eksploata cj e,

- niemożność udostępnieńa złoża otworem pionowym
z powodu istniejacyclr przeszkód terenowych (jezio-

r a, lasy, zabudowańa, tereny gorzyste itp.),

- zbaczanie z otworów istniejących stosowane dla
ominięcia pozostawionego po awarii przewodu
wiertniczego lub dla zbadania oddalonej części ho-

ryzonfu produktywnego udostępnionego otworem
pierwotnym,

- wiercenie otworów ratunkowych dla trafienia w ho-
ryzont produktywny jak najbliżej otworu z erupcj4
otwartą - w celu zlikwidowania erupcji przez za,
tłoczenie ciężkiej płuczki,

- omijanie stref zaburzonych tektonicznie, wysadów
solnych itp.

- zwiększanie odsłonięcia horyzontu produktywnego
(efektywnej miąższości złoża) i uzyskarrie przez to
większej wydajności z otworu.
Początkowy- pionowy odcinek otworu wiercony jest

na ogół w sposób standardowy. Od punktu Tozpoczy-
nania krzywienia technologia wiercenia jest zmienna.
Nad świder montowany jest specjalny silnik hydrau-
liczny napęd zany przepływająca płuczką. W konstruk-
cji silników wgłębnych łvykorzystano zasadę działania
tzw. ,,pampy Moineau". Układ napedowy stanowi sta-
lowy rotor umieszczony wewnątrz gumo,wego/ wyko-
nanego również w formie spirali (z tym, że z jednym
występem więcej) statora. Obrót rotora wymuszany jest

przezpłuczkeprzeph7wa jącąpomiędzyobydwomaele-
mentami. Prędkóć obrotowa silnika zalezy przede wszy-
stkim od konfiguracji rotor-stator (ilości występo\^/ np.
1 / 2, 3 / 4, 5 / 6, 9 / 10). Im wy ższa liczba,,wy stępó#' Ęm
nższa prędkość obrotowa itymwyższy moment. W
wierceniu otworów kierunkowych najczęściej stosuje się
silniki wolnoobrotowe, ktorych prędkość wynosi 80-260
obr,/min. Silniki średnioobrotowe (zakres obroiów 140-
490 obr./min) stosuje się głównie ze świdrami diamen-
towymi, PDC i Ballaset.

Nad silnikiem wmontowany jest w specjalnej gru-
bościennej rurze, wykonanej ze stopow niemagnetycz-
nych (zwanej obciążnikiem niemagnetycznym), elek-
troniczny przyrząd do pomiaru krzywizny oraz kie-
runku otworu. Istnieje tu szereg rozwiązań technicz-
nych - korzystajacych z czujników zyroskopowych,
magnetycznych, bezwładnościołvych oraz z róznych

od8jście od pionU

Typ "S"

koniec krzywienia

.odcinek prosty

koniec zrzucania

odcinek prosty

Cel

Istnie;'e cała gama kształtów możliwych douzy-
skania w otworach kierunkowych, dwa najbardziej
popularne przedstawiono powyżej. Wśród szeregu
powodów dla których wierci się otwory kierunko-
we można wyróżnić:.
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sposobów transmisji danych na powierzchnię, Czę-
stoprzyrządy te oprócz danych niezbędnych do pro-
wadzenia *tercenia wykonuja na bieząco szereg po-
miarów geclfżyki wiertniczej w dopiero co przewier-
conych pokładach.

rolka

standardowy
lavadrat i głowica

kabel geofizyczny 5/'l6'
wciągarka

I

l

Na powierąchni wszystkie dane przetwarzarre są
w komputerze głównym systemu. Stamtąd wyniki
przekazyvvane są do wyświetlacza znajdującego się
na stanowisku wiertacza i jednocześnie drukowane
na drukarce.

Pomiędzy silnikiem a obciążnikiem niemagne-
tycznym znajduje się specjalny krzywy łącznik, po-
wodujący odchylenie silnika z świdrem i krzywienie
otworu w czasie wiercenia. Po uzyskaniu odpowie-
d niej krzyw izny zestaw jest wyciągany i zastęp owa-
ny standardowym przewodem z odpowiednio usta-
wionymi stabilizatorami. W przypadku odchodze-
nia otworu z założonel trajektorii do korekty zapu-
szczany jest zestaw poprzednio używany do krzy-
wienia.

Do chwlili obecnej odwierciliśmy kilkadziesiąt
otworówkierunkowych zarówno w ZPNiG Kraków,
jak i dla innych zleceniodawców. W tabeli na str. 19

przedstawiono podstawowe dane odwierconych
otworów.

Prawie połowa z otworów była wiercona w war-
stwach fliszu karpackiego, szczegó|nie uciążliwych
ze względu na bardzo silne naturalne tendencje do
krzywienia, utrudniające zarówno wykonywanie od-
cinków odchylajacych, jak równiez dalsze wiercerrie
obrotowe (nieprzewidziane zmiany l<r zywizny i azy -

mutu). Duza zmienrrość pokładów powoduje powsia-
wanie półek skalnych utrudniających operacje zapu-
szczania i wyciągania przewodu or az zwiększających
ryzyko zacięcia nowego otworu podczas ewentual-
nych przeróbek. Dla zachowania stabilności ścian
otworu i uzyskania prawidłowego wynoszenia urob-
ku konieczne jest stosowanie wysokiejjakości płuczek
(w związkuztym drogich) o odpowiedr.io dobranych
parametrach reologicznych. Wysokie rvymagarria sta-
wiane są równiez systemowi oczyszczania płuczki,
który musi byćzdolny do przyjęcia duzego wydatku
przepĘwu oraz zapewnić bardzo dobre oczyszcza-
nie zarówno z frakcji ilastejjak i piaszczystej.

Na następnej stronie przedstawiono przykładowy
przebieg otwo'ru (Kielanówka 13K). Do głębokości 1288

m otwór był wiercony pionowo przy silnej rraŁuraltrej
tendencji do krzywieńa w kierunku połnocrro zacho-
dnim. Zbaczanie rozpoczęte w głębokości 1288 m za-
kończono przy 7536mikrzywŁnie 20o. W czasie dal-
szego wiercenia dwukrotnie wykonano korekty azy-
mutu w interwałach 7950-7979 m oraz 2402-2453 m
skręcając tor otworu w lewo. Wiercenie zakoticzotro
przy głębokości2765 m osiągajac założonv cel

W najbliższym czasie ZPNiG zamierza porvięk-
szyć asortyment posiadanego sprzętu o kolejny system
pomiarorvy zbudowany podobnie jak przedstawiony
wcześniej, z tym iż sonda elektroniczna montowana
nad silnikiem wgłębnym jest zasilana bateryjnie i ste-
ruje specjalnym, trmieszczonvm nad nią zaworem. Za-
mykanie i otwierarrie tego zalvoru powoduje zmiany
ciśnienia tłoczenia płuczki, ktore są dekodowane
przezkomputer na powierzchni, Dzięki takiemu sy-
stemowi transmisji mozliwa jest rezygnacja z kłopotli-
wego kabla i wykonywanie otworów o duzej krzyrvi-
źnie w tym także otworolv poziomych.

sonda systemu
obciąźnik

- niemagnetyczny
pomlarowego

krzy\^/y

Ęcznik

silnik
Wgłębny

Jeden z obecnie używanych przez ZPN|G Kra-
ków systemów jest przedstawiony na rysunku po-
wyżej. Składa się on z elektronicznej sondy umie-
szczonej w obciązniku niemagnetycznym i zasila-
nej z powierzchnipoprzez jednożyłowy kabel geo-
fizyczny. W druga stronę tym samym kablem prze-
kazywane są dane pomiarowe. System tenrejestruje
w sposób ciągły w czasie wiercenia następujące pa-
rametry:

-krzywiznę otworu w zakresie 0o-180o,

- azymut magnetyczny otworu,
- kierunek ustawienia zestawu do krzywienia,
- temperaturę na spodzie otworu/
- prawidłowość posadowienia sondy,
- inklinację i natęzenie pola magnetyczne1o (w celu

stwierdzenia ewentualnych zakłoceń),
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1 PilZno 46K .l00 1 900 1801 515 z6 KaIPatv s 7997

2 Tarrrórv 72K 250 1816 1 733 487 Karpaty I 1991

3 Jaśniny 9K 406 76z0 1580 777 16 lvlioćen s 1991

4 Tarnorł,75K 310 7762
,I663 500 ż9 KaIpaty s ,l991

5 Tarrrórtl 73K {06 716o 1380 386 30 KarPatv J 1992

ś Tarrrów 77K .l5 0 1 820 1785 324 22 KarPatv S 1992

]aśniny 27K 500 1465 1-ł36 18 Nliocen S l.99ż
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Przenrr,śl 279K 1200 2774 ż556 525 29 lvfiocen 1 994

26 IJilzrro 45K 32] 2589 2_343 981 28 lvliocen ,l995
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31 Łąkta 30K 539 30 2ż 27 16 7077 35,5 Karpatv J 1995
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mgr inż. Wiesław Bemben,
inż. Andrzei Zmurkiewicz

NAPĘDY WSPOLCZESNYCH

Współczesne wiertnice do wierceń poszukiwaw-
czych i eksploaiaryjnych za rop4 naftową i gazem ziem-
nym, a także badające głębokie stuktury skorupy ziem-
skiej są skomplikowanymi zestawami urządzeń.

Ęr ocz zasadrriczego ciągu urządzeń służąrych do
napedu świdra wiertniczego, tłoczenia płuczki (sp€al-
nego pĘnu pomagajacego w wierceniu i siabilżu jące-

go ściany wierconego otworu) pod tysokim cśnieniem
orazurządzeń służąrych do manipulowania tym sprzq
tem w tzw. operacjach wyciągolł,vch (wyciąganie i za-
puszczanie do otworu zestawu narzędzi wiertniczych)
w skład wiertnicy wchodzi duźa ilość urządzeń po-
mocniczych. Urządzenia te shrrzą doprzygotowania i
regeneracji phrczki, kontroli i pomiarow procesów wier-
cenia, mechanizacji wszelkich operacji, zabezpieczenia
przeciwerup cyjnego, zapewnienia odpowiednich wa-
runków pracy załog1, oświetlenia, łączności itd.

Dawniej stopień złozoności prowadzenia proce-
su wiercenia był mniejszy, a napedy urządzeńbyły
przede w szystkim realżowane na drodze mechanicz-
nej przy użyciu silników spalinowych napędzających
bezpośrednio roznego rodzaju p€dnie i przekładnie
pasowe/ łancuchowe, waĘ kardana iĘ, Powodowa-
ło to dużą awaryjnośc urządzeń, ha|as, zanieczy,
szczenie otoczenia olejami w wyniku nieszczelności
rozbudowanych duzych przekładni, nie pozwalało
tez na osiąganie właściwych parametrów pracy urzą-
dzeri roboczych, między innymi ze względu na ogra-
niczone mozliwości stopniowania przelożeń,

Zastosowanopóżnieji jeszcze stosuje się w mniei
szych wiertnicach napedy mechaniczne wykorzysfuja-
ce dla usunięcia tej ostatniej usterki, przynajmniej dla
zasadniczych napędow, przekładnie hydrauliczne po-
zwalajace na osiągnięcie praktycznej bezstopniowości
przełożeń napedów, ale najlepszym rozwiązaniem na
dzisiaj okazały się nowoczesne napedy elektryczne.

Napedy elekĘczne posiadaja ogromne zaleĘ. Dla
napedu głównych urządzeń roboczych wiertnic jak
wvciąg wiertniczy, stoł obrotowy, pompy płuczkowe,
wvkorzystuje się zalety napedu silnikamiprądu stałe-
go, dla innych urządzeńwystarczy prąd zmienny.

Zniknęły skomplikowane, zaolejone, hałaśliwe
przekładnie, każde ur ządzenie robocze ma swoj sil-
nik, który może zmieniać obroty i moment obrotowy
prawie w dowolny sposób.Lączakablowe z rozdziet-
nią mocy umożliwiająszybki montaz i demontaż oraz
rozmaite możliwości usyfu owania wzajemnego urzą-
dzeń. Żrodłem mocy (zewzględuna potrzebę nieza-
lezności usytuowania wzajemnego wiertni w terenie)
są wprawdzie nadal silniki spalinowe, ale są to no-

woczesne silniki wysokoprężne z doładowaniem (tur-

bo-diesel), współpracujĄce z generatorami prądu
zmiennego na optymalnych parametrach.

Dla zobrazowania wyglądu współczesnej wiert-
nicy z takim właśnie napedem pokazano jej upro-
szczony widok na rys. 1.

Zar y s r ealizacji napędu diesel-elektrycz nego j est
przedstawiony na rys. 2.

Energia elektryczna wytworzona 1est przez agr e,
gat prądotwórczy, łv skład którego wchodzi silnik
spalinowy urysokopręzny i trójfazowy generator prą-
du zmiennego 600 V,50 lub 60Hz,

!V zależności od wielkości wiertnicy, moga lvspół-
pracować łvspólnie 2,3, 4, a nawet więcej generato-
rów omocach od500 do 1300 kW i więcej. Wytworzo-
na moc w generatorach przesyłana jest kablami do
rozdzielni elektrycznej umieszczonej w typołvym
kontenerze o wymiarach 72x3 x 3 m i wadze ok. 25 t.

Poprzez poszczególne pola pomiarowe prądu
zmiennego rozdzielni - moc przekazywana jest na
wspólne szyny zbiorczetejrozdzielni. W polach pomia-
rowych prądu zmiennego zamontowane są elektronicz-
ne moduł sterowniczą które umozliwiają wspoĘracę i
kontrolę parametrów pracujarych równolegle gellera-
torów (wzrostlub spadek napięcia i częstotliwości oraz
kierunek przepĘwu mocy bierne1). Przekroczenie za-
kresu nastaw wielkości kontolowanych powoduje au-
tomatyczne wyłączenie generatora ze wspoĘracy.

Z szyn zbiorczych moc rozdzielana jest do pól po-
miarowydr prądu stałęo i po trarrsformatorze 600 / 380 /
120 V przechodzi do zasilania odbiorników o napięciu
380 V. Przy rozbudowanych wiertniach ilość odbiorni-
kow dochodzi do ok. 70 szt. - głównie silniki napedza-
jĄce wentylatory, mieszalniki, urządzeni a oczy szczaj4-
ce, wirowki o poszczególnych mocach od 1,5 kW do 75

kW. Napięcie 120 V zasila obwody sterownicze.
W polach prądu stałęgo następuje zamiana trójfazo-

wego prądu zmiennego na prąd staĘ w hojfazowych
tyrystorowych mostkach prostowniczych 600 V, 2000 A.

Zastosowanie tyrystorów umozliwia pĘnną regtr-
lacje mocy kierowanej do zasilania napedów głow-
nych w urządzeniu wiertniczym. }ako napędy głów-
ne stosowane są silniki trakcyjne bocznikowe lub sze-
regowe typu,,General Electric" o mocach od 800 do
1000 kW i momencie obrotowym do 8100 Nm.

Sterowanie silnikami napedowymi odbywa się z
konsoli sterowania wierceniem, znajdującej się w bez-
pośrednim zasięgu wiertacza (operatora czynności
wiertniczych) w zależności od aktualnie przeprowa-
dzanych operacji wiertniczych.
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6l @)
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i 4ą ^o***t,u, I l l

=__ffiiffi*"," L_ffi_j l

Rys.2.

ZakladPoszukiwania Nafty i Gazu Kraków po-
siada dwa ciężkie urządzenia wiertnicze omawia-
nego systemu, są to: IRI-1700 (cztety generatory o
łącznej mocy 2,8 MW) i Midco U-7220 (trzy genera-
tory o łącznejmocy 3,1 MW). W obu przypadkach

w części ener geĘ cznej zastosowano generetory prą-
dotwórcze firmy ,,Kato" oraz system sterowania
,,Ross Hill". Naped tych generatorów stanowią sil-
niki spalinowe 12-to i 16-to cylindrowe firmy,,Ca-
tepillar".
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dr inż. Stanisław A. Rybicki

zBloRNIK NA RzEcE RABIE
W DOBCZYCACH JAKO ZRODŁO
WODY DLA WODOCIĄGU KRAKOWSKIEGO

Geneza
Przekrój Góra Jałowcowa-Góra Zamkowa w Do-

bczycach oC lat uwazanybyłzakorzystny dla budo-
wy zapory na rzecze Rabie. Początkowoprzypuszcza-
no, jak przy większości zbiorników prognozowanych
i realizowanych tuz po wojnie, że będzie pełnił on
przede wszystkim funkcje energetyczno-przeciwpo-
wodziową. Natęzenia i następstwa powodzi w tej

zlewni nie były tak dokuczliwe jak w innych,
Deficyt wody do picia, który rozpocząłsię w Kra-

kowie juz na przełomie lat pięcdziesiąĘch i sześćdzie-
siątych spowodował rozpoczęcie prac studialnych
zmierzaj4cych do wybrania nowych opĘmalnych
ujeć. W roku 1961 ukończono,,Studium zaopatrze-
nia w wodę miasta Krakowa zrzekgórskich", Kolej-
nym etapem były założenia projektowe obiektów wo-
dociągowych, ukończone w listopadzie 1963 roku.

Po ich przeanalizowaniu, z udziałem licznych
koreferentów, uznano za najbardziej obiecujace do-
prowadzenie wody do Krakowa z Dunajca (ujętego w
rejonie Tarnowa) lub z Raby w Dobczycach. Dyskusje
związane z wyborem przedstawił szczegółowo p. doc.
mgr inż. Kazimierz Dohnalik, uczestnik większości
spotkań [1].

Ostatecznie została wybrana ta druga alternaĘ-
wa. Założenla zatwierdzono w maju 1965 r.

Podstawowym warunkiem uzyskania potrzeb-
nej ilości rvody było wybudowanie na Rabie zbior-
nika retencyjnego tzw. ,,wodociągowego" , tj. prze-
zllaczonego przede wszystkim dla zapewnienia
warunków niezawodnego poboru wody dla Krako-
wa, Oszacowa ne wtedy p otr zeby były 3 - 4 r azy więk-
sze niż przepływy występuiące w Rabie podczas
rrizówek, trwających tuprzez wiele kolejnych drri.
Za niezb ędną uz na no równoczes ną realizacj ę zbior -

nika i obiektów wodociągowych, Założenia projek-
towe budowy zbiornika na Rabie zaopiniowane
zostały przezwładze wodne (CUGW) w listopadzie
7965 r., z zaleceniem wykonania aneksu dla lokali-
zacji zbiornika w Strozy (podkreślenie S.R.). Zało-
zenia techniczno-ekonomiczne zbiornika na Rabie
zatwierdzono w 7977 roku, powracaj4c do lokali-
zacjl, w Dobczycach,

Opracowania projektowe dotyczące zbiornika na
Rabie w pierwszej fazie wykonał Hydroprojekt O/
Krakow. Wersja zbiornika w Dobczyca ch, zalwier dzo-

naw 1,971, roku, została opracowanaprzez Oddział
Warszawski Hydroprojektu. Wszystkie prace projek-
towe dotyczące obiektów wodociągowych prowadzi-
ło Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w
Krakowie, pod kierunkiem generalnego projektanta
mgr inz. Mieczysława Dumy. Wspołuczestniczyło in-
tensywnie i harmonijnie wielu specjalistow.

Projektowanie obiektów wodociągowych pro-
wadzono tak, że w roku 1,969 możIiwe było rozpo-
częcie prac wstępnych przy ich budowie. W roku
1,974 oddano do uzytku zakład Raba L W tym sa-
mym czasie oddano do uzytku oczyszczalnię ście-
ków w Myślenicach. Wobec przesunięcia w czasie
realizacji zbiornika Dobczyce, ujmowano wodę
spiętrzoną jazem nazwanym prowizorycznyrr.|
podobnie jak pompownia.IJrządzenia te miały
działać do roku 7978/79, taki był bowiem pierwot-
ny termin uruchomienia zbiornika. W rzeczywisto-
ści ta ,,prowizorka" trwała do 1986 roku. Blizsze
informacje zawiera opracowanie p.p. mgr inz. Wa-
cława Kordeusza i mgr inz. Kazimierza Kosiriskie-
go zamieszczone w Nr 1-2/1995 ,,Czasopisma
Technicznego" 12).

Pr zeznaczenie zbiornika zaporowe 8o d o f u nkcj i
zbiornika wodociągowego powoduje konieczność
spełnienia specyf icznych warunkó w związany ch z
uzyskaniem wymaganej jakości wody.

Zgodnie z zamierzeniem (wynikajacym między
innymi z Ętułu niniejszego artykułu) ten właśnie
aspektbędzie przedmiotem dalszych rozważal1.

Zbiornik wDobczycach jest przedmiotem wielo-
rakich zainteresowań, zarówno jako zródło wody,
jak atrakcyjny element krajobrazu, czy ewerrtualne
miejsce wypoczynku lub rekreacji. Stawiane są takze
pytania, czy konieczna jest tak ścisła ochrona trjęcia,
czybrano pod uwage możliwość takze innego wy-
korzystania tego akwenu niz jako źrodło wody. Dla
wyjaśnienia (choćby częściowo) tl,ch spraw przed-
stawiono (w bardzo dużym skrocie) przebieg prac
p opr zedzających proj ektowanie, p o d ejm owa nie
waznych decy zji inwestycyjnych i orgarrizacyjrrych.
Problemy hydroiechniczne (wg przekonania autora
bardzo ciekawe) nie są tematem niniejszego artyku-
łu. Byc moze przedstawi je bardziej kompetenhra oso-
ba. Tematyka ta była w pewnym stopniu juz poru-
szona I2l, dlatego niektóre sprawy potraktolvano
bardzo syntetycznie.
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Uwarunkowania utrzymania
odpowiedniej iakości wody
zgtomadzonej w zbiorniku
Dobczyce

Istotnym, wymaganym przez obowiązujące pra-
wo, warunkiem prawidłowego działania każdego
ujecia jest zorganizowanie i eksploatowanie strefy
ochronnej. Obszar ten ma zapewnic stabilność zaso-
bow oraz jakości ujmowanejwody. Punktem wyjścia
do opracowań związanych ze strefą ochronną jest

mozliwie szeroka charakterystyka obszaru zasilaj4-
cego źrodło obecnie i w latach następnych. Stopień
mozliwości spełnienia określonych łvarunkow decy-
duje w znacznejmierze o potrzebnvm procesie tech-
nologicznym oczy szczanta wody.

Jak wynika z informacji podanych na wstępie,
ostateczna decy zja dotycząca umiejscowienia zbior-
nika na Rabie nastąpiła po rozpoczęciu budowv
obiektow wodociągowych. Stacja uzdatniania wody
,,Raba I" zostałazaprojektowana w oparciu o wstęp-
ne prognozy przy świadomości, żebędzie realizo-
r,vany drugi, definitywny etap iego obiektu (nazy-
rł,any ,,Raba II").

Po decyzli odnośnie lokdlizacjizapory mozna bvło
przystąpić do konkretnych prac i działań zmierzajĄ-
cych do oceny warunkow jakie powinien spełnić
zbiornik (stanot,iący istotną część strefv ochronr.ej
trjecia), by byla zapewniona racjonalna jakość zgro-
madzonej wody.

Rozwazania przy projektowaniu ujecia i strefv,,dla
Raby I" wykorzystującego wodę płynącą (niespiętrzo-

ną przez zaporę) potwierdziły pogiąd, ze prawidłowe
zaprojektowanie strefy ochronnej dla ujęcia ze zbior-
nika Dobczyce wymaga r ozp atr zenia wielu aspektow
daleko wykraczających poza techniczną problematy-
kę projektowania obiektu wodociągowego, Istniejące,

podobne obiekty w kraju były w Latach1977/72ira-
czej nie dawały pozytywnych przykładow. Aspekty te

stanowiły treść wielokierunkowego studium o charak-
terze naukorvym i technicznym, opraco\^/anego w In-
stytucie Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej
pod kierunkiem doc. dr inżJozefa Fiszera.

Studium to zrea|izowano w głownej części w la-
tach 797 2-7974. Obejmowało ono szeroką tematykę,
opracowaną przy udziale kilku instytutów nauko-
wych Politechniki Krakowskiej, Krakowskiego Odzia-
łu PolskiejAkademii Nauk i specjalisiycznych labo-
ratoriów,

Obok zagadnień dotyczących jakości wody, ana-
lizie poddano zagadnienia planowania przestrzen-
nego, kompleksu spraw rolnych (w tym erozji, racjo-
nalizacji gospodarki r olnej, ze szczególnym uwzglę-
dnieniem struktury rłrykorzystania powierzchni i tech-
rriki nawożenia). Rozważano także zagadnienia ko-
munikacji. Obszarowy zasięg opracowania obejmo-
wał zlewnię Raby, a przy niektórych zagadnieniach
był jeszczeszerszy. NależaĘ do nich sprawy rozmie-
szczenia ludności przenoszonej z terenów przezna-
czonych do zatopienia i tzw. rekreacji.

Dolina Raby była wiedy wykorzysĘwana inten-
sywnie, jako miejsce w.vpoczynku niedzieinego głów-
nie dla mieszkańców Krakowa. Analizowano formę i
natęzenie rekreacji oraz mozliwość skierowania ama-
torów tej formy wypoczynku w inne rejony (np. nad
Zalew Kryspinovvski, dolina Raby ponizej Dobczyc).
Rozwazano takze jakie są warunki i mozliwości re-
kreacyjnego rł,ykorzystania zbiornika, pamiętając o
jego podstawowej funkcji. Stwierdzono, że zagroże-
nia jakości wody pochodzą z ognisk skupionych i roz-
proszonych. Zaproponow ano także zakles przygoto-
wańczaszy zbiornika do zatopienia i przedstart,iotro
program badań, które miały określić przebieg zmian
dna w akwenie w trakcie eksploatacji. Jedna z części
poświęcona była aspektom pra\Ą/nvm organżacji strefv
ochronnej.

W,,Studium", w oparciu o analizę problemow,
propono\^/ano kierunki ro zw iązan, zmierzającvch do
prowadzenia w zlewni Raby szeroko pojetej działal-
ności gospodarczeli technicznej łv sposob korzystny
dla jakości wody zgromadzonej w zbiorniku. ,,Stu-
dium" Politechniki Krakowskiej wykorzystano przv
opracowaniu koncepcji technicznej strefy och.ronnej

[3] wraz z inn,vmi przesłankami wynikajacymi z de-
cyzji władz,postulatorv uzytkownikow ujecia -i zbior-
nika, doświadczeń zebranych w podobnych obiek-
tach (ktore w międzyczasie oddano do eksploatacji) i
rzecz oczywista własnych przemvśleń projektaniolr,.
W ,,Koncepcji" tej starano się uzasadnić propozvcję
r ozwtązań przez wymiarou,anie inzynierskie. Doty-
czy to podsta.,vovvego problemu, mianowicie ocerry
stopnia eutrofizacji wody zgromadzonej w zbiorni-
ku, W tym celu wykorzystarro lzw.liczbę Vollenrvei-
dera, która podaje stęzenie fosforu ogólnego \v wo-
dzie jeziora jako funkcje wybranych parametrow.
Czynnikami, ktore znajduja się w liczniku tego wzo-
ru jest liczba charakteryzująca ładunek doprowadza-
nego fosforu przeliczony na jednostkę porvierzchni, a

w mianowniku iloczyn średniej głębokości jeziora,
Liczby wymian wodv w ciągu roku oraz tzw. wspoŁ
czynnika sedymentacji, kióry jest funkcja liczby wy-
mian wody. Stopień eutrofizacji jest proporcjonalny
do stęzenia fosforu wwodzie.Zatem przy tym samym
obciązeniu fosforem i w tej samej głębokości, zalezni e

od interrsywności wymiany wody moga łvystąpić roż-
ne stopnie eutrofizacji. Obliczenia te wykazały, że w
zbiorniku Dobczyce moga wystąpić wysokie stopnie
eutrofizacji, co \Ąrymaga przeciwdziałań. Okoliczno-
ścią niekorzystną jest mało intensywna wymiana wody
wDobczycach. Dla normalnego poziomu piętrzenia i
przepływu średniego, czas wymiany wynosi (w zao-
krągleniu) 108 dni, tj. 3,3 wymiany r-ra rok. Wartość ta
dla zbiornika Sulejowskiego, stanowiącego podstawo-
we źródło wody dla aglomeracji łódzkiej wynosi oko-
ło 50 dni, tj.7,3 wymian na rok, a dla zbiornika Ze,
grzyńskiego 3-5 dni (70-720 wymian na rok).

Gdy, przy opracowaniu ,,Koncepcji" nie było
mozliwe liczbowe uzasadnienie rozwiązań, poda-
wano inne argumenty (np. analogię). Niektóre spra-
wy zostały rozstrzygnięte przez decyzje kompetent-
nych instytucji i władz. Pewien wpływ na propozy-
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cje rozwiązań szczegółów miał także ograniczony
dostęp do urządzeńzagranicznych. W miarę dostęp-
nych środków starano się racjonalnie spełnić pod-
stawowy warunek strefy ochronnej - ochronę jako-
ściwody.

Szereg rozwiązań zaproponowanych w,,Koncep-
cji" miało charakter, w owym czasie, nowatorski. Przy-
kłady to stacje monitoringu jakości wody, pĘwające
urządzenia do oczyszczania powierzchń zbiornika
oraz jego napowietrzania (do głębokości kilku me-
trów), urządzenia do oczyszczania wód opadowych
spływających z dróg,

Gospodarkę rybacką zaproponowano traktować
jako wazny element utrzymania właściwej jakości
wody w zbiorniku.

Zaproponowano analizę poziomu nawożenia w
częśći zlewni, dązenia do transformacji struktury
upraw. Przedstawiono zasady przygotorłlania cza-
szy zbiornika do zatopienia. Sprawy odprowadza-
nia ściekóvt, zaproponowano rozwiązać w sposób
zróznicowany. Dla Rabki i Mszany zaproponowano
wysokoefektywne oczy szczalnie ścieków. Dla zlew-
ni przylegającej do zbiornika zaproponowano spo-
sób niezawodny, zgodny ze współczesnymi mozli-
wościami i op arty naurządzeniach krajowych.,,Osią"
był kanał Lubień-Pcim-Myślenice, do ktorego miały
być kanałami doprowadzane ścieki z przylegĘch wsi.
W Myślenicach przewidywano oczyszczanie w ist-
rriejącym obiekcie (pod warunkiem jego rozbudowa-
nia), a następnie pompowanie oczyszczonych ście-
ków do przewodu tłoczno-grawitacyjnego prowa-
dzącego ponżej zapory.Przewód ten umożliwiał (na
odcinku grawitacyjnym) także przejęcie oczyszczo-
nych ścieków z ewentualnej zabudowy rekreacyjnej
na atrakcyjnym lewym brzegu, z maĘch parkingów i
wod z drenazy. Równiez ścieki z rejonu Trzemeśni
zaproponowano odprowadzic do oczyszcza|ni w
Myślenicach.

Problemy rekreacji przeana|izowano przy opra-
cowaniu ,,Koncepcji" i w trakcie jej uzgadniania.
Uwzględniono przy tym sprawy atrakcyjności róż-
rrych form wykorzystania zbiornika, dostępności do
tafli wody, oddziaływania na jakość wody, bezpie-
czerlstwa korzystaj4cy ch or az możliwości realizacyi
nych (finansowanie ze środków przyznanych na re-
alizacj e inwestycj i p r zeznaczonych dla zaopatrzenia
Krakowa w wodę nie wchodziło w rachubę). Anali-
zowano także warunki niezbędne, by stopieńskutecz-
ności przeprowadzania akcji raturrkowych dla roż-
nych form rekreacji był odpowiedni, przypuszczalną
częstość ich prowadzenia i następstwa opóznionej
Pomocy.

Możliwość spontanicznego, niekontrolowanego
wypoczynku wzdłuż lini brzegow ej z wykorzysta-
niem tafli wody wykluczono po stwierdzeniu (przez
instytucje odpowiedzialne za te sprawy) dużego za-
grozenia dla korzystajacych. Warunki tu występu-
jĄce (szczególnie w rrajbardziej atrakcyjnych miej-
scach brzegów) są wyrażnie sprzeczne z kryteriami
obolviązującymi dla kąpielisk na wodach otwartych.
Doświadczenia z innych podobnych akwenów wy-

kazaĘ, że kąpiel w zbiorniku Dobczyckim może po-
vvodowaću kapiących się tzw. szok termiczny, a wy-
soka fala potęguje zagrożenie,Zwtacano uwagę/ ze
przy pełnej eksploatacji zbiornika odsłaniane będą
okresowo znaczlle połacie dna o mało atrakcyjnej
powierzchni. W pewnym okresie rozwiązańwyda-
wała się bliska akceptacji mozliwość wykorzystarria
powierzchni zbiornika w części nie koliduja cej z za-
mierzaną strefą ochrony bezpośredniej, dla form re-
kreacji racjonalnych w tych warunkach (np. zeglar-
stwa prowadzonego wg zasad obowiązujących na
morzu, Ę. w kamizelkach ratunkowych). Tu takze
były niezbędne działania organizacyjne gwarantu-
j4ce spełnienie określonych warunków, oraz kontro-
la ich przestrzegania. Ta forma wykorzystania mia-
ła cechy elitarności. Niemożliwe (z przyczynfinan-
sowych) okazało się wybudowanie na obrzeżupoza
strefą ochronną basenów kąpielowych, z podgrze-
waną wodą, czynnych przez szereg miesięcy jako
początku ośrodków rekreacyjnych.

Sprawa rekreacji, obok założeń niezbędych dla
utoworzenia pasa izolacyjnego w obrębie strefy
ochronnej oraz przestrzegania ograniczeń inten-
sywności i sposobach nawożenia stanowiła
przedmiot szeregu ana|iz, a nawet dodatkowych
badań i ekspertyz. Spowodowały one, że decyzje o
ustalenie strefy ochronnej ujecia na Rabie w Do-
bczycach wydano w 1,982 r. (pierwszy wniosek zło-
zono w 7977 roku).

Ostatecznie zdecydowano, że w strefie ochrony
pośredniej nie dopuszcza się rekrearyjnego wykorzy-
stania tafli wody zbiornika. Jak wiadomo, strefa ochro-
ny bezpośredniej jest ,,zlitery prawa" przeznaczona
w całości wyłącznie do użytkowania dla potrzeb
wodociągowych.

Wzdłuż lini brzegowejzbiornika, w obrębie strefy
bezpośredniej zaproponowano pas ochronny pierwot-
nie o szerokości 50-80 m, ostatecznie 20-50 m. Najbar-
dziej płyikie, niekorzystne dla jakości wody części
akTvenu zlikwidowano przez obwałowanie.

Realizacia i eksploatacia
zbiornika

Budowa zapory rozpoczęła się n, 1970 roku, z
zamiarem ukończenia wszystkich obiektów zbiorni-
ka w roku 7978/79. Napełnianie zbiornika rozpo-
częto jednak dopiero w listopadzie 1985 r., ukończo-
no w grudniu1987 roku. W czerwcu 1986 roku roz-
poczęto pobór wody z ujęcia wieżowego umieszczo-
nego na lewym brzegu zbiornika. Charakterystycz-
ne dane dotyczące zbiornika przedstawiają się na-
stępująco [4l:

Powierzchnia zlewni Raby
do przekroju zapory Dobczyce, około 770 km2
Pojemnośc zbiornika: całkowita 125,0 mln m3

przeciwpowodziowa 25,8 mln m3
wyrównawcza 84,7mlnm3

martwa 14,5 mln m3
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powierzchnia zalewu:
przy pięttzeniu maksymalnym 1065 ha
przy piętrzeniu normalnym 950 ha
przy wierzchu warstwy martwej 335 ha

Wysokość maksymalna zapory 30,6 m
Wysokośćwarstwy

wyrównawczej około
Srednia głębokość

pr zy piętrzeniu normalnym

15,0 m

10,4 m
Przy przeptywie średnim wody rzeki Raby w prze-

kroju Dobczyce = 70,6 m3/s, teoretyczny czas prze-
pływuwynosi:
Przy całkowitym napełnieniu 140 dni
Przy napełnieniu do wierzchu
warstu/,ywyrównawczej 108 dni
Przy napełnieniu do wierzchu
warstwymartwej 16 dni.

Przy przepływie występuiącym statystycznie raz
na dwa lata, czasy teoretyczne wynoszą odpowiednio:
7 dni,5 dni i 0,8 dnia. W rzeczywistości czas przepły-
wu jest znacznie krótszy.

Dfugość lini brzegowej wynosi 41 km.
W latach 1,984/ 85 wybudowano elekrownię prze-

pĘwową, wykorzystującą obowiązkowe odprowa-
dzenie wody ze zbiornika.

KoszĘ utrzymania i eksploatacji zbiornika pono-
szą:.

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-
cjiwKrakowie,

- Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnejw Kra-
kowie,

- Elektrownia.
Ilośc wody pobieranej dla wodociągu krakowskie,

go (zaopatrującego oprócz Krakowa także Wieliczkę,
Myślenice, Dobczyce i szereg gmin) nie przekracza2
m3/s, zatem jest wyraznie mniejsza od dyspozyclnej
(3,5 m3/s). Zjawisko mniejszego niż uprzednio pro-
gnozowanego poboru wody jest powszechne w całej
Polsce. Wahania lustra wody są znacznie mniejsze
niż ekstremalne (które miaĘ wynosić około 15,0 m).

Z obiektow i urządzeń przewidzianych w cyto-
wanej ,,Koncepcji", a następnie opartych na niej pro-
jektach zrealizowano w zasadzie te, które związane
są ze strefą ochrony bezpośredniej. W ostatnim roku
zwiększono (w zasadniczym stopniu) stopień usuwa-
nia fosforu w myślenickiej oczyszczalni ścieków,
wprowadzajac dawkowanie środków chemicznych.
Usprawniono także w tym okresie gospodarkę osado-
wą, pTzezzamontowanie urządzeń do odwadniania
osadu. Pośrednio usprawnia to pracę c ałej oczyszcza|-
ni, z której ścieki odpĘwają do Raby i z nią do zbior-
nika Dobczyce. W wyniku reformy samorządu lokal-
ne1o oczyszczalnia w Myślenicach należy do tego
miasta. Uprzednio była eksploatowana przez MPWiK
w Krakowie. Strefa ochrony bezpośredniej została
ogrodzona. To rozwiązanie traktowano jako sposób
pomocniczy utrudniajary dostep ńepowołanych (osób

i nie tylko) do wody. Miał on zostać uzupełniony (i w
pewnym stopniu zasąpi ony) przez pas żolaryjny tra-
wiasto-krza czasty, utrudniający dostęp, chroniący w
pev/nym stopniu przed spĘwami powierzchniowy-

mi gleb oraz korzystny ze w zg|ędów ekolo gicz nych,
Kilkunastoletnie usiłowania wychodowania potrzeb,
nej roślinności dały bardzo ograniczone efekty. Mia-
nowicie przypadkowe wypalenia traw powoduja
zniszczenia krzewów i sadzonek. Jest prowadzona
racjonalna gospodarka rybacka nadzorowana przez
Zakład Biologii Wód Krakowskiego Oddziału PAN.

Realżacja innych ważnych obiektow przeznaczo-
nych do ochrony jakościwód wzbiorniku jest opoźnio-
na lub nie jest prowadzona. Oczyszczalnia w Rabce
jest od lat w budowie.Jejzakończenie rysuje się ostat-
nio w sposób bardziej reabry nźpoprzednio. Oczy-
szcza|nia w Mszanie Dolnejprzyjmuje (wobec mało
rozbudowanej sieci kanalżacyjnej) tylko niewielką
część ścieków powsĘacych w tejmiejscowości-

Osiedla wiejskie, położone w zlewni Raby wybu-
dowaĘ (od połowy lat siedemdziesiątych do roku
1993) około 80 km sieci wodociągoy/ej [5],Ilosći wy-
twarzanych ścieków szacowane jako część dostarczo-
nej wody liczona jest w tysiącach m3/d. Długość wy-
budowanych kanałów wynosi zaledwie kilka km.
Uporządkowanie tych spraw wymaga czasu i przede
wszystkim niemaĘch środków technicznych i firra-

sowych. Jest to jednak jeden z koniecznych ,warun-

ków ochrony zbiornika Dobczyce.
Nie nastąpilo bowiem zwiększenie stanu zwierząt

gospodarskich do stanu, ktory prognozowano w po-
przednich latach. Obniżył się poziom wykorzystania
nawozów sztucznych. Niektóre zjawiska są korzyst-
ne z punktu widzenia jakości wody, inne maja cha-
rakter przeciwny.

Zbiornik Dobczyce jest miejscem występowania
procesów eutrofżacflnych. Przedsięwzięcia, ktorych
zadaniem było przeciwdziałanie tym zjawiskom- jak
toprzedstawiono wyżej- zostaĘ wykonane tylko w
niewielkiej części. Z programowego systemu kanalŁa-
cji rozpoczęto realżacje odcinka Trzemeśnia-Droginia,

Stopień eutrofizacji jest odmienny w różnych
punktach zbiornika, zależy od pory roku i głęboko-
ści, warunkow klimatycznych i hydrologicznych.
Podkreślić należykorzystne (dla jakości wody zbior-
nika) zmiany w sposobie eksploatacji wprowadzone
w ostanich latach przez Okręgową Dyrekcje Gospo-
darki Wodnej w Krakowie.

Rozwiązania techniczne obiektu ujecia wody dla
Krakowa okazĄ się korzystne w eksploatacji. Wymie-
nić fu należy zlokalżowanie go w strefie znacznych
głębokości wody oraz możliwość poboru wody nieza-
Luńe z 3 poziomów. Umożliwia to pracownikom Miei
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalżacji w
Krakowie, wybor opĘmalnej głębokości poziom\:
wody.Dzięki temu jejjakość (biorąc pod uwage np.

plankton) jestwyraźnie lepsza od tejjaką można uznać
za średnią dla całego zbiornika. W każdym razie, do-

Ęchczas nie miało miejsca pobieranie wody o ekstre-
malnych stężeniach występujacych w zbiorniku.

Sposob eksploatacji przedstawiony powyżej ma
swoje granice. Są one zdeterminowane przez różnicę
jakości wody w różnych punktach zbiornika. Przy
dalej zwięks zaiącym się stopniu eutrofizacji, jakość
wody czerpanejprzez ujecie, mimo że lepsza od tej
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jaka występuje w innych punktach zbiornika, może
okazać się nieprzydatna dla potrzeb wodociągowych.
Zmiany takie mogą nastąpić skokowo, trudno je okre-
ślić np. w drodze ekstrapolacji czasowej.

Podjęcie intensywnych starań o poprawę jakości
wody dopływającej do zbiornika i znajdującej się w
zbiorniku jest więc konieczne |6, 7l. Powtórzyć tu
wypada opinię o celowości nowego, kompleksowego
opracowania [8]. Iego treścią byłyby generalne roz-
wiązania dla całej ziewni Raby powyzej zbiornika.
Istniejące warunki odbiegaja bowiem diametralnie od
iych jakie istniały lub jakie sobie wyobrażano niemal
ćwiercwieku temu.

podsumowanie
Wypada teraz postawić pyta nie , czy zbiornik w Do-

bczycach jako źródło wody dla wodociągu spełnił i
spełnia nadal funkcję, jaką mu przypisano, czy jest in-
aczej. Ocena, zwłaszcza techniczna wymaga na ogół
określenia kryteriów, Są one najbardziej jednoznaczne
biorąc pod uwagę sprawy ilościowe: zbiornik zapew-
nia z zapasem dostarczenie potrzebnej ilości wody i
cel ten będzie spełrriał przezwie|e lat. Należy jednak
liczyć się z koniecznością jego niemal całkowitego
opróżnienia na szereg miesięcy po około 25-30latach
eksploatacji, dla dokonania stosownych konserwacji.

Kryteria jakościowe są bardziej zróżnicowane.
Mieszkańczy oceniaja końcowy efekt, tj. jakość wody
pobieranej z tzw .kurka. Nie wchodzą w to, że o jako-
ści wody w tym miejscu decyduje charakterystyka
wody ujmowanej, przebie gjej oczyszczania, stan urzą-
dzeń do przesyłu wody (rurociągów magistralnych,
zbiorników wyrównawczych, sieci rozbiorczej) i in-
stalacji wewnętrznych. Określenie,, w oda z RaĘ" jest
więc wypadkową tych czynników. Na ogół jest ono
pozytywne, uwagi są zróznicowane.

Bardziej prec y zylne Y,ry teria, oparte na obowiązują-

rych wskźnikach, to już domena profesjonalistów. Dla
nich jest istotna informacja, ze wskazniki charaktery-
styczne dla b:udno usuwalnych substancji organicznych
dla wody pobieranejw ujęciu (podkreślenie S.R.) mia-
nowice zawartość całkowitego węgla organicznego
(TOC) oraz chemicznego zapokzebowania tlenu ą około
dwarazy ńższe,jak w dwoch dużych ujeciach wody
ze zbiorników zaporowych, dla których ustalono bar-
dzo liberalne warunki w zakresie ograniczeń obowią-
zujarych w strefach ochronnych. Przewidywane,,do-
czyszczańewody" ze zbiornika w Dobczycach jest w
pełni uzasadnione. }ego stopień nie będzie jednak tak
wysoki, jak w tych 2 rytowanych wyżej ujeciach.

Dotychczasowa działalność zachowała w więk-
szości naturalny stan brzegów zbiornika, Możliwość
wprowadzenia racjonalnej rekreacji w otoczeniu
zbiornika jest otwarta. Realizacji obiektów rekreacyj-
nych będzie przypuszczalnie prowadzona na zasa-
dach zblżonych do rynkowych, jak to ma miejsce w
niektorych firmach angielskich. Pozostaje sprawą
otwartą, czy klient wybierze chętniej spartańskie wa-
runki kontaktu z naturą, czy komfortowe (wręcz lu-
ksusowe) ,,pałace wodnd' ,w rodzaju osrodka AKWA-

\MT (koło Leszna), którego powodzenie mimo niema-
łych kosztów wstępu przekroczyło oczekiwania (w
każdym r azie w pierwszych latach). W rachubę wcho-
dz ą takż e r ozw iąz ania kompr om is owe.

Podstawowym i nadrzędnym zadaniem zbiorni-
ka na rzecze Rabie w Dobczycach pozostaje zaopa-
trzenie miasta Krakowa w wodę,

piśmiennictwo
7. Kazklnjerz Dohnalik: Gatezą i rozwój zuodociągózu i kanalizncji

Miasta Krakuła 1882-1982, nakład MPWiK Krakólv 1986 r.
2. Wacław Kordeusz, Kazimier z Kosiński: Zapotrzebowattie

milsta Krakozoa w wodę, Czaspismo Techniczne, 1995 r,, Nr 1-2

ss.10-16.
3. Koncapcja stret'y ocltronnej ujccia zuody ze zbiornika zuodlego

Dobczyce. Biuro Projektów Budownictwa Komulralnego w Kra-
kowie, autorzy: Wiesław Migdał, Stanisław Rybicki, 197ó r.

4. Woda dla Krakozoa, MPWiK Kraków.
5. Główny urząd statystyczny, Materiały itlt'onnacyjne doty-

czące gmin, 1994.
6. Jacek Pawlik-Dobrowo]sk], Oceną stanu czystości zuód po-

wierzchniouycll tu zlalni Raby na tle źródeł zanicczyszczenia Zlcw-
nia RaĘ jako obszar alimentacji zuód i zatieczyszceń dIą zbiornika
retencyjnego w Dobczycach. Monografia i45 Politechniki Kra-
kowskiej ss, 131-152.

7. Wiesław MigdałTezy do konccpcjiwód zlewtli gómej Raby
na tle uygranego przetargu, Program Tanpus-Phare IEEP - 076B3-
94. Seminarium ,,Intensyfikacja działań dla ochrorry wód zlewni
na przykładzie zbiornika Dobczyce", 17-72.09.7995 r., Mate-
riały seminarium, Wydawnictwo PZTIS. Oddział w Krakowie,
ss.143-152.

8, Stanisław A. Rybicki Charakterystyka techtticzna i stan zą-
nie czy szczelia zbiornikn D ob czy ce, Program Tempus-Phare JEEP
- 07683-94, Seminaria ,,Intensyfikacja działań dla ochrony wód
zlewni na przykładzie zbiornika Dobczyce, 11-72,09,1995 r-,
Materiały seminarium. Wydawnictwo PZTIS, Oddział lv Kra-
kowie ss. 757-764.

streszczenie
Zbiornik Dob czy ce na rzecze Rabie zaprojektowa-
no dla potrzeb wodociągu krakowskiego. Specjali-
styczne opracowania sfudialne i projekiowe okre-
śliły warunki utrzymania dobrejjakości wody, gro-
madzonej w tym zbiorniku. Obiekty i działania
niezbędne dla spełnienia Ęch warunkow nie zo-
stały wykonane w całŃci.
Jakośc wody w zbiorniku pogorszyła się i stan ten
trwa nadal. Postuluje się podjęcie intensywnych
prac realizacyjnych, zmierzających do poprawy
jakości wody, Ich podstawą powirrrry byc akualne
potrzeby, a rozwiązania powinny uwzględniać
obecny stan wiedzy i techniki.

Abstract
The ,,Dobczyce" reservoir on the Raba River has
been constructed to meet needs of the City of Kra-
ków water supply system. Specialized studies and
conceptual designs have determined terms of pro-
per water quality for a mass of water stored in the
reservoir. Facilities and activities necessary to ful-
fill requirements have not been completed.
Quality of water in the reservoir decreased and this
is for now. It has been proposed to start up a wide
range of activities leading to visible increase of wa-
ter quality. Real needs should be the basis for these
activities and solutions must consider present scien-
tific knowledge and technical experience.
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ZAPRAWA HYDRAULICZNA
Z EPOKI HALOCENU

kronika techniczna

Wiadomości o pierwszych zastosowańach zapraw
i betonów czerpalśmy doĘchczasprzewaznie z 10-to-

mowego dzieła Vitruviusa [1l, pochodzącego z pierw-
szego stulecia przed naszą erą. Obecnie mamy doda&o,
we źródło wiadomości na tentematw oparciu obada-
nia archeolc,giczne. Wynika z nich, żew okresiehaloce-
nu (10 Ęs.-C lat przed Chrystusem) stosowano w Mezo-
potamii zaprawy i betony o znacznej wytrz}rmałości.
Na zachodnim brzegu Zatoki PerskĘ (w Yiftahel) od-
kryto pĘtę podłogową o powierzchni 190m2 wykona-
ną ze zwiru wapiennego na zaprawie wapiennej. Wy-
hzymałośc tego betonu wynosiła 40 MPa, Jako swego
rodzaju ciekawostĘ można podać, że napotkano rów-
nież na betony ,,zbrojotte" drewnem z palmy kokoso-
wej[2l.

Prawdziwą rewelacje stanowi odkrycie archeolo-
giczne zapraw o właściwościach hydraulicznych.
Fragmenty takiej zaprawy są przechow}rwane w Mo-
esgaard (Dania). Na jednym z fragmentów zaprawy
zostały przeprowadzone badania fizy czne, chemicz-
ne, promieniami X oraz mikroskopowe [3]. Badania
fizyczne przedstawia tab. 1 w porównaniu z zapra-
wą romańską. Zaprawa badana pochodziła z miej-
scowości Dosariayah (połd.-wsch, Pótwysep Arabski)
a romańska z Forum Romanum.

Tabe-la 1

Badania fz..łqe
ForurrrtJGanaYan Romarnrnr

Tabela 2
Arnliza cherrriczrn

Składnih 7o Dmańyah ForumRomantrm

Go

Ęo
siq

ArO.

ftrO.

t\,tO

Tro,

I{aO a25

o,:%

Niewiad<xrt pozstałosć

y,= CaO+MŃ 
= okołolJ' SiO, + A0,0. + Fe,O,

Według [4] cementom romańskim odpowiada
moduł mies zczący się w granic ach 1,7 do 1,1 .

2. Stwardńała zaprawa wykazała stosunkowo
duzą nasiąkliwość. Widocznie w zw iązku z ty m, p o,
wierzchnia zewnętrzna, narazona na wpĘwy atmo-
sferyczne, była politurowana. Swiadczy to o dość
wysokim stanie ówczesnej techniki.

3. Zaprawa z Dosariyach, pochodząca według
oceny archeologów z około 5 tys. lat przed Chrystu-
sem, jest pierwszym, dotydrczas odkryqrm zastosowa-
niem spoiwa hydraulicznego na świecie. Technika ta

była przeniesiona prawdopodobnie z Persji przez
GrekówdoRz}rmu.

B.K.

Literatura:
1. Vitruvius M. P. 10 ksi4g o Architekturzc. Księga II ,,Puz-

zalana"
2. R. Malinowski, Dithtungsmórtel und Betone in der Antikc.

Wykład w Pompei.
3. R. Malinowski, K. Frifelt Prehistorit ltydraulic nortar.

4. J. Grzymek Surowce przcmysłu budowlanych materiałóu

toĘżących. Cem, Wap. Gips 10-12/1953.
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Analizę chemiczną przeprowadzono w porówna-
niu z romańską zaprawą zEgipttt- tab.2.

Mała ilość siarki wyklucza zastosowanie gipsu jako

spoiwa. Badania mikroskopowe i promieniami X po-
twierdziły powyzsze dane. Stwierdzono występowa-
nie diatomitu, piasku i resztek gliny wypalanej, jako
pozostałość po zmieionej ceramice.

Konkluzje z tych badań są następujące:
1, Badana zaprawama właściwości hydrauliczne

i możeby c zaliczona do grupy cementów romanskich,
gdyż: moduł hydrauliczny wynosi:
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KoMUNlKATY

KoMUNIKAT o 15. KoNGREslE
MIĘDZYNARODOWEGO ZWĄZKV DLA
MosTow l sTRUKTUn lrużyNlERsKlcH

W nawiązaniu do opublikowanego w poprze-
dnim nume r ze (5,6 / 199 6),,Czasopisma Technicz-
nego" artykułu o działalności Międzynarodowe-
go Związku dla Mostów i Struktur Inżynierskich
(MZMSI=IABSE), podajemy, że w dniach 16-20
czerwca 1996 r. odbędzie się w Kopenhadze (Da-
nia) 15. Międzynarodowy kongres wymienionego
Związku, organizowany co cztery lata. Generalny
temat tego kongresu będzie obejmował,,Inżynierię
konstrukcyjną pod kątem widzenia ekonomii,
ochrony środowiska, energii".

Temaiyka referatow kongresu obejmie jako pod-
stawę: aktualności zagadnień architektury komu-
nikacyjnej, estetyki, planowania, zagospodarowa-
nia terenów budowlanych dla harmonizacji i
współdziałania z otoczeniem oraz powiązania
budowli inżynierskich z kryteriami służebności i
utrzymania, a także z zastosowaniem nowocze-
snych materiałow i metod budowy, montażu i
u trzyma nia, z uw z ględnieniem trwałości i wy tr zy,
małości materiałów konstrukcyjnych oraz prezen-
tacje osiagnięć w budownictwie.

Podczas trwania kongresu przewidziano zwie-
dzanie i oględziny wielu nowoczesnych obiektow

komunikacyjnych, będących dopiero w toku budo-
wy, a w szczególności:
- budowę 6,8 km długiego mostu drogowego, obej-

mujacego stawianie stalowego mostu wiszącego o
największej w Etrropie rozpiętości przęsła środ-
kowego "1624m, ponad cieśniną morską,,Wielki
Bełt",

- budowę 3,7 km długiego tunelu podwodnego ,,Ore-
sund" z zatapianymi segmentami monolitycznymi,

-budowę 7,Skmdfugiego mostlt ,,aresund" ,

- dwa mosty oddane do uzytku w roku 1985 o całko-
witejdługości 3,3 km, posiadające przęsła wantowe
o rozpiętościach po 290 m,

- inne obiekty komunikacyjne, obsługujace miasto
Kopenhage.
Przewidywane są oględziny łvystaw oraz pro-

gram towarzyski,alakże wspólny obiad i wyciecz-
ki krajoznawcze z uwzględnieniem obiektow hi-
storycznych.

Wydana będzie także księga obejmujaca refera-
ty wygłoszone na tym kongresie.

prof. ilr inż. Stanisłaul Andtuszezllicz
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XXVI LICEUM OGOLNOKSZTALCĄCE
ZESPOŁ SZKOŁ CHEMICZNYCH

Tu nam wskazano j ak człauitkbm by c
i ciche piłkrto codziennego trudu
Tu nauczono jak dla innych Ęć
jak sĘ wystrzegać i fałszu ibrudu
iwierzyć u przyjaźń od młodzińczych lat
i kochać chemii ur oklhly świat

HymnszkołyJ. Mandat

Szkoła wywodzi się z tzw.,,Szkoł Humbertow-
skich", czylizzałożonego w 1834 r. Instytutu Tech-
nicznego, którego fundatorem był Architekt mia-
sta Krakowa - Szczepan Humbert. Jako samodziel-
na placówka - Technikum Chemiczne istnieje od
1951 roku. W roku 1,972 utworzono Zespół Szkół
Chemicznych, kształcący młodziez w Technikum,
Szkole Zas adniczej, Liceum Chemicznym, Techni-
kum dla Pracujących i Technikum na podbudowie
Szkoły Zasadniczej.

W 1978 roku młodzieżwybrała MarięCurie-Skło-
dowską na patrona Naszej Szkoły, a zakłady opie-
kuńcze - Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne PO-
LFA, Fabryka Kosmetyków MIRACULUM i Zakłady
Przemysłu Nieorganicznego BONARKA ufundowa-
ły szkole sztandar.

KulĘwując, do dnia dzisiejszego, tradycje Szkoły,
organizuje się w klasach pierwszych dni patrona w
formie konkursu na uroczystą lekcję wychowawczą.
Organizowany jest także ,,wieczór ciekawej chemii"
z pasowaniem na Ucznia, atrakcyjnymi doświadcze-
niami chemicznymi i zabaw ą taneczną.

Młodzież uczestniczy w wielu olimpiadach
przedmiotowych kwalifikując się do eliminacji woje-
wódzkich i finałów centralnych. Dla uczniów klas
zasadniczych organizowany jest od kilkunastu lat
Międzywojewódzki Turniej Wiedzy Chemicznej.
Uczniowie klas Liceum Ogólnokształcącego biorą
udział w Konkursie Wiedzy Chemicznej organżo-
wanym przez W ydział Chemii Uniwersytetu Jagiel-
lonskiego.

Nasza szkoła czynnie, zgodnie z profilami
kształcenia, uczestniczy w pogłębianiu edukacji
ekologicznej uczniów, Także podejmuje szereg ini-
cjaĘw majacych na celu poszerzenie i kształtowa-
nie świadomości ekologiczne;'. Organizuje sesje
ekologiczne, wystawy plakatów zwierząt i roślin
chronionych, referaty, konkursy propagujace
ochronę środowiska. Uczniowie klas maturalnych
wykonuja prace dyplomowe/ również o tematyce
ekologicznej, a o ich wysokim poziomie świadczą

pierwsze miejsca, jakie prace te zajęły w konkursie
prac dyplomowych,,DYPLOM'95", otganizowa-
nymprzez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Na-
czelną Organizacje Techniczną i Wojewódzki Ośro-
dek Racjonalizacji i Techniki.

}edna z naszych prac zajeła I miejsce w Turnie-
ju Młodych Mistrzów Techniki w grupie E - bada-
nia na rzecz środowiska i została wytypowana do
etapu ogólnopolskiego. Zdobyliśmy też I, II i III
miejsce w kategorii chemia i ochrona środowiska.
W 1995 r. szkoła nasza została uhonorowana prze-
chodnim żubrem MŁoDzIEŻ DLA oCHRoNY
śnooowlsxe,

W dziedzinie sportu równiez odnosimy sukcesy.
Uzyskaliśmy mistrzostwo wojewódzkie w piłce

siatkowej chłopców, III miejsce w piłce siatkowej
dziewcząt. Uczniowie naszej szkoły zdobyli tytuły
Mistrza Polski w brydżu sportowym, tytuł Mistrza
Polski w strzelectwie z pistoletu i Mistrza Polski we
wspinaczce na sztucznej ścianie i wiele innych.

I tak jak brzmĘ słowa refrenu hymnu naszej szko-
ły : Więc choć dla obcych może nb Ę ć niczym l Każdy z nas
zAlpszebędzie czułlże stara szl<oła na ro4u l(rupnbzej jest
najpięlmitjsa ze wszystkbh szkoł - Dyrekcja i Grono
Pedagogiczne dokładają wszelkich starary aby stwo-
rzyćrodzinną, miłą atmosferę - drugi dom.

W trosce o młodzież, atakźe prestiż szkoĘ podjeli-
śmy się truduzotganizowania współpracy z dwoma
szkołami średnimi - Odense i Svenborg z Danii. Na-
szą szkołę systemaĘcznie odwiedzają uczniowie z
Danii. Przygotowujemy im atrakcyjny program oraz
cwiczenia w pracowniach chemicznych, wykłady i
szereg innych atrakcji np. udział w uroczystości Pa-
sowanie na chemika.

Uczniowie i goście z Danii wspólnie tez wymie-
niają poglądy i dyskutują nad sposobami zagospo-
darowania odpadów, poprawy jakości powietrza i
wody, usuwania odpadów produkcyjnych oraz
sposobami produkcji energii z uwzględrrieniem
czystości środowiska w innych krajach. We wrze-
ś niu 1 995 r . p o r az pierwszy młodzieży naszej szko-
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ły udało się wyjechać do zaprzyjażnionej szkoły -
Gimnasium w Odense. Bogaty program przygoto,
w any pr zez Duńczyków, posiadał ogromne walory
poznawcze i kształcące. Zderzenie tej wiedzy z je1

zastosowaniem, porównywanie róznych rozwiązań
technicznych w kraju i w Danii, a także szereg wy-
kładów i dyskusji powinno zaowocować w krótkim
czasie.

Wspołpracujemy równie ż z uczelniami: Uniwer-
sytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutni-
czą, Politechniką Krakowską (pokazy, wyklady, za,
jecia) oraz zakładami pracy (uczniowie odbywają w
nich praktyki, biorą udział w wycieczkach nauko-
wych), W Akademii Górniczo-Huiniczej na Wydziale
Inzynierii Materiałowej i Ceramiki nasi absolwenci
mogą otrzymac indeks, zdajacpozytywnie maturę, a

więc maj4 o jeden stres mniej.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ustawicznie po-

szukuje rrowych kierunków w celu uatrakcyjnienia
profilow kształcenia. Chcemy również otworzyć
szkołę policealną chemiczną o specjalności analiza
chemiczna i analiza środków spożywczych, a także
technikum chemiczne 4-Ietnie o specjalności analiza
środków spożywczych.Pragniemy w ten sposób stwo-
rzyć młodzieży regionu krakowskiego możliwość
zdobycia rTowej specjalizacji w zawodzie technik
chemik. Absolwenci 4-letniego Technikum oraz Po-
licealnego Studium Zawodowego mogą być zatru-
dnieni w zakładach produkcyjno-przetwórc zy ch, w
instytucjach naukowych i przemysłowych, w jedno-

stkach sprawujacych funkcję kontroli zewnętrznej
jakości produkcji (np. PIH, SANEPID, Weterynaryj-
na Inspekcja Sanitarna, CIS) jako próbobiorcy, labo-
ranci, asystenci i analitycy żywności,

Powstanie Ins tytutu Techniczne g o, zap o czątko -
wało m.in. rodowód Zespółu Szkoł Clremicznych.
,,Stara szkoła przy ro1uKrupniczej" - posiada swo-
ja historię barwnie opisaną i zilustrowaną w KRO-
NICE SZKOŁY. Budynek nasz jest budowlą zabytko-
wą wpisaną w rejestr zabytków. Szkoda tylko, ze brak
pieniędzy ibrak zrozumienia ze sffony władz Kra-
kowa może doprowadzić do zniszczenia budynktr.
Przeciekajacy dach i osłabione fundamenty wyma-

8ają remontu.
Poszukujemy sponsorów, ludzi i instytucji, kiórym

los naszej szkoły i problemy związane z edukacj4
młodego pokolenia nie są obojętne, Liczymy na tyclr,
którzy chcą inwestować, wesprzeć nasze starania i
pomóc dobrą radą.

Analiza środkow sp ożyw czy ch, p o r az pierłvszy
w regionie południowej Polski.będŻie wprowadzo-
na w naszej szkole.

mgr inż. Elżbieta Ramutowskn

Nr konta specjalnego BPH VI Oddział Kraków
323431-3186
Nr konta Fundacii dla Zespołu Szkół Chemicznych
BPH VI Oddział Kraków 323437-19275-132-3
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Zamiast recenzji

TEGHNIKA W GALlcYJsKlcH szKoŁAcH
zAWoDoWYcH (1 860-191 8)

lerzy Krawczyk Galicyjskie szkolnictwo zaulodowe ul latach 7860-7978.
Universitas. Kraków 1995

W kształtowaniu kultury technicznej w po-
szczegolnych okresach historycznych znacząca
rola przypada takze szkolnictwu zawodowemu.
Dr lerzy Kr aw czyk, pracownik Biblioteki Głównej
Akademii Córniczo-Hutniczej w Krakowie,w wy,
danej publikacji przedstawił analizę historyczną
galicyjskiego szkolnictwa zawodowego w nastę-
pujących rodziałach: oświata zawodowa w Gali-
cji i W. Ks. Krakowskim do 1860 roku, szkolnictwo
przemysłowe, szkolnictwo rolnicze oraz handlo-
rve. Wykorzystał źródła drukowane,ra tym arty-
kuly w,, C z a s o p i smi e T e chnic zny m" Kr ak o zł ski e -

go To w ar zy stus a T echnic znego oraz dotych czaso-
we publikacje, Scharakteryzował nauczycieli i
uczniów.

Obok przedstawionej organizacji szkol oraz za-
sad jej finansowania, na podkreślenie zasługuj4
rozważania o programach nauczania w zróznico-
wanym galicyjskim szkolnictwie zawodowym. W
uzupełniaj4cych szkołach zawodowych zwraca,
no uwagę na nauczanie rysunku zawodowego z
modelowaniem, fizykę z chemią i mechaniką, ra-
chunkowość, korespondencje przemysłową i han-
dlową. W oddziałach specjalnych program nauki
przewidywał następujace przedmioty: oddział bu-
downictwa: geometria wykreślna, rysunki zawo,
dowe, konstrukcje ; oddział mechaniki: mechanika
i rysunki; oddział chemii: chemia z ćwiczeniami.
Osobno wykładane przedmioty kierunkowe dla
budownictwa to: budownictwo ogólne i prawo
budowlane, rysunki budowlane, rysunki ornamen-
talne z modelowaniem, a dla kursu mechaniki -
teoria maszyn/ technologia mechaniczna oraz ry-
sunkimaszynowe z modelowaniem odlewów. Naj-
ważniejsze według wydanych w 1888 r.Zasad orga-
nizacji szkół przemysłowych uzupełniajacych
przedmioty nauczania to: rysunek (odręczny, geo-

metryczny i zawodowy), rachunkowość przemy-
słowa (księ8owość pojed y ńcza) oraz s tylistyka prze-
mysłowa tj. zasady i słownictwo używane w kore-
spondencji fachowej, Organizowano kursy dla na-
trczycieli rysunków.

Liczba i zakres przedmiotów zawodowych za-
leżała od rodzaju szkoły zawodowej, Eksponowa-
no w programach nauczania rysunki. Uczono
przedmiotów specyficznych dla poszczegóinycIr
zavvodów, np. znajomości różnych technologii,
wiadomości o budowlach i nauki o maszynaclr,
motorach, zasady projektowania i mod eio\ł,a nia,
także o przepisach z zakresu bezpieczeństwa i lri-
gieny pracy . Każda szkoła posiadała własrry pro-
gram nauczania, który został przedstawiony w
publikacji. W szkołach zawodowych uczotro jezy-
ka niemieckiego.

Pomimo, ze omawiana praca jest oparta na
żródłach drukowanych, posiada ona duze warto-
ści inspirujace do dalszych badari m.in. z zakresu
programów szkolenia zawodowego pod rvzględem
ówczesnego nowatorstwa technicznego i techno-
logicznego. Interesujące byłoby przebadanie losów
absolwentów galicy jskich szkół zaw o dowych. Bra -

kuje w omawianej publikacji szkicu lub studium
historycznego o architekturze budyrrków galicyj-
skich szkół zawodowych, obecnie w większości
zabytkowych.

mgr Szczepan Swiątek
st. Kustosz AP Krąkózu

streszczenie:
Wartością omawianej publikacji jest takze przed-
stawienie programów nauczania zawodowego
w zróżnicowanym szkolnictwie zawodowym w
Galicji,

?,2 CZASOPISMO TECHNICZNE
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ks. mgr Stanisław Koller
Henryk Miedziński
mgr inz. Henryk Schoen

ODBUDOWA KOŚCIOŁA ZESŁAŃCÓW POLSKICH
lW ToBoLsKU _ SYBERIA
l

I

i Na przestrzeni ponad 70 lat władzy komunistycznej ZSFIR, były systemowo niszczone i burzone, z
przenruami, obiekty architektury sakralnej. Zmieniono też ich charakter, najczęściej na magazyny, domy
mieszkalne, więzienia, warsztaty remontowe, czy w najlepszym przypadku na domy kultury czy muzea.
Destrukcja. dotyczyła wszystkich świątyń, bez względu na religię czy obrządek. Najwięcej ucierpiała
Cerkiew Prawosławna, z uwagi na przewagę tego wyznania w Rosji, a okres największego prześladowania
duchowie;istwa i niszczenia światyń przypadał na lata dwudzieste i pięćdziesiąte. Podobny los spotkał
kościoły katolickie w Rosji, w tym kilkanaście na Syberii, zbudowanych na przełomie XlX i XX wieku
przez Polaków, zesłańców i osiedleńców.

Kościół w Tobolsku pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej został wybudowany w okresach letnich w
latach 1903-1907, a więc w czasie 25 miesięcy, przez tamtejszą Polonię, która ówcześnie liczyła 20"/"

ogółu społeczeństwa miasta i stanowiła jego elitę gospodarczą i kulturalną. Polacy byli właścicielami
browaru, gańami, wędzami, zajazdowiwielu mniejszych zakładów handlowych, usługowych i produkcyjnych.

Wybudowali także teatr, nie jest zatem sprawą dziwną, że zbudowany wcześniej mały drewniany kościółek
juz nie wystarczał na potrzeby polskiej, katolickiejdiasapory. Projektantem nowego kościoła był Konstanty
Wojciechowski, znany architekt warszawski. Budowano go z cegły (o doskonałejjakości) na planie krzyża.
Kościół jest neogotycki, jednonawowy, którego ramiona stanowią: zakrystia z lewej strony i kaplica z
prawej, nieco krótsza od zakrystii. Fronton składał się z centralnejwiezy, wysokiej na 40,10 m, w której
umieszczony był dzwon - oraz dwóch bocznych wieżyczek. Wszystkie zakończone wysokimi, ostrymi,
ośmiobocznymi hełmami zwieńczonymikrzyżami. Poniżejwież, fronton był ozdobiony oknami, gzymsami
i rozeIą, a jeszcze nizej, ceglane pilastry rozdzielały trzy bramy wejściowe do wnętrza. Nad głównym
wejściem była usytuowana figura Matki Bożej naturalnej wielkości. Sklepienie nawy beczkowe, z lunetami
na osi okien , przedzielone guńami. Sklepienie zakrystii, kaplicy i prezbiterium ostro łukowe. W ścianach
nawy ozdobne pilastry, odpowiadające na zewnątrz przyporom, podpierają łuki guńów sklepiennych. Okna
drewniane zręcznie kutymi ozdobnymi kratami. W archiwum miejskim zachowały się rysunki ogrodzenia,
ręcznie kutego, o tym samym wzorze.

Mury fundamentowe nie posiadająizolaĄi poziomej. W pionie zabezpieczone są z obu stron warstwą
ubitej gliny. Nad terenem występują w ścianach bocznych osuszające otwory wentylacyjne , połączone ze
sobą pod podłogą przezcałąszerokość kościoła. Okazało się również, że kościól był dawniej o9rzewany
zimą, prawdopodobnie sześcioma piecami i posiadał odpowiednie kominy po obu stronach nawy głównej
(po dwa), w zakrystii i w bocznej kaplicy. Zważywszy, że mrozy dochodzą w Tobolsku do -45oC, tak duża
ilość pieców była konieczna.

Kościół {unkcjonował do 14.05.1 923 r., kiedy to został zamieniony na magazyn . Po zburzeniu wiez
w latach trzydziestych, w czasie ll wojny światowej zamieniono go na stołówkę, potem od lat
pięćdziesiątych,,gospodarzył" w nim KlNOPROKAT. Zadenz uzytkowników nie zajmował się konserwacją
czy naprawami, poza doraźnymi przeróbkami czy adaptacją do swoich potrzeb. Zewnętrzna warstwa
fundamentów ulegała niszczeniu wskutek wysokiego stanu wód gruntowych i mrozów (głębokość
przemarzania do 2 m). Elewacje zewnętrzne także ulegały częściowemu zniszczeniu, dał się we znaki
brak rynien oraz nadsypanie ziemią części zewnętrznych murów, Przez wiele lat nie funkcjonował
drenaz, któreEo spust do rzeczki Kurdiumki został zasypany przy rozbudowie drogi, a drewniane koryta
drenów zgniły, zapadły się i zamuliły.

Początek obecnych lat 90-tych w Rosji, to zmiana stosunku władz centra|nych i lokalnych Co religii
i zabytków architektury religijnej. Kiedy w sierpniu 199,1 r. pojawiła się Tobolsku krakowska spółka
REALBUD, realizuląc kontrakt na rozbudowę kombinatu petrochemiczne9o, ówczesne władze miasta
zwróciły się do dyrekcji budowy z propozyclą uczestniczenia w odbudowie tobolskiego kościoła, jako
zabytku neogotyckiej, polskiej architektury sakralnej, zprzeznaczeniem na salę organową. Dysponowały



.' wtedy dokumentacją odbudowy w.rikcnaną przez moskiewską firmę RESTAWHATCR craz nie,,rylelNim
jj zasobem środków, który topniał wraz z postępującą inflacją. Budynek kościoła,,użytkcwa:;'' 7rzezl,

przedsięblorstwo KlNOPROKAT, zajmujące się wypozyczaniem i kopiowaniem f iimów facularnilch. b;,ł

wtedy w opłakanym stanie. Nie posiadał wiez, wnętrze zabudowano stropem i popi,zecznymi śeianami. :
Strop dzielił buCynek na parter, gdzie magazynowano i kopiowano fiimy oraz piętro, z ry,o,Qa,zy-r,errl

] rupieci i opakowań filmów. W ścianach zewnętrznych wyburzono otwory okienne dia cświetlenia
pomieszczeń parterowych, założono w części btldynku centralne ogrzewanie o[?z v/pl,owadzcno

l dcdatkowe piece wykorzystując istniejące kominy, a takze wykonując rv ścianch i skiepieniach nowe
kanały dymowe, Z iistów od Polakórł zesłanych cjo Tobolska w okresie il r,vcjn\, śr,viato,łej rrie,i^,y, ze
nawa nIe była wtedy je szcze zabudowana. ,"tlewnąt:,z mieściła się wydawainia posiłkcw. kiói,e odbierano
przy prezbiterium. Ołlarzajuż wtedy nie bylf6.
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łardZC SCjicrnie z doskonał,5laĘ rnater:aio!Ą/ CDai] SIe ceS{rUKCji la i,"e ze ,acawa1 s'ę ,::) CIl,,co,1lrt
.enoniu. S:an ten not,ruietrJz!tv eksłe,l1,zli iacnrwcćw z <ra_kott,slriea:i 'i,,-§TCP-C.]F|,(.T',, _;,,]^:r]aj
-. nle]SJL, ,r :395

j.cn ':932 ć,.,. 1|ZeiC,::Cjr\.l.1": ź'.a icD1C3,,,n,l,rcścc1a Jc T:;r sł: :,:,,=:_^: ,:::,,,; |:,?_. :ł, ,

"li]ei-, etato\Ą,i raneia," i:o,s<ic,,::c,-l,,<óvr,,iĘ c_,C6,11166: eirs)ciii-.r".,,,l1:: |]:,; _':.,) - : _: .-,._,

Zainierescwai S€S16.i:jSĘliICDC:S{ie ::a.e';||{aici,cńią,,,,lie{iC,---.€,"E,er :.- ^7-""-,,: i 9;;--:
Sc;::rowsk: cczapr:zla|,u 1rr -a * :_;c* iu Siia€* .||Z.:|,,,,i*;|331,1j;7i-:,*.:..,,..i;ł().?_ ,:-.,,Ł_ ,l€.;,Z !
3;;1sa j-eWanla ieI oCi;uciO\ov,,l sitatrr, i,,1asr:,iry,1i jirnrtl ./,lrlccsaz_en:e VilneiiZa. ,Jl zalł"czę,,,,.).,,:aJ:.a!\, .

:liecaia Ki'axoou'sxa Kur"ia i.,1etrcoC,:al.a" Ala\,,_ris<.;t] |1csKi€\!SKi KS. A. l,iolo;usiewicz,rr*aa, ,.

,71,154;.:-,,! CSocoWosc; pla,.łlrrej :arz',: a ai:,r,:isour iio,riosyb,lS*i r,. ,łZ3'. -,.',, ?|1,.: i3,,Z-,C,,,,,,ii xs.
3;l:,siarr,a Śe:i:ęra pełi:iąl;;.,ł: q;2,:,li;ł;r; :-:)Cszcza, iCDcls{ie. :e-ra,.' . 7;,:- _:- '--: ,r,,,ll,,.rncn:c,łat
;cinleszc:enia Zastępcze aiia {.ir.lOi:ĘCKATij inomógł ini ił oi,Zei]io\ĄlaczCł, {)x |€Ą^ Ą.tr..f|.,
' :Z: CCZe:,o ro C cly :en C\r,/aC, i 

rje

& lvvwieziono kiikanaście ion Dlasie§o gLana ze sti,ycirów,
* i,ozebrano doouciówxi. strop iścianxi oziaiowe wnetrza.
& zamurowano otwory po oknach paneru,
& wywieziono tony gruzui pozostałości oo KiNOPPCKAClE.

Wstępne ekspertyzy,łly<azaly-, ze,,,lng1;7g w,vmaga Eenerainego remoRtu cjacnu. sxIepleń a nacje ,

wszystko podłóg. Po remoncie posadzka w prezoiterium bęcizie pooniesiona o trzy stopnie W StoSUnkU dc
stanu pierwotnego, z uwagi na pianowane wvstępy zespołów chórainych. stanie lu nowy ołtarz giówny.
gotycki, skrzynkowy, rzeżbiony w drewnie, po bokach oItarze boczne, W półokrągłych niszach figury
świętych. Chór jesi drewniany. przystosowany do umieszczenia organów, które tu kieciyś istniały, ale
konstrukcja wsporcza wymaga częścioweiwymiany przegniłych i spróchniałych elernentów. Bryła kościoia
posadowiona jest na drewnianych palach (odkrywki w latach 1994 i 95 stwierdziły doskonale zachowany
ich stan), wbitych w dawne starorzecze lrlysza, obok cizisiejszejrzeczki Kurdiumki, Kościół stoi u podnóża
kremlowskiej skarpy, wznoszącej się ostrym stokiem na wysokosć ponad 40 m, Osuwanie się sKarpy
sianowi poważne zagrożenia dia kościoła. Jej umocnienie to oddzielny problem, zktorym parafia musi się

I uporac w najbliższych latach.

ii W okresie zimy 1993 r., wśrócj załogi HEALBUDU powstał w Magnitogorsku, Tobolsku i Krakowie
Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła Zesłańców Polskich w Tobolsku, który swoją działalnością
wspiera odbudowę, pozyskuje sponsorów, propaguje sprawę odbudowy kościoła w mediach, zbiera
Środkifiansowe na odbudowę, organizując zbiórki pieniędzy na konto przy Krakowskiej Kurii Metropolitalnej
w Krakowie i Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie. W tym też okresie Komitet otrzymał w
darze od firmy PROFlLM BYTOM film reklamowy, który był kilkrotnie prezentowany w róznych ośrodkach
telewizyjnych.

W następnym sezonie budowlanym wykonano:

O naprawę dachu i montaż rynien, przygotowanych w Magnitogorsku,
O naprawę rozmrożonych cokołów wokół kościoła,



doprowadzono wodociąg i energię elektryczną (wyremontowano uŻywany transformator WN z

Magnitogorska, który po podłączeniu zapewnił w Tobolsku moc dla całego mikrorejonu, w tym dla

przyszłego budynku plebanii wrazz muzeum i Domem Polskim),

o z pomocą architekta, konstruktora i geologa z krakowskiego Miastoprojektu, przeprowadzono pierwsze

pomiary i ekspeńyzy budowlane, umożliwiające remont budynku iwykonanie nowego drenaŻu wokół

kościoła, który ukończono jesienią 95 r.

o wewnątrz skoncentrowano się głównie na pracach w kaplicy bocznej, przygotowano także nowe warstwy

podłogowe w nawie głównej, wybrano ponad 60 cm gruzu, zgniłego drewna, ziemi, po czym wypełniono

to miejsce nowym materiałem - keramzylem; w kaplicy na tak przygotowanym podłozu wykonano

posadzkę, założono instalację elektryczną, wykonano nowe tynki, malowanie ścian i sklepienia, wstawiono

nowe okna, drzwi i wyposazono wnętrze w sprzęt kościelny, lampy, żyrandole itd.

Roboty te w sezonie 1995 wieńczy odprawienie w dniu 15 października, po 72latach od likwidacji

parafii, pierwszej mszy św^, w całkowicie odrestaurowanej iwyposażonej kaplicy Matki Boskiej

Częstochcwskiej. W wygłoszonej homilii ks, Koller dziękował wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc W

odbudowig tej polskiej i katolickiej świątyni. W kilka dni później odprawia mszę w jęz. rosyjskim. z chrzlem

5 osób, a następnie w języku łacińskim. Parafia rozpoczęła normalne zycie religijne.

W okresie zirrly,z uwagi na 40 stopniowe mrozy, nie prowadzi się żadnych robót budowlanych,

trwają naiomiast prace przygotowawcze, opracowywanie dokumentacji, wysyłka materiałów z kraju,

wykonawstwokrzyży oraz okien. Od maja do września 96 r, planujemy odbudowę wież oraz dalsze
prace przy renowacji nawy kościelnej, Dzisiaj dokumentację odbudowy wieżprzygotowuje Politechnika

Krakowska, jako konstrukcję stalową obudowaną cegłami (dar cegielni w Wieliczce, na Syberii nie

produkuje się odpowiedniejjakości cegły mrozoodpornej). Po odbudowie wiez planujemy ich pokrycie

biachą miedzianą (ufundowanąprzez Urząd Miasta Tobolska) i zwieńczenie ich złoconymi krzyzami,
które wykonują firmy krakowskie. W odbudowie pomagają nam osoby prywatne, firmy i organizacje.
wpłacając różne kwoty na konto w Krakowie i w Warszawie, przekazując materiały, a takŻe wykonując
prace i usługi.

Nie sposób wymienić wszystkich, do najważniejszych naszych sponsorów naleŻą:

o pRiKB REALBUD Sp. z o,o. w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14 - wykonawca wszystkich robót

budowlanych, konstrukcyjnych, montażowych, remontowych ikonserwacjiobiektu,
o Miastoprojekt Kraków Sp, z o.o,, uI. Kraszewskiego 36 , wykonawca wszystkich projektÓw i eksperlyz,
O MostostatZPP Kraków, ulBlokowa, wykonawca krzyży na kościelne wieże,

O Pracownie Konsenuacji Zabytków w Krakowie S.A., ul, Kanonicza 12, wykonawca pozłoĘ i końcowego

montażu krzyży,
o Zakład Mechaniczno-)dlewniczy Huty im. T, Sendzimira, wykonawca szlifowania krzyŻy,

o pPH Ceramika Zesławice Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Morcinka 5, darczyńca 5 tys. szt, cegły,

o Tetewizja Wisła, TV Polonia, TVP Kraków, emitujące programy o odbudowie koŚcioła,

o Agencja Filmowa PRO-FlLM Bytom, ul. Kossaka 10, twórcafilmu telewizyjnego,,Polacy w Tobolsku",

o Radio Mariackie Kraków i Radio MaryjaToruń, które emitowały programy radiowe iwywiady,

o Redakcje prasowe: PRZEKROJ, LIST, GAZETA KRAKOWSKA, ŹRODŁO, publikujące kilkakrotnie

artykuły i numery konta bankowego,
o Społeczny Komitet Pomocy Polakom w Azji Srodkowej oraz WSPÓLN)TA PoLsKA - oddział w

Krakowie, współorganizatorzy spotkań i akcji,

O Politechnika Krakowska, wykonawca dokumentacji odbudowy wiez,

o Piekarnia Państwa Alicji i Janusza Pęglów z Krakowa, ul. Klasztorna 2a, sponsor odbudowy.

Komitet Odbudowy Kościoła Zesłańców Polskich w Tobolsku, Paratia Kościoła pod wezwaniem Trójcy

Przenajświętszej w Tobolsku i ksiądz Stanisław Koller, pełniący obowiązkitamtejszego proboszcza, zwracalą
się do osób prywatnych, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji z prośbą o pomoc materiainą i rzeczową
w odbudowie tej polskiej świątyni, a w przyszłości budowy Domu Polskiego wraz z plebanią i muzeum,

Numery kont złotowych w Polsce:
Wydział Misyjny Kurii Metropolitalnej w Krakowie - Tobolsk
PKO l o/Kraków nr 3551 0-821 559-1 36

Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików na Wschodzie - Tobolsk
WBK X oĄVarszawa nr 350004-9606'1-132



U r ząc! ze n i e,,kan acly j sk i e Urządzenie do wierceń udarowycl-t

MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWECO W BOBRCE

Zdjęcia.do artykułu ,,Krótka historia Galicyjsko-Krakowskiej NAFTY" na str. 5

Fot.: Krzysztoi A, Fttgit,i

Ropa naftowa z kopanki ,,Franek"
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ł u,rorlrurie tDECo-1700, widok,w,ieży

Zdjęcia do artykułu ,,Napędy współczesnych wiertnic normalno-średnicowych" na str. 20

I 
Urzaclzenie tDECO 1700, System płttczkowy, wicloczne: oclpiaszczacz i desazator firmy SWACO
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ł Urroarurie tDEC1- 1700, widok wieży
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skrawający PDC,a 8'/"

{ Urrąarenie SKYTOP N75. Widok wieży

Zdjęcia do artykułu ,:'

,rWiercenia kierunkowe
w ZPNiG w Krakowie" na str, 17

Urządzenie SKYTOP RR 600. Wieftnia Dwojanów-l

Fot.: Krzvsztof A. Fugiel
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próbników złoża. Przegląc.l

1;a kertr RIl§ ii r nl ), 11 a l l i b tl rto rl

U rz ąd z e rl i e tt,i ertrl i c ze
l D ECa- l 7 0(), Potn i a r śred ll i cy,

.t,1!|il i /,tol') - ['irt tt,z1 ol l ll,\\ L

kierowrlik u,iertni B. LĄachnil:

Zdięcia do artykułu
,, Nowoczesne techrrologi e

poszukiwania ropy
naftowej i gazu ziemnego
w krakowskiej NAFClE"
na Str. 11

l1' k,lllce/arli ttrządzeni a

\\, i et tn i czego SKYTOP N-7 5
kierou,nik wiertni A. Hejnar

Fot.: Krzysztoi A. Fugiel



\ tan ;ltlcz ;1tkowy kost, ioł a

rcoŚclÓr W ToBoLSKU (Syberia) pod
wezwan iem TROJCY PRZENAJŚWl ĘTSZEJ
w trakcie odbudowy przez REALBUD.

\Ąotlt,lż tvnit,t-t Rok 1 995



REALBUD KRAKÓW W BATOWANIU POLSKIEG0
DzlEDzlGTWA KU1IURY NA sYBERll (TOBOLSKI

ł W trakcie odtludowy }

...Dyrektor Ceneralny REALBUDU itlż. Ryszard

Ściborowski, po zapoznaniu się na miejscu ze stanem

pra\Ą/nym i technicznyrn kościoła, podjął decyzlę

sponsorowania tej odbudowy siłami własnymi firmy..,
, 
lJ,]t11,1l I\krr/ rł,erł t1,1tt z ttttnlertt)

I TY N.,1OZESZ POMO(-:

Wydział Misyjny Kurii MetropolitaInej r,v Krakor,vie Tobolsk

PKO I o/Kraków nr 3551 0-821 559-1 36

Zespół Pornocy Kościelnej dla Katolików na Wschodz je - Tobolsk
WBK X o/Warszawa nr 350004,96061,132

ł Wnęilze kapticy Frzed odbttdową wież +


