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PSG – dane o sieci i odbiorcach:

Długość sieci gazowej – 179,6 tys. km
Liczba przyłączy – 2,74 mln szt.
Liczba odbiorców – 6,91 mln odb.
Liczba zgazyfikowanych gmin – 1 483

W Polsce istnieje niewykorzystany potencjał do gazyfikacji obszarów niezgazyfikowanych
(nazywanych również białymi plamami) z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG
(liquefied natural gas) oraz wyspowych sieci dystrybucyjnych.
Przyczyny:
 brak dostatecznych źródeł zasilania w gaz ziemny z
sieci dystrybucyjnej oraz z sieci przesyłowej,
 brak uzasadnienia ekonomicznego dla dużej
rozbudowy systemu dystrybucyjnego, rozumianej
zazwyczaj jako konieczność budowy długich
odcinków sieci dystrybucyjnej do niewielkiej liczby
odbiorców,
 ograniczenia wynikające z otoczenia prawnego
które wpływają na czas inwestycji liniowej w
porównaniu do czasu inwestycji polegającej na
gazyfikacji z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG

Potencjał gmin do gazyfikacji
ok. 1000
Stopień gazyfikacji: 58%

1434/2479 gmin
Dane PSG na dzień 20.07.2017

Dotychczas wszelkie plany rozbudowy sieci w PSG wykonywano zasadniczo
w perspektywie 3- letniego planu inwestycyjnego traktując możliwość budowy stacji SR LNG
dość drugoplanowo. Jednak z uwagi na brak dostępności gazu na wielu obszarach jedyną
opcją gazyfikacji wydaje się SR LNG.
Określenie potencjalnej liczby stacji regazyfikacji LNG jest niezbędne do podejmowania
decyzji o kierunkach inwestowania związanych z możliwościami gazyfikacji. Jest to istotne
zagadnienie z punktu widzenia:
 planowania rozwoju systemu gazowniczego oraz inwestycji z perspektywy
przedsiębiorstwa energetycznego,
 zwiększania wolumenu dystrybuowanego gazu ziemnego, tym samym przychodów jak i
również zysku przedsiębiorstwa energetycznego,
 potrzeb i konieczności współpracy przedsiębiorstwa energetycznego z jednostkami
samorządu terytorialnego,
 zaspokajania obecnych i przyszłych potrzeb odbiorców w zakresie dostaw paliwa
gazowego.

LNG (liquefied natural gas) – gaz ziemny w postaci płynnej w temperaturze około
-160 oC. Gaz o dużej zawartości metanu (najczęściej 95% lub więcej) oraz niskiej
zawartości zanieczyszczeń.
Zalety LNG to ponadto: elastyczność dostaw, aspekty ekologiczne oraz z punktu widzenia SR
LNG kumulacja energii - 1m3 LNG po regazyfikacji daje około 600 Nm3 gazu ziemnego.
Stacje regazyfikacji LNG mogą być wykorzystywane jako:
• źródło gazu ziemnego dla odbiorców końcowych na terenach tzw. białych plam czyli zasilanie
wyspowych stref dystrybucyjnych ze stacją regazyfikacji LNG,
• do celów gazyfikacji docelowej jak i pregazyfikacji w przypadku gdy dostęp do paliwa
gazowego potrzebny jest dla obiorcy w krótkim czasie a plany budowy sieci dystrybucyjnej na
danym terenie, niezależnie od ich przyczyn, są odległe,
• dodatkowe źródło zasilania istniejącej sieci dystrybucyjnej na pokrycie szczytowych
zapotrzebowań bądź w przypadku braku możliwości zwiększenia przepustowości na
punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
• źródło zasilania awaryjnego sieci dystrybucyjnej w przypadku usuwania awarii,
przeprowadzania remontów lub konserwacji sieci doprowadzającej paliwo gazowe do sieci
rozdzielczej.

Porównanie emisji zanieczyszczeń przy ogrzewaniu domu
(źródło: opracowanie własne na podstawie http://vaillant-partner.pl/kalkulatory-on-line/kalkulator-emisji-zanieczyszczen/)
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Emisja rocznych zanieczyszczeń z ogrzewania mieszkania o
powierzchni 120 m2 w kg/rok
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Główne ograniczenia w gazyfikacji liniowej wynikają z przyczyn technicznych
(ograniczenia przesyłowe), ekonomicznych oraz prawnych.
Ograniczenia w gazyfikacji:
• brak dostatecznych źródeł zasilania w gaz ziemny sieci dystrybucyjnej z sieci
przesyłowej co tym samym uniemożliwia dostawę gazu ziemnego od
odbiorców
• brak uzasadnienia ekonomicznego dla dużej rozbudowy systemu
dystrybucyjnego, rozumianej zazwyczaj jako konieczność budowy długich
odcinków sieci dystrybucyjnej do niewielkiej liczby odbiorców,
• ograniczenia wynikające z otoczenia prawnego które wpływają na czas
inwestycji liniowej w porównaniu do czasu inwestycji polegającej na gazyfikacji
z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG

Przykład wykorzystania SR LNG jako dodatkowe źródła zasilania sieci dystrybucyjnej.
Sieć dystrybucyjna zasilana w 2 punktach we. Sieć o długości 178 km.

Odcinek sieci
do przebudowy

Symulacje wykonano w programie SimNetSSV wersja 6.1.8
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Charakterystyka rynku małego LNG w
Polsce:
• Stacje LNG PSG PSG: Pisz, Ełk, Suwałki,
Olecko, Ostrołęka, Ińsko, Mieroszów,
Świętoszów
• Liczba stacji LNG w Polsce - około 80
• Rynek małego LNG szacowany w 2015
na około 65 mln m3 gazu po
regazyfikacji
• Wolumen minimalny na 1 SR LNG
(rynkowy na bazie informacji i
wywiadów) od około 0,8 do 1 mln m3
• Wolumen średni na 1 SR LNG PSG - 0,9
mln m3
• Wolumen (liczba stacji/szacunek rynku)
- 0,8 mln m3

PSG
Duon
G.E.N GAZ ENERGIA
Cryogas M&T
Blue LNG
Amber GAZ
UNIMOT
Barter
LNG Silesia
Blue Gaz/Inni

Poglądowe usytuowanie wybranych stacji regazyfikacji LNG na terenie
Polski

(źródło: opracowanie własne na 30.10.2017 r. na podstawie dostępnych
danych w domenach publicznych oraz analiz wewnętrznych PSG)

Wnioski:
• Zapotrzebowanie na paliwo gazowe w Polsce będzie rosło – w zależności od
prognozy od 10% do nawet 40% w stosunku do wolumenu za 2016.
• Kierunki rozwoju systemu przesyłowego nie zapewnią dostępności paliwa
gazowego na terenach niezgazyfikowanych – bariery techniczne pozostaną więc
aktualne.
• Dostępność LNG wzrosła i handel LNG rośnie.
• Bariery ekonomiczne wynikające z braku sieci przesyłowej nie zostaną usunięte.
• Bariery prawne a tym samym czas inwestycji nie ulegnie zasadniczej zmianie.
• Minimalny wolumen gazu do zapewnienia opłacalności SR LNG 0,8 mln m3.
• Odległość od sieci powyżej której warto rozpatrywać budowę SR LNG jako
zasilanie sieci wyspowej – 11 km.
• Czynniki ekonomiczne determinujące wzrost zamożności społeczeństwa
wspomagają chęć przyłączenia do sieci gazowej.
• Czynniki środowiskowe – ograniczanie emisji gazów, programy „Czyste
powietrze”.

Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz
Politechnika Warszawska
Zakład Systemów Ciepłowniczych
i Gazowniczych

