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System monitoringu i dozowania inhibitora korozji

Gaz ziemny eksploatowany ze złóż Kościan S, Brońsko i Łęki jest gazem zaazotowanym ze znaczną zawartością CO2 . Wynoszona 
z odwiertów woda złożowa oraz zawartość w eksploatowanym gazie CO2  jest przyczyną powstawania środowiska korozyjnego 
napowierzchniowych instalacji technologicznych. Do ochrony antykorozyjnej zastosowano po raz pierwszy w PGNiG Oddział 
w Zielonej Górze dozowanie do strumienia eksploatowanego gazu inhibitorów korozji oraz monitoring korozji i pomiary 
ultradźwiękowe. 

Przyszłość:

Zabudowa tłoczni wody złożowej dla potrzeb zatłaczania wód do złoża Kościan S

Zabudowa tłoczni gazu dla potrzeb złóż Kościan oraz Brońsko

Zabudowa agregatu kogeneracyjnego celem zagospodarowania gazu odpadowego z instalacji technologicznej Ośrodka Centralnego – 
produkcja energii elektrycznej i cieplnej dla potrzeb własnych

Schemat blokowy Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko

Kalendarium

1995 r. odkryto złoże Kościan o zasobach wydobywalnych 10,3 mld m3 gazu ziemnego

1998 r. odkryto złoże Brońsko o zasobach wydobywalnych 23,8 mld m3 gazu ziemnego

18.12.1999 r. uruchomienie strefy przyodwiertowej Bonikowo-1

18.01.2001 r. uruchomienie strefy przyodwiertowej Racot-1

16.03.2001 r. uruchomienie strefy przyodwiertowej Białcz-1

lipiec 2001 r. – 
marzec 2005 r. budowa KGZ Kościan-Brońsko, moc dyspozycyjna KGZ Kościan-Brońsko 200 tys. nm3/h

22.10.2010 r. zakończenie budowy strefy przyodwiertowej Łęki-1

11.04.2013 r. zakończenie rozbudowy Węzła Kościan – możliwość kierowania gazu ziemnego w kierunku: WSG, KGHM 
Polkowice/ Żukowice, do/z PMG Bonikowo

31.10.2016 r. zakończenie budowy strefy przyodwiertowej Brońsko-26H przy jednoczesnej rozbudowie Ośrodka Centralnego 
o budynki: ochrony i instalacji dozowania metanolu na OC KGZ Kościan-Brońsko

04.11.2016 r. zakończenie budowy instalacji membranowej  - rozpoczęcie współpracy z PGNiG Oddział w Odolanowie 
w zakresie dostaw gazu dla potrzeb instalacji membranowej do odzysku helu

29.03.2017 r. zakończenie budowy stref przyodwiertowych złoża Brońsko: Brońsko-23, Brońsko-27, Brońsko-28
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Odbiorcami gazu ziemnego z kopalni są:
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stropu wapienia cechsztyńskiego
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Historia kopalni rozpoczęła się wraz z odkryciem w okolicach miejscowości Kościan nowych złóż gazu ziemnego: Kościan, Bonikowo, 
Brońsko, Racot, Wielichowo, Ruchocice. Ich zagospodarowywanie zaczęło się od próbnej eksploatacji pojedynczych odwiertów na 
złożach Bonikowo, Białcz i Racot.
Odbywała się ona za pomocą bezobsługowych instalacji przyodwiertowych, które zapewniały kompleksowe przygotowanie gazu 
ziemnego do sprzedaży (separacja wstępna, redukcja ciśnienia, osuszanie, odrtęcianie).
Otrzymane wyniki próbnych eksploatacji pozwoliły na zdobycie doświadczenia w zakresie eksploatacji bezobsługowych instalacji 
technologicznych i przyczyniły się do podjęcia w 2001 roku decyzji o sposobie zagospodarowania złóż Kościan o zasobach 
geologicznych około 13 mld m3 i Brońsko o zasobach około 28 mld m3. Budowa kopalni ruszyła w lipcu 2001 r.

Kopalnia eksploatuje:
 - złoże Kościan S piętnastoma odwiertami (w tym jednym horyzontalnym Kościan-18H)
 - złoże Brońsko dwudziestoma odwiertami (w tym jednym horyzontalnym Brońsko-26H)
Złoże Brońsko udostępnia warstwy wapienia cechsztyńskiego – 18 odwiertami jak również stropową część karbonu zalegającą 
bezpośrednio pod warstwami wapienia – 2 odwiertami.
Eksploatacja odwiertów B-6 i B-28 udostępniających utwory karbonu ma dać odpowiedź czy istnieje łączność hydrodynamiczna 
karbonu z utworami wapienia cechsztyńskiego.
 - złoże Łęki-1 jednym odwiertem

• krajowy system gazowniczy 
• Elektrociepłownia Zielona Góra (od 16.03.2004 r.), gaz przesyłany jest gazociągiem DN350  

relacji węzeł Kościan – Zielona Góra o ciśnieniu roboczym 6,3 MPa
• KGHM Polska Miedź (od 2013 r.), gaz przesyłany jest gazociągiem DN350 relacji węzeł 

Kościan – Żukowice/Polkowice o ciśnieniu roboczym 6,3 MPa
• Polska Spółka Gazownictwa/ Wielkopolska Spółka Gazownictwa (od lutego 2013 r.), gaz 

przesyłany jest gazociągiem DN150 relacji Węzeł Kościan – Gryżyna o ciśnieniu roboczym 
6,3 MPa

• PGNiG Oddział w Odolanowie (od lipca 2016 r.), gaz przesyłany jest rurociągiem DN250 
pod ciśnieniem PN 6,3 MPa

Gaz do systemu:

zawartość metanu 78%

wartość opałowa 28,7 MJ/m3

ciepło spalania 31,8 MJ/m3

liczba Wobbego 39,6 MJ/m3

punkt rosy < -25oC

zawartość rtęci < 6 µg/m3

System grzebieniowy

Kopalnia jako pierwsza w Polsce została zbudowana w nowym systemie zbioru gazu tzw. grzebieniowym / kolektorowym, 
polegającym na tym, iż w bezpośrednim sąsiedztwie odwiertów zagospodarowane zostały instalacje stref przyodwiertowych, na 
których realizowana jest część procesu technologicznego. Gaz z odwiertu, po redukcji ciśnienia, wstępnym osuszaniu, oddzieleniu 
wody i pomiarze ilościowym jest kierowany do gazociągu zbiorczego – zbierającego gaz z poszczególnych odwiertów – a następnie 
do Ośrodka Centralnego, gdzie jest poddawany procesom dalszej separacji wody, głębokiego osuszania, odrtęciania oraz pomiarowi.
 
Zastosowanie grzebieniowego systemu zbioru gazu pozwoliło na wyeliminowanie groźnego z punktu widzenia utrzymania ruchu 
kopalni zjawiska tworzenia się w gazociągach hydratów węglowodorowych, jednocześnie przyczyniło się to do podniesienia 
bezpieczeństwa pracy eksploatowanych gazociągów, a tym samym otaczającego ich środowiska naturalnego.
Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych z zakresu automatyki przemysłowej i telemetrii pozwala na sprawne, 
zdalne sterowanie wszystkimi procesami technologicznymi na strefach przyodwiertowych i na Ośrodku Centralnym.
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