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Aliso Canyon – bolesne ostrzeżenie 

 

Piotr Syryczyński 

 

 

Szacunkowe koszty błędów popełnionych 45 lat temu przy projektowaniu i budowie 

podziemnego magazynu gazu Aliso Canyon w południowej Kalifornii oraz wieloletnie 

zaniedbania w ocenie ryzyka technicznego w tym obiekcie wyniosą co najmniej 400 mln 

dolarów. Analiza tego co się dzieje w tej poważnej awarii jest nauczką dla ludzi, którzy chcą 

iść „na skróty” przy podobnych inwestycjach. 

 

Od 23 października 2015 uwalnia się z podziemnego zbiornika w Kalifornii metan z 

szybkością, która w listopadzie osiągnęła 59 ton na godzinę a obecnie wynosi nieco mniej tj. 

około 35 ton na godzinę. Zbiornik jest zbudowany na początku lat 70-tych w rejonie gór 

Santa Susana, na północnozachodnim końcu doliny San Fernando. Ewakuowano już ok 2.000 

rodzin i prawdopodobnie dalsze 2.600 rodzin będzie ewakuowanych. Loty samolotów nad 

tym rejonem zostały przełożone gdyż jest zbyt duże ryzyko eksplozji tzw. bomby gazowej 

czyli przestrzennego wybuchu gazu na dużym obszarze. 

 

Ogólna pojemność tego magazynu to 86 mld stóp sześciennych.
1
 Ponadto poduszka gazowa w 

tym magazynie to około 81 mld stóp sześciennych zaś maksymalna zdolność wytłaczania to 

1,86 mld stóp sześciennych dziennie. Dla porównania ww. 86 mld stóp sześciennych to 2,4 

mld m3 gazu czyli więcej niż może zmagazynować Polska w celach komercyjnych (nie licząc 

gazu potrzebnego na utrzymanie działania systemu gazowego).  

 

Od pierwszych dni grudnia 2015 trwa wiercenie dwóch odwiertów, które mają służyć 

zablokowaniu nieszczelnego odwiertu ale zanim osiągną one głębokość ok 2.400 m (8.000 

stóp) będzie to realizowane do marca 2016. Trwa też pompowanie gazu z tego magazynu ale 

zajmie to parę miesięcy. Nie dały efektu próby uszczelnienia odwiertu „od góry” a więc 

sytuacja jest już krytyczna. 

 

W innym magazynie gazu w roku 2001 był wyciek gazu 
2
 z podobnych przyczyn. Na 

głębokości ok 240 m z odwiertu na polu magazynowym Yaggy metan przedostał się pod 

miejscowość Hutchinson. W kilku miejscach nastąpiły eksplozje metanu zmieszanego z 

solanką. Wyniki analiz tamtego przypadku awarii, która też wynikła z nieszczelności rur, nie 

zostały w pełni zaimplementowane w innych magazynach gazu w USA co pokazały obecne 

wydarzenia w Kalifornii. 

 

Wskutek awarii magazynu Aliso Canyon chmura metanu częściowo spływa z góry na miasto. 

Poniższy rysunek jest ze strony www.PorterRanchLawsuit.com  

 

                                                 
1
 http://www.eia.gov/cfapps/ngqs/ngqs.cfm?f_report=RP7 W wielu publikacjach rpzewija się liczba 80 mld ale 

liczba 86 mld jest w oficjalnej aktualnej informacji na stronie rządowej. 
2
 http://www.geotimes.org/oct01/feature_kansas.html  

http://www.porterranchlawsuit.com/
http://www.eia.gov/cfapps/ngqs/ngqs.cfm?f_report=RP7
http://www.geotimes.org/oct01/feature_kansas.html
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Też na tej stronie można znaleźć ważną informację nie tylko lokalizacji odwiertów ale też o 

stężeniach metanu - wyniki analiz wskazujące na to, iż uwalnia się metan zanieczyszczony 

siarkowodorem (lub merkaptanami). 
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Na stronie regulatora można znaleźć pierwsze informacje o formalnym postępowaniu dla 

wyjaśnienia przyczyn awarii
3
. 14 grudnia 2015 urząd wydał nakaz wobec operatora 

magazynu aby została zatrudniona niezależna firma techniczna dla zbadania całości awarii i w 

szczególności wykonania tzw analizy RCA (root cause analysis) prowadzącej do wyjaśnienia 

jak uległ uszkodzeniu odwiert SS25 i co było techniczną przyczyną tej awarii.
4
 

 

Przedstawiciele urzędu zabezpieczyli wszystkie dokumenty oraz podali do publicznej 

wiadomości, że wydział inspekcji z urzędu regulacji (CPUC - California Public Utilities 

Commisssion) będzie badał całość sprawy w tym: 

 

 

 
 

 

W roku 2014 był przetarg publiczny na modernizację całego budynku sterowania w tym 

magazynie gazu. Dzięki temu są dostępne na stronie internetowej liczne dokumenty i zdjęcia 

pokazujące całość tego obiektu. Jest to dość intrygujące, iż w epoce zagrożenia 

terrorystycznego takie dokumenty są swobodne dostępne w internecie pod adresem: 

 

http://thomcopro.com/projects/3012D/Structural%20-%202013-08-29.pdf  

http://thomcopro.com/projects/3012D/Architectural%20-%20Aliso-20131016.pdf  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 http://www.cpuc.ca.gov/PUC/energy/Aliso_Canyon_Well_Failure.htm 

4
 To jedna z istotnych różnic w stosunku do praktyki polskiej, gdyż w RP nie ma praktyki wzywania na koszt 

winnego niezależnej firmy technicznej dla wyjaśnienia przyczyn poważnej awarii technicznej. 

http://thomcopro.com/projects/3012D/Structural%20-%202013-08-29.pdf
http://thomcopro.com/projects/3012D/Architectural%20-%20Aliso-20131016.pdf
http://www.cpuc.ca.gov/PUC/energy/Aliso_Canyon_Well_Failure.htm
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Z dokumentów tych wybrałem m.in. plan obiektu i zdjęcie głównej hali turbin. 
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Zgodnie z procedurami zarządzania kryzysowego urząd gubernatora Kalifornii powołał 

odpowiednie centra koordynacyjne.
5
 

 

25 listopada 2014 właściciel magazynu opublikował dane dotyczące zrealizowanej w tym 

obiekcie rozbudowy zdolności do zatłaczania
6
. Z tego ciekawego dokumentu można 

przeczytać, że jest to największy magazyn odpowiedzialny za utrzymanie dostaw gazu dla 

rejonu Los Angeles. Jego powiększenie miało miejsce w latach 2011 – 2014 kosztem 200 mln 

dolarów i dało właśnie ww. docelową pojemność ale także pozwoliło na wytłaczanie z 

szybkością do 450 MMscf/d z ciśnieniem 3200 psig. Zamontowano wtedy nowy układ 

kompresorów co w opinii wielu ekspertów spowodowało, że „nad ziemią” obiekt ten był i jest 

jednym z najnowocześniejszych w USA. 

 

W najbliższych latach potrzeba znacznego wzrostu zdolności do magazynowania gazu w tym 

rejonie gdyż będzie zmniejszana produkcja z elektrowni węglowych przez Los Angeles 

Department of Water & Power. Potrzeby mieszkańców tego rejonu to 7200 MW z czego aż 

52 % jest energią wytworzoną z węgla i przesłaną ze stanów Utah, Newada oraz Arizona. 

Zatem planowane przestawienie się na gaz w Kalifornii wymaga rozbudowy magazynów 

gazu. Nie ma jednak dobrych lokalizacji co opisane jest dalej. 

 

Politycy w Kalifornii nie dopuszczają myśli, że Aliso Canyon może zostać wyłączony z 

przyczyn technicznych. A to jest bardzo prawdopodobne gdyż „pod ziemią” sytuacja w tym 

magazynie gazu jest daleka od dobrych standardów międzynarodowych. 

 

Miejsce wybrane na budowę magazynu to znany rejon sejsmiczny. 17 stycznia 1994 r w tym 

rejonie było trzęsienie ziemi o nazwie Northridge earthquake. Były nawet uszkodzone domy 

w tej miejscowości Porter Ranch w odległości 2-3 km od magazynu. Trzęsienie to miało 

epicentrum w miejscowości Reseda dokładnie 11 km na południe od lokalizacji magazynu 

gazu. Trzęsienie o sile 6,7 w skali MMS miało najwyższa dotąd zmierzone w USA 

przyspieszenie na gruncie 16,7 m/s2 (czyli 1,8 przyspieszenia ziemskiego). Również to 

trzęsienie ziemi wywołało dwa następcze wstrząsy o sile 6,0 (jeden po godzinie a drugi po ok 

11 godzinach). Tylko 70 osób zginęło, głównie dzięki temu, iż nie uległy upłynnieniu grunty 

pod budynkami ale  straty w budynkach były bardzo duże (rzędu 30 mld dolarów). 

 

Trzęsienie w roku 1994 miało miejsce wzdłuż uskoku, o którym nikt nie wiedział w czasach 

budowy magazynu gazu Aliso Canyon, wtedy w latach 60-tych uważano ten rejon za 

względnie bezpieczny. Dopiero w roku 1999 zrobiono pełną analizę 3D sejsmiki tego rejonu.
7
 

W tym celu w niektórych otworach używano nawet 500 kg azotanu amonu a więc były to 

duże badania, których wyniki dały lepsze dane o potencjalnych zagrożeniach w tym rejonie. 

 

                                                 
5
 https://caloesnewsroom.wordpress.com/2015/12/15/state-agencies-detail-ongoing-investigations-into-aliso-

canyon-gas-leak/  
6
 https://www.socalgas.com/regulatory/documents/2014-storage-expansion-study.pdf  

7
 http://articles.latimes.com/1999/jul/15/local/me-56257  

https://caloesnewsroom.wordpress.com/2015/12/15/state-agencies-detail-ongoing-investigations-into-aliso-canyon-gas-leak/
https://caloesnewsroom.wordpress.com/2015/12/15/state-agencies-detail-ongoing-investigations-into-aliso-canyon-gas-leak/
https://www.socalgas.com/regulatory/documents/2014-storage-expansion-study.pdf
http://articles.latimes.com/1999/jul/15/local/me-56257
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W roku 1996 opublikowano wyniki badań geodezyjnych
8
 pokazujące zmiany jakie nastąpiły 

w tym rejonie z powodu trzęsienia ziemi. Widać, że tereny o istotnych zmianach na 

powierzchni zlokalizowane były po obu stronach pasma górskiego, w którym ukryty jest ten 

magazyn gazu a zatem wystąpiły tam jakieś ruchy górotworu. 

 

 

 
 

 

We wrześniu 2009 właściciel tego magazynu gazu przed uzyskaniem decyzji o budowie 

nowych turbin przeprowadzał standardowa procedurę oceny oddziaływania na środowisko. 

Dostępny jest dokument z dobrym opisem geologii tego rejonu.
9
. W tym dokumencie na 

stronie 12 przyznano, iż w czasie trzęsienia ziemi w roku 1994 były pewne minimalne 

uszkodzenia odwiertów: 

 

 
 

„minor damage to some injection.withdrawal wells and piping” oznacza w języku polskim 

niewielkie uszkodzenia na odwiertach służących do zatłaczania i odbioru gazu oraz na 

orurowaniu. 

                                                 
8
 http://pubs.usgs.gov/of/1996/0517/fema/gif/Fig_15.gif  

9
 https://www.socalgas.com/regulatory/documents/a-09-09-020/4-6_Geology-Soils.pdf  

http://pubs.usgs.gov/of/1996/0517/fema/gif/Fig_15.gif
https://www.socalgas.com/regulatory/documents/a-09-09-020/4-6_Geology-Soils.pdf
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Pokazana w tym dokumencie była też nowa mapa uskoków tektonicznych (zauważonych w 

wyniku badań sejsmicznych). Kolorem niebieskim są pokazane uskoki czynne w ostatnich 

200 latach a kolorem żółtym uskoki czynne w ostatnich 11.000 lat (oczywiście są to jedynie 

hipotezy eksperckie nie poparte w pełni danymi historycznymi a bazujące tylko na ww. 

badaniach). 

 

 
 

 

Zatem właściciel magazynu gazu wiedział od końca lat 90-tych o tym, iż : 

- są w najbliższym rejonie magazynu różne uskoki tektoniczne; 

- uszkodzenia były w roku 1994 ale przecież niekoniecznie wszystkie uszkodzenia były 

ujawnione wtedy po tym trzęsieniu ziemi, mogły tam powstać uszkodzenia mniejsze, 

polegające na naruszeniu struktury rury ale jeszcze nie powodujące wycieku gazu. Zatem 

chyba jednak należałoby zastanowić się czy mające ponad 50 lat rury są w pełni bezpieczne w 

tych odwiertach. 

 

Analiza agentów ds. nieruchomości jest taka, iż prawdopodobnie stopniowo właściciel 

magazynu będzie musiał zapłacić przynajmniej 20-35 % wartości wszystkich nieruchomości 

w tym rejonie. Taki jest mniej więcej spadek ich wartości z powodu zagrożenia jakie stwarza 

ok 114 odwiertów w tym rejonie. Oczywiście jeśli uda się dość szybko zlikwidować 

przyczyny takiej sytuacji. Jeśli nie to potencjalne odszkodowania będą znacznie wyższe. 

Prawdopodobnie mogą sięgnąć nawet po 1,5 mln USD dla około 2.000 nieruchomości czyli 

mogą sięgnąć kwoty 3 mld dolarów USA gdyż nieruchomości w tym rejonie były nabywane 

dla ich unikalnej lokalizacji, widoku i prestiżu. 
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Szokujący jest wywiad z emerytowanym w roku 2014 pracownikiem 
10

 departamentu 

zajmującego się regulowaniem i nadzorowaniem odwiertów w Kaliforni (Division of Oil, Gas 

and Geothermic Resources). P. Anneliese Anderle w wywiadzie dla dziennikarza powiedział 

m.in.: 

 

- uszkodzony w 2015 odwiert był wykonany w roku 1953 czyli miał już 62 lata; 

- na dole na głębokości 8451 stóp powinna znajdować się zasuwa bezpieczeństwa; 

- gdyby była tam ulokowana i zadziałała poprawnie to nie byłoby problemu gdyż odcięłaby 

uszkodzony odcinek rury; 

- według publicznych dokumentów nie było testów tej zasuwy od roku 1976; 

- testów nie było wykonywanych gdyż zdjęto ją w roku 1979 i nigdy jej nie zainstalowano; 

 

W wywiadzie 15 grudnia 2015 jeden z dyrektorów firmy właściciela magazynu na pytanie o 

zasuwę bezpieczeństwa odpowiedział, że nie została uszkodzona – nie została uszkodzona bo 

jej tam nie było jak się okazuje. Po zdjęciu jej w 1979 okazało się, że brakuje jakichś części a 

ponadto odwiert SS-25 nie był według przepisów „krytyczny” tzn. w odległości 300 stóp od 

niego nie było domu ani w odległości 100 stóp drogi czy parkingu. A więc przepisy nie 

nakazywały instalowania takiej zasuwy bezpieczeństwa. Zatem ówczesna dyrekcja obiektu 

nie podjęła decyzji o kosztownym montażu nowej zasuwy bezpieczeństwa. 

 

Pozostałe odwierty są prawdopodobnie w podobnym stanie jak ten jeden i nie wiadomo czy i 

jak należałoby je zmodernizować lub zupełnie przebudować. W swoim oświadczeniu do 

regulatora właściciel magazynu stwierdził, iż na jego czterech magazynach gazu (trzy 

pozostałe są znacznie mniejsze) jest 229 odwiertów, z czego połowa ma ponad 57 lat od czasu 

ich wykonania. W 2008 musiano wykonać trzy kosztowne zabiegi usunięcia wycieków na 

odwiertach. W roku 2013 musiano już wykonać dziewięć operacji usuwania wycieków na 

odwiertach. Zatem wszystko wskazywało na to, iż odwierty z powodu swojego wieku stają się 

coraz bardziej nieszczelne. 

 

Według informacji z wywiadu stare odwierty nie miały cementowanych rur na całej długości.  

 

Odwiert SS25 składa się z trzech cylindrycznych rur, jedna w drugiej. Obecnie gaz ucieka z 

magazynu przez nieszczelność na głębokości ok 470 stóp  z najmniejszej rury. Następnie 

ciśnienie wypycha go do dołu zewnętrznej rury na głębokości 990 stóp a następnie wydostaje 

się przez skały.  

 

To jest bardzo niebezpieczna wiadomość bo oznacza, iż gaz ten rozchodzi się po strukturach 

geologicznych na głębokości kilkuset metrów pod ziemią a tylko jego część (niekoniecznie 

wszystko) wydostaje się na zewnątrz. 

 

 

 

                                                 
10

 http://www.laweekly.com/news/what-went-wrong-at-porter-ranch-6405804  

http://www.laweekly.com/news/what-went-wrong-at-porter-ranch-6405804
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Rysunek z tej publikacja wyjaśnia sytuację: 

 
 

 

Nowoczesne odwierty są już cementowane wzdłuż całej długości otworu ale w latach 50-tych 

cementowanie w tym otworze było jedynie od głębokości 6000 stóp do głębokości 8500 stop. 

Dziura w rurze powstała znacznie powyżej obszaru cementowania. 

 

Zatem prawie półtora kilometra rury było w stałym kontakcie ze skałami. Na górze ta rura 7 

calowa jest ulokowane w rurze 11,5 cala ale cementowanie było tylko na zewnątrz rury 11,5 

cala. Nowe rury mają cementowanie też pomiędzy rurami 7 cali i 11,5 cala – cementowania 

między rurami nie robiono w przeszłości. 

 

W 2014 właściciel tych magazynów zaproponował plan (metodologię) aby sprawdzać te rury 

na wypadek ich korozji. Miało to trwać siedem lat i kosztować miliony dolarów, na które 

chciał uzyskać zgodę regulatora. Ale było to działanie ekstra tzn ponad wymagania 

przepisów. Przepisy w Kalifornii są niezwykle tolerancyjne i właściciel magazynu w żadnym 

wypadku ich nie naruszył, testy ciśnieniowe są wykonywane co pięć lat i dodatkowo roczne 

badania temperaturowe. Ale nie było obowiązku bardziej szczegółowych badań stopnia 

korozji w rurach na takich odwiertach aby określić np. prawdopodobieństwo podobnej awarii. 
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Dodatkowe dane o zagrożeniach w tym rejonie dostarcza opis doświadczonego geologa na 

jego stronie internetowej
11

. Trzej eksperci organizujący w maju 2015 wyjazd w te tereny 

wyraźnie napisali, że struktura geologiczna tego obszaru nie jest w pełni rozpoznana gdyż 

wyniki badań sejsmicznych są sprzeczne a informacje wiarygodne są tylko z odwiertów. 

 

 
 

 

To co jest szokujące w opisie jest informacja, iż w piaskach plioceńskich na innej głębokości 

ale w pewnym oddaleniu od tego magazynu gazu prowadzi się eksploatację ropy naftowej 

metodą zatłaczania wody: 

 

 
 

Mamy zatem sytuację, iż w niezbyt dobrze zbadanych strukturach geologicznych 

posadowiono kluczowy magazyn gazu a dodatkowo wydano zgodę na eksploatację ropy 

naftowej metodą zatłaczania wody co nie jest optymalne w sytuacji gdy do końca nie 

wiadomo czy nie zagrozi to jakoś równowadze w tym rejonie. 

 

Kolejnym zagadnieniem, które mogło znacząco pogorszyć sytuację była decyzja o tym, że 

jeszcze przed zatłaczaniem gazu do magazynu był on poddawany zmieszaniu z związkami 

tetrahydro-tiofenem oraz tert-butylo merkaptanem
12

. Są to związki, które służą wywołaniu 

celowo zapachu gazu. Nie jest jednak jasne jakie może być oddziaływanie tych związków na 

stal w warunkach wysokiego ciśnienia oraz temperatury w górotworze – to zjawisko mogło 

także przyspieszyć korozję stali a zatem tę sytuację, z którą zmaga się Kalifornia dzisiaj. 

 

                                                 
11

 http://www.thomasldavisgeologist.com/resources/Ventura-Basin-PS-AAPG-GdBk-May-2015.pdf  
12

 https://www.socalgas.com/documents/news-room/aliso-canyon-health-faq.pdf  

http://www.thomasldavisgeologist.com/resources/Ventura-Basin-PS-AAPG-GdBk-May-2015.pdf
https://www.socalgas.com/documents/news-room/aliso-canyon-health-faq.pdf


11 

 

11 października 2011 był też wyciek metanu z tego obiektu ale tylko z urządzeń 

powierzchniowych z powodu błędu w procedurze remontowej.
13

  

 

Sumując całość sytuacji można postawić kilka wniosków: 

 

- ignorowanie ryzyk technicznych związanych z odwiertami kończy się poważnymi kosztami; 

- rynek gazu wymaga stabilności dostaw a tego typu awaria wywraca go całkowicie; 

- zdejmowanie zasuw bezpieczeństwa dla zmniejszenia kosztów nie jest operacją optymalną 

biznesowo; 

- lokowanie magazynu gazu na terenie nie do końca zbadanym pod względem sejsmicznym 

nie jest najlepszym rozwiązaniem; 

- przedsiębiorstwa zajmują się dystrybucją gazu mają niekiedy konflikt interesów w sprawach 

dotyczących magazynów gazu gdyż jakakolwiek dłuższa przerwa w ich działaniu wywołana 

koniecznością remontu czy badań odbija się na ich przychodach z rynku. Jest zatem tendencja 

aby zamiatać problemy pod dywan. Należy zatem nie dopuszczać do uzależnienia (też 

własnościowego) operatora magazynów gazu od firmy dystrybucji gazu.. 

- można nagle zapłacić za błędy popełnione 30-50 lat temu; 

- stawki ubezpieczeniowe za podobne stare magazyny wzrosną znacząco; 

 

Należy podziękować archeologom, pianistom i innym chętnym o wykształceniu 

nietechnicznym do zarządzania takimi obiektami bo czasami rachunek będzie do zapłaty za 

kilkadziesiąt lat. 

                                                 
13

 http://patch.com/california/northridge/natural-gas-odor-reported-near-massive-underground-storage-site  

http://patch.com/california/northridge/natural-gas-odor-reported-near-massive-underground-storage-site

