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Niniejszy artykuł powstał na bazie prezentacji, która miała miejsce w dniu 16 listopada 2005 r. W 
siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki w ramach comiesięcznych spotkań Zespołu ds. 
Interdyscyplinarnej Współpracy Międzynarodowej oraz Zespołu Ekspertów ds. Współpracy 
Europejskiej w zakresie rynku gazu powołanych przez Prezesa URE.  

Podobnie jak we wskazanej prezentacji, celem jest zwrócenie uwagi na podstawowe aspekty 
związane zrozliczeniami ilościowymi i jakościowymi gazu ziemnego oraz jego parametrami w 
odniesieniu do „warunków polskich”. Wskazano również na niektóre istotne elementy trwającego od 
kilku lat w Unii Europejskiej procesu harmonizacji regulacji, który obejmuje m.in. jakość gazu 
ziemnego transportowanego sieciami przesyłowymi, koncentrując uwagę głównie na prezentacjach 
oraz wnioskach – z X (ostatniego) Forum Madryckiego – odnoszących się do przedmiotowego 
zagadnienia. 

„Standardowe” warunki odniesienia 

Punktem wyjścia przy jakiejkolwiek ocenie ilości lub jakości gazu powinno być określenie tzw. 
warunków odniesienia. Należy pamiętać, że w wielu krajach tzw. „warunki standardowe”, mimo tego 
samego terminu, oznaczają niekoniecznie te same założenia. Innymi słowy, co być może zabrzmi jak 
herezja naukowa: m³ gazu w kraju X niekoniecznie musi oznaczać ten sam m³ gazu w kraju Y. 
Różnorodność warunków odniesienia obejmujących temperaturę, ciśnienie i wilgotność (stan 
nasycenia) stosowanych w pomiarach ilości i jakości gazu ziemnego może wprowadzać i niestety 
dość często wprowadza olbrzymie zamieszanie. Nie uwzględnienie różnic występujących warunkach 
odniesienia przyjętych jako standardowe może mieć poważne następstwa np. w wymianie towarowej 
lub skutkować błędami we wszelkiego rodzaju analizach porównawczych.  

W tabeli 1 zaprezentowano warunki odniesienia, z jakimi w ramach rozliczeń ilości gazu ziemnego 
można się najczęściej spotkać w Polsce.  

Tabela 1. Różne warunki odniesienia 

Warunki odniesienia 
nazwa temperatura ciśnienie wilgotność 
Warunki standardowe 

(PN-ISO 13443) 

15°C = 288,15 K 101,325 kPa  

= 1,01325 bar  

= 1 atm  

= 760 mm Hg 

gaz suchy  

= ułamek molowy 
pary wodnej < 
0,001 

Warunki normalne 

(patrz np. taryfa PGNiG 
SA) 

0°C = 273,15 K 101,325 kP 

j.w. 

gaz suchy 

j.w. 

Warunki wg normy 
GOST 

20°C = 293,15 K 101,325 kP 

j.w. 

gaz suchy 

j.w. 



Dobrym przykładem obrazującym konieczność uwzględniania przyjętych warunków odniesienia, jest 
poniżej przedstawiona tabela 2 zawierająca przeliczniki ilości gazu na różne warunki. 

Tabela 2. Przeliczanie ilości gazu ziemnego na różne warunki odniesienia 

= 1,0548 m³ standardowego 1 m³ normalny 
= 1,0730 m³ według GOST 

 
= 0,9480 m³ normalny  1 m³ standardowy 
= 1,0174 m³ według GOST 

 

= 0,9317 m³ normalny  1 m³ wg GOST 
= 0,9829 m³ standardowego 

Podstawowe parametry określające jakość gazu ziemnego przesyłanego sieciami 
przesyłowymi  

Jakość gazów ziemnych przesyłanych sieciami gazowymi powinna być taka, aby: 

- spełnione były wymogi zawarte w odpowiednich normach lub przepisach odnoszące się do Liczby 
Wobbego i kaloryczności transportowanego gazu, 

- w gazociągach nie zachodziły zjawiska powodujące niszczenie materiału gazociągów tj. zjawiska 
erozji, abrazji i korozji wywołane nadmierną zawartością pyłu, tlenu, siarkowodoru, ditlenku węgla 
ipary wodnej, 

- nie zachodziły zjawiska powodujące zmniejszenie drożności gazociągów wywołane kondensacją 
pary wodnej, kondensacją węglowodorów, tworzeniem się hydratów i osadzaniem pyłów. 

Wobec powyższego, oceny jakości danej partii gazu w sieci przesyłowej dokonuje się badając w 
szczególności następujące wielkości: Liczbę Wobbego, kaloryczność, zawartość pyłu o średnicy 
cząstek większej niż 5 µm, temperatury – punktu rosy wody; punktu rosy węglowodorów, zawartość 
siarki całkowitej, zawartość siarki merkaptanowej, zawartość siarkowodoru, zawartość tlenu, 
zawartość ditlenku węgla i zawartość par rtęci. 

Należy zauważyć, że z punktu widzenia odbiorców, w tym przede wszystkim tych zużywających gaz 
jako paliwo w procesach energetycznych, szczególnie istotna jest kontrola dwóch powiązanych ze 
sobą parametrów a mianowicie kaloryczności i Liczby Wobbego.  

Kaloryczność gazu (paliwa) [MJ/m³] – jest to ilość ciepła wydzielona przy całkowitym spaleniu 
jednostkowej ilości paliwa w określonych warunkach. Powszechnie jednak przy określaniu 
kaloryczności stosuje się dwa terminy, tj. ciepło spalania, które odpowiada tzw. kaloryczności brutto 
oraz wartość opałowa, która odpowiada tzw. kaloryczności netto. Różnica wynika z ujęcia (bądź nie) 
ciepła kondensacji pary wodnej. W przypadku typowego gazu ziemnego wartość netto jest mniejsza 
ook. 10% od wartości brutto. Analogiczna uwaga zawarta przy określeniu warunków odniesienia 
dotyczy kaloryczności gazu a mianowicie dokonując analiz porównawczych należy zwracać uwagę, 
czy zostały przyjęte wielkości brutto – „ciepło spalania”, czy też wielkości netto – „wartość opałowa”. 

Liczba Wobbego [MJ/m³] {lub [MJ/mol] lub [MJ/kg]} – jest to stosunek wartości kalorycznej 
odniesionej do jednostki objętości gazu, do pierwiastka kwadratowego jego gęstości względnej, w tych 
samych warunkach odniesienia. Wyróżnia się: 

-> dolną Liczbę Wobego – gdy za wartość kaloryczną przyjmuje się jego wartość opałową,  

-> górną Liczbę Wobbego – gdy za wartość kaloryczną przyjmuje się jego ciepło spalania. 



Z punktu widzenia Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) oraz niektórych odbiorców (np. zakładów 
chemicznych zużywających gaz w procesach technologicznych – syntezy chemicznej) równie ważne 
są pozostałe – wymienione wyżej – parametry transportowanego i odbieranego z sieci gazu 
ziemnego. W przypadku OSP parametry odnoszące się do zawartości ww. substancji lub określające 
tzw. temperatury punktów rosy (wody; węglowodorów) bardzo istotnie wpływają na efektywność pracy 
ifunkcjonowania systemu gazowego, zaś w przypadku odbiorców bardzo wrażliwych na jakość gazu 
wskrajnych przypadkach mogłoby dochodzić do poważnych uszkodzeń w ich instalacjach (np. 
uszkodzenia katalizatorów). 

Proces harmonizacji jakości gazu ziemnego w ramach tworzenia jednolitego rynku gazu w Unii 
Europejskiej  

Transportowany i sprzedawany w krajach Unii Europejskiej gaz ziemny różni się parametrami. Jestto 
zjawisko poniekąd naturalnie związane ze zróżnicowaniem kierunków dostaw [(Rosja), Morze 
Północne (Norwegia; Wielka Brytania), Afryka Północna (Algieria; Libia), terminale LNG, czy też 
wydobycie na terenie UE (Holandia)], a co za tym idzie i źródeł o różnych parametrach gazu.  

Potwierdzeniem powyższego niech będzie poniższy slajd pochodzący z prezentacji przedstawiciela 
brytyjskiego ministerstwa przemysłu i handlu przedstawionej na ostatnim Forum Madryckim. 

Rysunek 1. Zakres zmienności Liczby Wobbego w gazach transportowanych przez OSP wniektórych 
krajach UE 

 

Dopóki gaz z poszczególnych źródeł był rozprowadzany w autonomicznych – lokalnych w wymiarze 
UE systemach przesyłowych gazu, dopóty nie występował problem standaryzacji jakości gazu 
ziemnego wskali ogólnoeuropejskiej. 

Problem zaczął się pojawiać wraz z wejściem w życie „pierwszej” Dyrektywy Gazowej 98/30/EC 
wymuszającej na krajach członkowskich UE wdrożenie do swojego systemu prawnego rozwiązań 
zobowiązujących przedsiębiorstwa energetyczne zarządzające sieciami gazowymi do „otwarcia” 
swoich sieci dla innych użytkowników, mówiąc krótko, do wdrożenia w gazie zasady TPA. 
NowaDyrektywa 2003/55/WE dotycząca wspólnych zasad wewnętrznego rynku gazu ziemnego i 
uchylająca pierwszą dyrektywę poszła w swych rozwiązania dot. liberalizacji europejskiego rynku gazu 
jeszcze dalej, co tym bardziej uwidoczniło problem standaryzacji jakości gazu. 

Należy w tym miejscu zauważyć, że różnica w parametrach jakościowych stanowi często podstawę do 
odmowy przyjęcia przez niektórych OSP gazu do transportu. Zagadnienie sprowadza się więc do 



określenia transparentnych zasad przyjmowania bądź odmowy przyjęcia do transportu gazu ze 
względu na jego jakość. 

Na forum UE zagadnienie to jest rozpatrywane jednak w szerszym kontekście, który dobrze 
charakteryzuje angielski termin „interoperability”, co można tłumaczyć jako interoperacyjność 
systemów lub kompatybilność systemów. Zagadnienie to zostało ujęte w ramach prac nad 
obszerniejszym w swym zakresie dokumentem tzw. „Common Business Practice” (CBP’s) 
zawierającym wytyczne dotyczące m.in.: 

– parametrów jakościowych transportowanego gazu, 

– standardów świadczonych usług przesyłowych, 

– standardów umów miedzyoperatorskich, 

a nawet standardów dot. kodeksów sieciowych. 

Milowy krok w zakresie opracowania CBP’s należy łączyć z VIII Forum Madryckim (2003 r.), 
gdyżwówczas uczestnicy tego Forum stwierdzili konieczność wypracowania jednolitych zasad dot. 
jakości gazu, standardów świadczenia usług przesyłowych, współpracy międzyoperatorskiej itp., które 
umożliwiałyby tworzenie jednolitego rynku gazu, w tym w szczególności usunięcie barier wtransporcie 
gazu między poszczególnymi systemami przesyłowymi na obszarzeUE. 

X Forum Madryckie (2005 r.), w którym miałem przyjemność uczestniczyć, również omawiało 
zagadnienia związane z tworzeniem CBP’s, przy czym akcent został położony na kwestie związane z 
parametrami jakościowymi gazu. 

Poza wcześniej przywołaną prezentacją UK-dti, szczególnego zauważenia wymaga wspólna 
prezentacja „EASEE-gas” z „Marcogas”. Poniżej przestawiono jeden z kluczowych slajdów tej 
prezentacji. 

Rysunek 2. Standardy podstawowych parametrów jakościowych gazu ziemnego 

 



Jest to pierwsza poważniejsza próba określenia wspólnych standardów odnoszących się do 
podstawowych parametrów jakościowych gazu ziemnego transportowanego sieciami przesyłowymi w 
ramach jednolitego rynku gazu w UE. Zawarte są również rekomendowane daty wdrożenia 
określonych standardów. 

Niemniej ważną kwestią, którą na zakończenie warto zasygnalizować, jest kwestia związana 
zwyznaczeniem miejsc kontroli jakości gazu transportowanego sieciami przesyłowymi. Zakłada 
się, żegaz powinien być badany: 

a) w punktach dostawy gazu do sieci przesyłowej tj. 

-> punktach odbioru gazu od dostawców zagranicznych, 

-> punktach odbioru gazu z kopalni, 

-> punktach odbioru gazu z podziemnych magazynów gazu; 

b) w punktach sieci przesyłowej, w których możliwa jest istotna zmiana jakości gazu wwyniku 
wykonywanych operacji np. w punktach mieszania strumieni gazu pochodzących z różnych źródeł; 

c) w takich punktach sieci przesyłowej, aby można było przypisać określone wartości parametrów 
charakteryzujących jakość każdej partii gazu opuszczającej sieć przesyłową tj.  

-> punktach pomiarowych na granicy sąsiednich sieci, 

-> punktach pomiarowych na gazociągach dostarczających gaz do odbiorcy przemysłowego, 

punktach przed stacjami redukcyjnymi pierwszego stopnia lub grupą stacji zasilanych z tego samego 
strumienia gazu. 
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