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Wnioski z cudzych błędów 

dr Piotr Syryczyński 

Zniszczenia w Abqaiq dokonane w sobotę 14.09.19 nie były zaskoczeniem. Miesiąc wcześniej czyli 
5.08.2019 eksperci CSIS wskazali obiekt Abqaiq jako możliwe miejsce ataku wobec instalacji 
naftowych Arabii Saudyjskiej. Warto pochylić się nad błędami jakie popełnili projektanci i operator tej 
instalacji. 

Fragment z publikacji CSIS z sierpnia 2019 pokazywał idealnie wady tej instalacji:1 

From GOSPs, however, the majority of Saudi oil is moved to stabilization plants, which offer a 
potentially more vulnerable target in the event of escalating hostilities. Saudi oil is mostly “sour,” 
which means that it contains significant amounts of hydrogen sulfide that must be removed prior to 
shipping.42 This process occurs at one of five stabilization facilities, located in Abqaiq, Juaymah, 
Jubail, Qatif, and Ras Tanura.43 Of these, Abqaiq is the most vulnerable. It is the world’s largest oil 
processing facility and crude oil stabilization plant, with a capacity of more than 7 million barrels per 
day (bpd).44 Though the Abqaiq facility is large, the stabilization process is concentrated in specific 
areas highlighted in Figure 3—including storage tanks and processing and compressor trains—which 
greatly increases the likelihood of a strike successfully disrupting or destroying its operations. 

Abqaiq Processing and Stabilization Plant 

 
 
Following stabilization, crude oil is either pumped to a port for exporting or to a refinery for 
processing into commercial products, including gasoline and diesel fuel. Saudi Arabia currently has 
nine refineries in operation, with the largest located in Ras Tanura, Jubail, Rabigh, and Yanbu.45 One 
additional refinery—in Jazan, located in southwestern Saudi Arabia near its border with Yemen—is 
scheduled to be operational by the end of 2019.46 Refined product exports help fuel Saudi Arabia’s 
economy, though they are smaller in volume than crude oil exports. Of Saudi Arabia’s exports, 7.4 
million bpd are crude oil, while only around 1.9 million bpd are refined products.47 

 

Opublikowane przez rząd USA w weekend zdjęcia wskazują, że uderzenie poszło przede wszystkim w: 

- instalacje wstępnej separacji i rozdziału ropy naftowej; 

                                                           
1 https://www.csis.org/analysis/irans-threat-saudi-critical-infrastructure-implications-us-iranian-escalation 
publikacja 5 sierpnia 2019 
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- instalacje sprężania gazu i produkcji LNG; 

- magazyny LNG; 

- pompownie ropy naftowej (do wysyłki); 

- prawdopodobnie uszkodzono też główne węzły odsiarczania ropy naftowej przy pomocy wodoru. 

W książce Roberta Baera podano 16 lat temu o pięcie Achillesa jaką jest Abqaiq2: 

 

 

Jest to o tyle skuteczne, że ropa z tych złóż jest bardzo zasiarczona i nie da się jej sprzedawać bez 
usunięcia siarki, która by wywoływała korozję dalej w procesie transportu ropy czy jej wstępnego 
przerobu. Produkcja LNG na miejscu była w zasadzie „wymuszona” gdyż nie ma instalacji do wysyłki 
gazu w tym rejonie Bliskiego Wschodu a zatem metan musi być skraplany do LNG. Ten LNG jest 
rozwożony jest dalej po Arabii Saudyjskiej i służy produkcji energii elektrycznej. 

Atak podobno uszkodził wszystkie 4 główne zbiorniki LNG: 

 

Z kolei brak eksplozji wtórnych wskazuje na to, że prawdopodobnie udało się jakoś opanować 
sytuację w tym zakresie. Być może atakujący użyli zbyt słabych ładunków i nie przebili wewnętrznej 
części zbiorników. 

                                                           

2 Sleeping with the Devil: How Washington Sold Our Soul for Saudi Crude, 2003, Random House 
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W maju 2019 Arabia Saudyjska podpisała kontrakt na import LNG z Sempra Energy (terminal Port 
Athur) w ilości aż 5 mln ton LNG rocznie (0,7 bcfd). Jest to jednak przejściowa sytuacja gdyż ten kraj 
zamierzał zainwestować nawet 150 mld dolarów w nowe złoża gazu co teoretycznie dałoby około 
roku 2030 zdolność do eksportu. Jednakże obecnie (rok 2018) Arabia Saudyjska wyprodukowała tylko 
13 bcfd gazu na własne potrzeby (rocznie 3,9 Tcf w 2016) i dało to produkcję aż 60 % energii 
elektrycznej w tym kraju. Gaz jest w 60 % ze złóż Ghawar, Safaniya, Berri, and Zuluf. Zatem uderzenie 
w Abqaiq oznacza też kłopoty w zaopatrzeniu w gaz ale nie jest to tak dotkliwe, gdyż złoża Safanuya, 
Berri i Zuluf to złoża na morzu a tylko produkcja ze złoża Ghawar (czyli ok połowy gazu) szła przez 
obiekt w Abqaiq. Moc zainstalowana w Arabii Saudyjskiej to ponad 66 GW a produkcja energii była w 
roku 2016 rzędu 330 mld kWh. Zmniejszenie produkcji gazu nawet o 25-30 % oznacza, że elektrownie 
musza przejść na olej a to oznacza dalszy spadek podaży ropopochodnych na rynki światowej3. 

Kolejna sprawa techniczna, na którą warto zwrócić uwagę to bardzo duża ciasnota instalacji w 
Abqaiq. Całość instalacji mieści się w rozmiarze 1000 m na 1400 metrów i są dostępne liczne zdjęcia 
tego obiektu np. wprost w Google: 

 

 

                                                           
3 https://www.eurasiareview.com/16092019-saudi-arabia-energy-profile-second-largest-holder-of-proved-oil-
reserves-analysis/  
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Zatem planujący atak mieli dostępne publicznie zdjęcia układu obiektów i jak podano uderzyli w 17 
kluczowych miejsc tej instalacji. 

Warto dodać, iż instalacja w Abqaiq odpowiada za całość południowego obszaru złóż. Jak dobrze 
opisano we wspomnianej wcześniej książce z roku 2003: 

 

Na razie nie ma odpowiedzi czy i w jakim stopniu uszkodzona została pompownia odpowiadająca za 
rurociąg Abqaiq -  Yanbu. Spodziewane statki w Yanbu4 to 20.09 SAETTA tankowiec 107000 DWT i 
28.09 TOKIO tankowiec 306206 DWT. Ten drugi statek wypłynął z Singapuru 12.09.19 (wraca z 
Japonii) a poprzednio był w Yanbu 10 czerwca. Ponieważ instalacje magazynowe w Yanbu są 
wielkości najwyżej dwóch takich tankowców a port w Yanbu jest całkowicie zależny od instalacji 

                                                           
4 https://www.saudiaramco.com/-/media/downloads/working-with-us/ports-and-terminals/07-yanbu-
industrial-port.pdf?la=en&hash=12EE270952930E67D9E2D704A2A40C443FBED3D3  
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Abqaiq na pewno komentatorzy światowi będą oczekiwać czy tankowiec TOKIO zawinie w terminie 
do Yanbu czy jednak będzie skierowany do innego dostawcy ropy naftowej. 

Kolejna ważna kwestia dla znaczenia ataku na instalację Abqaiq jest pokazanie, iż kraj, który wydaje 
miliardy dolarów na zakupy zbrojeniowe i 60 mld dolarów rocznie na dotacje dla obywateli do cen 
produktów ropopochodnych, którego 70 % przychodów jest z eksportu ropy nie potrafił zatroszczyć 
się o swoją najcenniejszą instalację i ochronić ją przed dronami czy pociskami manewrującymi5. 
Przecież biorąc pod uwagę lokalizację tej instalacji (z dala od brzegu i stosunkowo daleko od innych 
aglomeracji miejskich) skuteczna ochrona była możliwa choćby dla minimalizacji strat. 

Zresztą podobnie jest w Polsce – jak na razie przepisy ustawy Prawo lotnicze nie zabraniają lotów 
dronami nad instalacjami naftowymi, głównymi pompowniami czy stacjami zasuw na rurociągach. 

Nie należy wykluczyć, że pierwotną przyczyną ataku na Abqaiq była chęć władz Arabii Saudyjskiej 
pozyskania gigantycznej kwoty miliardów dolarów z emisji części akcji koncernu Saudi Aramco. 
Trwają przygotowania do tej emisji akcji, która dałaby temu krajowi gigantyczny przypływ gotówki i 
automatycznie dałaby skok w możliwościach zbrojeniowych, inwestycyjnych a także w poziomie życia 
(elity tego kraju). Mówimy tu o spodziewanym pozyskaniu 700-800 mld dolarów przez ten kraj ze 
sprzedaży akcji – byłaby to fenomenalna transakcja – dla porównania sprzedaż akcji KGHM przyniosła 
Polsce w roku 1997 aż 800 mln dolarów czyli 1 promill wartości tej spodziewanej transakcji. Wg 
jednej z publikacji6 w treści prospektu jest zapis: 

 

Czy teraz inwestorzy sfinansują tę emisję akcji i po jakiej cenie ona będzie. 

Warto się zastanowić jakie wnioski trzeba by wyciągnąć dla naszego polskiego podwórka z tego typu 
zdarzenia. 

16 września 2019 

                                                           
5 Część publikacji sugeruje, że precyzja ataku świadczy o użyciu pocisków kierowanych a nie wyłącznie dronów. 
6 https://twitter.com/tasosvos  


