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Polska ropa naftowa eksportowana do
Niemiec
Odbiorcą surowca jest Shell.
PERN transportuje do Niemiec polską ropę naftową pochodzącą ze złóż w okolicach Dębna

nieprzerwanie od marca 2002 r.. Pierwsza wyeksportowana partia 10 tys. ton surowca trafiła do
rafinerii Mider w Spergau.
"Od momentu uruchomienia ze złoża w Dębnie wydobyto około 1,7 mln ton ropy naftowej. W 2004
roku pozyskano ok. 480 tys. ton surowca" - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa PGNiG Małgorzata
Przybylska. Dodała, iż w ciągu najbliższych dwóch lat PGNiG planuje zwiększenie ilości
wydobywanego surowca ze wszystkich swych złóż roponośnych, w tym przede wszystkim w Dębnie.
"Szacujemy, że do 2007 r. całkowity poziom wydobycia ropy naftowej ze złóż krajowych wzrośnie do
około 1 mln ton rocznie. W 2004 r. poziom wydobycia wyniósł 625 tys. ton" - podkreśliła Przybylska.
Złoże Barnówko-Mostno-Buszewo w Dębnie, należące do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazu
(PGNiG), którego ZZGNiG jest oddziałem, odkryto w 1993 r. To największe, szacowane na 10 mln ton,
wydobywalne zasoby polskiej ropy naftowej. Eksploatację złoża rozpoczęto w 2000 r.
Uruchomienie tłoczenia surowca ze złóż w Dębnie wymagało przeprowadzenia niezbędnych prac
dostosowujących infrastrukturę części odcinka zachodniego rurociągu PERN "Przyjaźń". Na jednej
z nitek tej magistrali zainstalowana została specjalna wstawka z zasuwą płytową, przez którą
wprowadzana jest ropa z polskiego złoża.
Wykonanie zasuwy było konieczne, ponieważ ropa pochodząca z Dębna ma inne właściwości od
przesyłanego do niemieckich rafinerii tym samym rurociągiem rosyjskiego surowca i mieszanie obu
gatunków byłoby, zdaniem espertów, niewskazane. Wprowadzenie zasuwy umożliwia transport tą
samą nitką rurociągu polskiej i rosyjskiej ropy naftowej oddzielnymi partiami.
PAP
http://laboratoria.net/aktualnosci/10210.html
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Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska

wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

15-05-2019

Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.
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