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PKN ORLEN – jedna z największych firm paliwowych w Europie
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

▪ Ponad 210 m boe rezerw 2P w Polsce i Kanadzie

▪ Średnie wydobycie około 18 tys. boe/d

LIDER W EUROPIE ŚRODKOWEJDane na luty 2019

Rafineria

▪ Rafinerie zlokalizowane w Polsce, Litwie i Czechach. Łączna max. zdolność przerobu ropy 35,2 mt/r

▪ Strategiczna lokalizacja z dostępem do rurociągów surowcowych i produktowych oraz do terminali morskich w Gdańsku i Butyndze

▪ Dywersyfikacja dostaw ropy naftowej. 

▪ Przerób ropy REBCO pozwala na realizację korzyści z dyferencjału Brent/Ural

Petrochemia

▪ Aktywa petrochemiczne zintegrowane z rafineryjnymi

Energetyka (kogeneracja przemysłowa)

▪ Ponad 1000 MWe z nowych bloków CCGT we Włocławku i Płocku

▪ Ok. 2800 stacji paliw – największa sieć detaliczna w Europie Środkowej

▪ Ok. 2000 punktów Stop Cafe (włączając sklepy typu „convenience”)

https://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/.../Company_overview_2018_PL.pdf

https://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/.../Company_overview_2018_PL.pdf%0d


PKN ORLEN – jedna z największych firm paliwowych w Europie

Pozostali

OFE

Skarb Państwa

43,33%

27,52%

29,15%

PKN ORLEN notowany na GPW od 1999r

INDEKSY:

WIG, WIG20, WIG30, WIG Poland, WIG Paliwa

Kapitalizacja:

Około 44,8 mld PLN (w dniu 31.01.2019)

STRUKTURA AKCJONARIATU KLUCZOWE DANE 2018

Rekordowy wynik

EBITDA LIFO
Record-high

EBITDA in Retail
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ropy i gazu

33,4
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PLN

2,8
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Rekordowy wynik 

EBITDA detalu

42,9

mt

Rekordowe wolumeny 
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PLN

3,0

na akcję
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w historii
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mld
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Kontrola procesu przyjmowania i oczyszczania ścieków - porównanie

Centralna Oczyszczalnia Ścieków  

w PKN ORLEN w ciągu doby przerabia 

ponad 2 razy więcej ścieków co BP 

Gelsenkirchen i 10 razy tyle jak w 

LOTOS S.A., ale posiada najmniejsze 

czasy retencji i uśredniania  ścieków

Źródło: opracowanie własne Zakład Wodno-Ściekowy

1 700 m3/h
Max. ilość ścieków 

przemysłowych

Dwa zbiorniki zamknięte 

retencyjne na ścieki każdy po 

5 000 m3 oraz dwa otwarte 

każdy po 3 500 m3. Zbiornik 

uśredniający dla ścieków 

petrochemicznych otwarty 

V = 4 800 m3.

Rodzaje zbiorników

21 800 m3Całkowita pojemność awaryjna 

i uśredniająca zbiorników

800 m3/h

Dwa zbiorniki hermetyczne z 

dachami: zbiornik na zrzuty 

awaryjne 

V = 11 600 m3 + zbiornik 

retencyjny V = 9 600 m3

21 200 m3

200 m3/h

Dwa zbiorniki retencyjne na 

ścieki z pływającymi dachami: 

zbiornik buforowy (praca 

ciągła) V = 10 000 m3 + zbiornik 

awaryjny V = 10 000 m3

20 000 m3

10 hCzas uśredniania 12 h50 h

10 hCzas retencji 14,5 h50 h

40 800 m3/doba

Przepustowość hydrauliczna 

oczyszczalni ścieków 

przemysłowych

19 200 m3/doba4 800 m3/doba

W okresie październik – grudzień 2016 miały miejsce dwie wizyty referencyjne Pracowników Zakładu Wodno-Ściekowego:

w rafinerii LOTOS oraz BP Gelsenkirchen. Celem wizyt było znalezienie rozwiązań do ewentualnego wdrożenia w Centralnej

Oczyszczalni Ścieków w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.



Przerób ropy
10 mln ton/rok

Przerób ropy
13 mln ton/rok

Przerób ropy
17 mln ton/rok

PKN ORLEN przerabia najwięcej ropy i

zajmuje największą powierzchnię w

porównaniu do BP Gelsenkirchen oraz

Grupa LOTOS S.A. Wszystkie

oczyszczalnie stosują różne metody

likwidacji LZO
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Instalacja CATOXReaktor dopalający RTO Źródło: opracowanie własne Zakład Wodno-Ściekowy



Źródło: opracowanie własne Zakład Wodno-Ściekowy

Metody likwidacji uciążliwości zapachowych z oczyszczalni ścieków - porównanie

Największą skuteczność 

likwidacji odorów wykazuje 

instalacja Catox w Zakładzie 

Produkcyjnym w Płocku

Hermetyzacja oczyszczalni 

mechanicznej ścieków 

przemysłowych I i II systemu z 

wyjątkiem zbiornika 

uśredniającego  

Hermetyzacja

NiezhermetyzowanaOczyszczalnia biologiczna

Hermetyzacja oczyszczalni 

mechanicznej ścieków 

przemysłowych + części 

reakcyjnej oczyszczalni 

biologicznej

Zhermetyzowana

Hermetyzacja oczyszczalni 

mechanicznej ścieków 

przemysłowych. Odgazy z 

flokulatora kierowane są jako 

powietrze do napowietrzania  

biologicznej oczyszczalni 

ścieków 

Niezhermetyzowana

Poprzez ich katalityczny 

rozkład w 2 instalacjach Catox

o łącznej przepustowości 

10 tys. m3/h

Likwidacja odgazów
Termiczna w reaktorze RTO 

o przepustowości 20 tys. m3/h

Zachodzi w 2 biofiltrach

o łącznej przepustowości  

4,4 tys. m3/h

2,5 km
Odległość oczyszczalni  od 

zwartej zabudowy
Przy granicy zakładu4 km

Każdy z zakładów posiada inny system likwidacji odorów: Catox

(Płock), reaktor RTO (BP) oraz Biofiltr (Lotos). Największą

skuteczność likwidacji odorów wykazuje instalacja Catox w ZP

w Płocku.

Dodatkowo obecnie testowane jest na ZP w Płocku

innowacyjne rozwiązanie w postaci bioreaktora. Do tej pory

wykazano, że jego skuteczność likwidacji odorów jest na

poziomie reaktora RTO w BP.

Efekty

BiofiltrCatox Reaktor RTOBioreaktor

[%]

88
959598
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Zakład pobiera wodę wiślaną na potrzeby przemysłowe oraz wodę podziemną dla pokrycia zapotrzebowania na

wodę pitną. Pobór odbywa się zgodnie z dotychczasowymi pozwoleniami (Decyzja 205/13/PŚ.W z dnia

4-11-2013 na pobór wody podziemnej oraz Decyzja 24/14/PŚ.W z dnia 13-02-2014 na pobór wody

powierzchniowej).

Ścieki socjalne i przemysłowe z terenu Zakładu produkcyjnego PKN Orlen S.A. oraz wody opadowe

poddawane są oczyszczaniu, a następnie odprowadzane do wód powierzchniowych rzeki Wisły.

W zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków funkcjonują w zakładzie 2 odrębne systemy obejmujące:

• podczyszczanie oraz oczyszczanie ścieków przemysłowych oraz opadowych ujętych w zamknięte sieci wód

deszczowych – ścieki odprowadzane są do rzeki Wisły

• oczyszczanie i odprowadzanie wód z systemu opadowo-melioracyjnego w obszarze pasa K do naturalnego

rowu z rejonu ulicy Rolnej (prawego dopływu rzeki Brzeźnicy)

• odprowadzanie ścieków i wód odbywa się zgodnie z obowiązującym pozwoleniem zintegrowanym (Decyzja

250/15/OŚ.Z z 14-08-2015 r.) oraz pozwoleniem wodnoprawnym (Decyzja 175/11/PŚ-ZD-IV z 23-12-2011 r.).



• Kanalizacja opadowa petrochemiczna KOP – całkowita długość sieci 22 km

• Kanalizacja opadowa rafineryjna KOR – całkowita długość sieci 43 km

• I system kanalizacji przemysłowej – całkowita długość sieci 40 km

• II system kanalizacji przemysłowej – całkowita długość sieci 17 km

Ze względu na pochodzenie i skład napływających ścieków, sieć kanalizacji w Zakładzie

Produkcyjnym została podzielona na:

dwa systemy:

• kanalizacji przemysłowej I (głównie z obiektów rafineryjnych);

• kanalizacji przemysłowej II (głównie z obiektów petrochemicznych);

oraz

dwa systemy:

• kanalizacji opadowej KOR (Kanalizacja Opadowa Rafineryjna);

• kanalizacji opadowej KOP (Kanalizacja Opadowa Petrochemiczna).



Sieć kanalizacji przemysłowej I i II systemu



Ścieki opadowe z terenu PKN ORLEN zbierane są dwoma systemami kanalizacyjnymi.

Kanalizacja opadowa rafineryjna (KOR) obsługuje część rafineryjną Zakładu, natomiast kanalizacja

opadowa petrochemiczna (KOP) obsługuje część petrochemiczną.

Podczyszczalnia KOR składa się ze stacji krat, pompowni ścieków surowych, piaskownika,

łapaczek płytowych oraz pompowni ścieków podczyszczonych.

Ścieki z KOP, z uwagi na ich charakter, są uśredniane przed skierowaniem do oczyszczania

biologicznego. Spowolnienie przepływu skutkuje sedymentacją zanieczyszczeń zawartych

w ściekach, zatrzymane osady są okresowo odpompowywane do procesów ich przeróbki

i późniejszej utylizacji.

Nadmiar ścieków, w stosunku do możliwości ich przejęcia przez oczyszczalnię biologiczną, z KOR

i KOP kierowany jest do zbiorników na Chełpowie, skąd po obniżeniu dopływu do oczyszczalni

ścieki są zawracane na oczyszczalnię ścieków.



Kanalizacja opadowa rafineryjna (KOR)

Całkowity spływ 

powierzchniowy 

5 093[m3]

Ścieki opadowe z kanalizacji obejmującej część rafineryjną (KOR) ujmowane są w komorze rozdzielczej. Instalacja

oczyszczania ścieków KOR zapewnia oczyszczanie ścieków w ilości do 1000 m³/h, przy czym po podczyszczeniu

ścieki w ilości do 700 m³/h podawane są na rozdzielacz oczyszczalni biologicznej natomiast pozostała ilość

kierowana jest do zbiorników na Chełpowie. W przypadku napływów kanalizacją większych od 1000 m³/h, nadmiar

ścieków kierowany jest bezpośrednio na zbiorniki na Chełpowie. Rocznie odbierane i oczyszczane są ponad

3 mln m³ ścieków z KOR.



Kanalizacja Opadowa Petrochemiczna (KOP)

Całkowity spływ 

powierzchniowy 

4 204[m3]

Powierzchnia zlewni

95,6 [ha]

Ścieki opadowe petrochemiczne (KOP), w ilości rocznej ok. 3 mln m³, napływają grawitacyjnie poprzez

kratę mechaniczną na pompownię CP, gdzie zainstalowane są 3 pompy o wydajności po 500 m³/h.
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W przypadku dużych napływów ścieków opadowo-drenażowych (opady deszczu) ich nadmiar z Kolektora KOP

i Kolektora KOR może być skierowany do zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na Chełpowie. Retencję wód

opadowo-drenażowych stanowią dwa zbiorniki ziemne o łącznej pojemności ok. 42 000 m³, czyli w połączeniu

z retencją kanalizacji deszczowej dyspozycyjna pojemość wynosi ok. 62 000 m³. W przypadku wystąpienia dużej

ilości ścieków opadowo-drenażowych przelewają się one początkowo na zbiornik górny. Zbiornik górny

o pojemności ok. 30 000 m³ wyposażony jest w dwie łapaczki (KOP i KOR), w których wyłapuje się piasek

i produkty naftowe. Po wypełnieniu zbiornika górnego ścieki przelewem, który stanowią 3 rury stalowe ø1000 mm

przelewają się do zbiornika dolnego o pojemności ok. 12 000 m³. W przypadku wypełnienia zbiornika dolnego ścieki

przelewają się przelewem, który stanowią 2 rury stalowe ø500 mm i rurociąg zbiorczy ø1400, do betonowego rowu

odprowadzającego je do rzeki Brzeźnicy.

Ścieki opadowo-drenażowe zgromadzone w zbiornikach retencyjnych zawraca się na Centralną Oczyszczalnię

Ścieków. Ze zbiornika dolnego ścieki zawracane są za pomocą lokalnej pompowni. Ze zbiornika górnego ścieki

mogą być zawracane lokalną pompownią. Istnieje również możliwość opróżnienia zbiornika górnego poprzez

odprowadzenie jego zawartości do zbiornika dolnego poprzez otwarcie zasuwy odwadniającej znajdującej się

pomiędzy zbiornikami.

Do zbiornika dolnego kierowane są również stosunkowo nieduże ilości wód drenażowych z obwałowań stawów

glonowo-trzcinowych (drenaż wschodni i zachodni), które okresowo wytłaczane są opisaną pompownią lokalną

do COŚ.



Pompownia awaryjna p.poż





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


