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PLAN PREZENTACJI 

1. Informacje wstępne 

2. Potencjalne zagrożenia (ilościowe i jakościowe) dla wód podziemnych 

3. Możliwości ochrony wód (zasady bezpiecznego prowadzenia prac) 

4. Monitoring środowiskowy obszarów koncesji na Pomorzu 

 a) zasady prowadzenia badań i etapy prac, metody badawcze 

 a) charakterystyka poligonu badawczego 

 b) identyfikacja elementów środowiska podlegających presji 

 c) efekty prac badawczych – na przykładzie wybranych komponentów 

    środowiska (wody powierzchniowe i podziemne) 

 d) monitoring środowiska - rekomendacje na dalsze badania 

5. Wnioski 

IDENTYFIKACJA  POTENCJALNYCH  ZAGROŻEŃ 

– zagrożenia jakościowe i ilościowe 



www.pgi.gov.pl 

Państwowy Instytut Geologiczny  
Państwowy Instytut Badawczy 

IDENTYFIKACJA  POTENCJALNYCH  ZAGROŻEŃ 

– zagrożenia jakościowe i ilościowe 

Spod powierzchni terenu 

 Migracja płynu szczelinującego oraz gazów i płynów złożowych 

(w strefie przyotworowej, po kolumnie rur lub przez naturalne strefy szczelinowe i uskokowe) 

 Emisja gazu ziemnego z ewentualnych rozszczelnień w strefie przyotworowej  

 Zjawiska sejsmiczne 

 Promieniotwórczość (Radon 222Rn) 

 Możliwość ascenzji głęboko zalegających wód zmineralizow. do wód pitnych 

Z powierzchni terenu 

 Możliwość przedostania się substancji chemicznych magazynowanych 

na powierzchni terenu do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych 

      (zwierciny, płyn szczelinujący, płyn zwrotny, płuczka, 

       wody opadowe i drenażowe, paliwa, inne odpady lub substancje chemiczne) 

 Emisja gazów wytwarzanych przez urządzenia napędowe na terenie wiertni 

 Hałas 

Inne 

 Znaczne zapotrzebowanie na wody powierzchniowe 

                                                     lub podziemne 
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 Odpowiednie regulacje prawne 

 Stosowanie odpowiednich technologii gwarantujących bezpieczeństwo dla 

środowiska naturalnego 

 - zabezpieczenie powierzchni terenu 

- właściwa gospodarka odpadami na terenie wiertni i poza nią 

- zabezpieczanie horyzontów wodonośnych w trakcie wiercenia 

- izolowanie terenu wiertni za pomocą specjalnych ekranów 

 Przestrzeganie właściwych procedur i dobrych prac w trakcie prac wiertniczych 

 Rekultywacja terenu po zakończeniu prac 

 Racjonalne wykorzystanie zasobów wód 

 Dalszy rozwój technologii minimalizujących potrzeby wodne procesu szczelinowania 

hydraulicznego 

 Dedykowany monitoring – badania i obserwacje 

 

MOŻLIWOŚCI OCHRONY WÓD – zasady bezpiecznego 

prowadzenia prac 



www.pgi.gov.pl 

Państwowy Instytut Geologiczny  
Państwowy Instytut Badawczy 

IDENTYFIKACJA   ELEMENTÓW  ŚRODOWISKA 

PODLEGAJĄCYCH  PRESJI 

Źródło: http://www.rp.pl/galeria/61991,1,943969.html 

Atmosfera 

Wody powierzchniowe 

Elementy przyrody 

      ożywionej 

Powierzchnia 

     terenu 

Gleby 

Człowiek 

Wody podziemne 
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Element 

środowiska 

Rodzaj presji 

(rzeczywistej i potencjalnej) 
Czas działania presji Zasięg presji 

Stopień 

zagrożenia 

Atmosfera gazy złożowe, spaliny czasowe  obciążenie 
może być 

znaczny 
niski 

Powierzchnia 

terenu 
przekształcenie powierzchni terenu 

czasowe wyłączenie 

z użytkowania 
ograniczony niski 

Gleby, grunty 

płyny technologiczne, substancje 

chemiczne, gazy złożowe, odpady 

wiertnicze, paliwo 

czasowe  obciążenie ograniczony średni 

Wody 

powierzchniowe 
płyny technologiczne, 

paliwo, substancje chemiczne, 

gazy złożowe, odpady wiertnicze, 

 

intensywny pobór wód 

czasowe  obciążenie 
może być 

znaczny 
wysoki 

Wody 

podziemne 
czasowe lub 

długotrwałe obciążenie 

może być 

znaczny 
wysoki 

Elementy przyrody 

ożywionej czasowe  obciążenie ograniczony średni 

WALORYZACJA ZAGROŻEŃ – typowanie komponentów 

środowiska do badań 
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ZASADY PROWADZENIA BADAŃ – etapy prac i metody badawcze 

Model budowy geologicznej i hydrogeologicznej 

Identyfikacja zagrożeń, waloryzacja komponentów środowiska 

Zasady prowadzenia prac, metody badawcze 
Prace wstępne 

Ocena stanu początkowego  

środowiska 

Stan „zerowy” 

przed pracami wiertniczymi 
Badania laboratoryjne 

Badania i pomiary terenowe 
Wstępna ocena stanu środowiska 

Zweryfikowany model warunków 

hydrogeologicznych 

Wskazania na dalsze etapy prac badawczych 

Badania w trakcie wiercenia 

i szczelinowania 

Identyfikacja potencjalnych  presji 

Weryfikacja zakresu badań laboratoryjnych 

Badania laboratoryjne 

Badania i pomiary terenowe 

Ocena stanu środowiska  

po zakończeniu prac 

Badania laboratoryjne 

Badania i pomiary terenowe 
Końcowa ocena stanu środowiska 

Koncepcja monitoringu środowiska 

Określenie zakresu oddziaływania procesu 

Monitoring procesu 

Stan  po zakończeniu  prac 

Monitoring środowiska 
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ZASADY PROWADZENIA BADAŃ – zakres i harmonogram 

prac badawczych 

Obiekt badań Stan „0” Proces Stan „po” 
Monitoring 

post procesowy 

Atmosfera X X X 

Hałas X X X 

Gleba i grunt X X X 

Powietrze glebowe X X X 

Odpady stałe, płuczka X 

Płyn szczelinujący X 

Płyn pozabiegowy X X 

Wody opadowe i drenażowe X X X 

Sejsmika X X 

Wody powierzchniowe X X X 

Wody podziemne X X X 

Stan „0” – stan poprzedzający wiercenie 

Proces – prace wiertnicze, szczelinowanie 

Stan „po” – stan po zakończeniu prac 
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ZASIĘG PRZESTRZENNY BADAŃ 

Poligon badawczy 



www.pgi.gov.pl 

Państwowy Instytut Geologiczny  
Państwowy Instytut Badawczy 

WIERCENIA POSZUKIWAWCZE W REGIONIE POMORSKIM 
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MONITORING  ŚRODOWISKOWY  OBSZARÓW  KONCESJI  NA  POMORZU 

– na przykładzie wybranego poligonu badawczego 

Strefa nadmorska i pojezierna, urozmaicona rzeźba terenu. 

Głębokość złoża – ok. 2900 m, strefa z uskokami. 

Obecność kompleksu uszczelniającego. 

poligon 

badawczy 

uskoki 

łupki gazonośne 

kompleksy 

uszczelniające 
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CHARAKTERYSTYKA POLIGONU BADAWCZEGO 

łupki gazonośne 

kompleks 

uszczelniający permu 

(sól kamienna) 

wody 

zmineralizowane 

(pstry piaskowiec) 

kompleks 

uszczelniający syluru 

(iłowce, mułowce) 

łupki gazonośne 



www.pgi.gov.pl 

Państwowy Instytut Geologiczny  
Państwowy Instytut Badawczy 

BADANIA I POMIARY TERENOWE – lokalizacja punktów 

badawczych w rejonie zakładu wiertniczego 
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BADANIA I POMIARY TERENOWE – lokalizacja punktów 

badawczych na obszarze poligonu badawczego „A” 

punkt opróbowania wód 
podziemnych i powierzchniowych 
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1 - Tło akustyczne, hałas 

2 - Powietrze atmosferyczne, gazy i pyły 

3 - Powietrze glebowe - stężenia radonu 

4 - Odpady wiertnicze – stałe 

5 - Odpady wiertnicze – płuczki 

6 - Płyn szczelinujący 

7 - Płyn pozabiegowy 

8 - Propant zwrotny 

9 - Inne odpady 

10 - Wody powierzchniowe i podziemne 

1 

2 

3 

3 3 

4 5 

6 
7 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

BADANIA I POMIARY TERENOWE – na terenie wiertni 
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UKŁAD HYDROSTRUKTURALNY – otwory badawcze 

Warstwa wodonośna/ 
kompleks izolujący 

Występowanie warstwy 

wodonośnej/ 

kompleksu izolującego 

Punkty 

Dokumentacyjne 

(nr otworów zgodne 
z mapą dokumentacyjną) 

strop-spąg 
[m p.p.t] 

miąższość 
[m] 

Wody gruntowe 
(wody zawieszone WZ-I) 

1-8 0,5-2 
studnie kopane 

(4, 6, 7, 8, 13) 
wody powierz. (11, 15) 

Strefa aeracji 1-30 10-30 — 

Warstwa pośrednia 
(wody zawieszone WZ-II) 

30-50 1-20 
piezometr (22) 

źródło (12) 

Kompleks izolujący 
gliny zwałowe 

50-60 10 — 

Wody pierwszego poziomu 
wodonośnego (PPW) 

brak pierwszego poziomu wodonośnego 
w rejonie wiertni 

Główny użytkowy poziom 

wodonośny (GUPW) 
60-98 25-38 

piezometry (21, 23) 
ujęcie (5), źródło (14) 

Kompleks izolujący 
mułki, gliny zwałowe 

100-170 70 — 

Oligoceński poziom wodonośny 170-190 20 
otwór badawczy 

PIG-PIB  

Kompleks izolujący 
margle, iłowce 

190-448 250 — 

Wody zmineralizowane triasu 448-760 ok. 80 — 

Kompleksy izolujące 
iłowce, mułowce, sól kamienna 

1060-2690 410 — 
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BADANIA I POMIARY TERENOWE – wiertnia 

Pobór próbki 

ze zbiornika 

drenażowego 

Pobór próbki ze 

zbiornika na wodę 

do szczelinowania 

Separowanie gazu 

ziemnego od plnyu 

pozabiegowego 
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Pobór próbek płynów 

i odpadów pozabiegowych 

BADANIA I POMIARY TERENOWE – wiertnia 

Szczelinowanie 
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BADANIA I POMIARY TERENOWE – wody powierzchniowe 

i podziemne 

Poligon A 
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BADANIA I POMIARY TERENOWE – wody powierzchniowe 

i podziemne 

pomiary mineralizacji i przewodnictwa z uwagi 

na potencjalną możliwość ascenzji wód mineralnych 

Poligon A 
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WYNIKI BADAŃ TERENOWYCH – klasyfikacja wód 

powierzchniowych i podziemnych 
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OCENA STANU ŚRODOWISKA – modelowanie procesów 

hydrogeologicznych (hydrodynamika) 

Schematyzacja hydrogeologiczna 

– dyskretyzacja obszaru badań 

Parametry hydrogeologiczne 

– zasilanie infiltracyjne 

Parametry 

hydrogeologiczne 

– współczynnik filtracji 
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OCENA STANU ŚRODOWISKA – modelowanie procesów 

hydrogeologicznych (transport zanieczyszczeń) 

Dynamika wód zawieszonych (ZW-2) 

– hydroizohipsy i pole prędkości 

Rozprzestrzenienie strumienia wód  

w GUPW i koncentracja skażeń  
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OCENA STANU ŚRODOWISKA – prognozowanie skutków 

sytuacji awaryjnych 



www.pgi.gov.pl 

Państwowy Instytut Geologiczny  
Państwowy Instytut Badawczy 

OCENA STANU ŚRODOWISKA – prognozowanie skutków 

sytuacji awaryjnych, założenia monitoringu środowiska 
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Rodzaj 

wód 
Typ obiektu Nr 

WD 

wiertnia 

zbiornik na wody opadowe 

i drenażowe z otoczenia 

wiertni 

1 

20 

WP 
Jezioro 10 

zbiornik retencyjny 24 

W
o

o
d

y
 p

o
d

z
ie

m
n

e
 

WZ-1 
studnia kopana 4 

studnia kopana 8 

WZ-2 
Piezometr P-2 (wiertnia) 22 

źródło 12 

GUPW 

Piezometr P-0 (wiertnia) 21 

Piezometr P-1a (wiertnia) 23 

Studnia – ujęcie wiejskie 5 

źródło 14 

GZWP Studnia – ujęcie wiejskie 9 

Ol 
punkt obserwacyjny PIG 

monitorowanie ascenzji  
SOH 

2…  

WD – wody drenażowe 

WP – wody powierzchniowe 

WZ – wody zawieszone 

GUPW – wody użytkowych poziomów 

               wodonośnych 

GZWP – Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

KONCEPCJA MONITORINGU ŚRODOWISKA 

Poligon A 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI – w zakresie uwarunkowań 

hydrogeologicznych i hydrologicznych 

1. Badania terenowe prowadzone na obszarze poligonu badawczego „A” obejmowały teren wiertni 

oraz otoczenie w promieniu 2 km. Przedmiotem prac badawczych były najważniejsze komponenty 

środowiska przyrodniczego. Najbardziej narażone na niekorzystne działanie procesu poszukiwania 

niekonwencjonalnych węglowodorów okazały się wody powierzchniowe i podziemne. 

2. Jakość wód podziemnych i powierzchniowych w otoczeniu wiertni wg stanu przed 

szczelinowaniem (stan zastany) i po zabiegu szczelinowania w otworze nie uległa zmianie. 

3. Jakość wód podziemnych stanowiących główne źródło zaopatrzenia ludności w wodę (GUPW) jest 

dobra i nie uwidacznia się wpływ prac związanych z poszukiwaniem i rozpoznaniem 

niekonwencjonalnych złóż węglowodorów na ich jakość. 

4. Jakość wód płytkiego poziomu gruntowego, rozpoznanego studniami kopanymi, jest bardzo 

zróżnicowana – od dobrej po złą. Przeprowadzone badania wskazują jednak, że zanieczyszczenia 

pojawiające się w wodach tego poziomu mają charakter lokalny i nie pochodzą z terenu wiertni. 

5. W okresie prowadzenia badań nie stwierdzono negatywnego wpływu procesu szczelinowania 

na wody powierzchniowe i podziemne. 

6. Potencjalnym ogniskiem zanieczyszczeń na terenie wiertni mogą być zbiorniki drenażowe. Zbierają 

one wody opadowe z terenu samej wiertni oraz wody drenażowe z rowów opaskowych okalających 

plac wiertni. Badania laboratoryjne ujawniły w wodach drenażowych obecność m. in. podwyższonych 

zawartości fenoli, detergentów i glinu. Substancje te można uznać za wskaźnikowe przy 

monitorowaniu środowiska w rejonie prowadzenia prac poszukiwawczych za gazem łupkowym. 

7. Badania modelowe procesów hydrogeologicznych pozwoliły na zweryfikowanie systemu krążenia 

wód podziemnych. Ujawniły dominujący kierunek spływu wód w głównym użytkowym poziomie 

wodonośnym oraz w płytkich wodach gruntowych (WZ-1, WZ-2). 
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8. Przeprowadzone badania modelowe umożliwiły prognozowanie migracji potencjalnych skażeń 

w środowisku gruntowo-wodnym. W przypadku sytuacji awaryjnej wody GUPW służące zaopatrzeniu 

ludności w wodę do picia, mogą zostać skażone po kilkunastu latach. Szacowany przedział czasowy 

wynosi od 8 do 20 lat. Potencjalny czas migracji poziomej w warstwie wodonośnej do granic Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych  nr …. (GZWP) odległego o ok. 2 km przekroczy 60 lat. W przypadku 

awarii żadne ujęcie wód podziemnych nie jest zagrożone. 

9. Badania modelowe transportu zanieczyszczeń ujawniły szybkie tempo degradacji potencjalnych 

zanieczyszczeń zachodzącej w środowisku wód podziemnych. Już w odległości kilkuset metrów 

od wiertni koncentracja zanieczyszczeń zmaleje do 30% stanu wyjściowego. Do granic GZWP 

potencjalne skażenie zredukuje się do kilku %. 

10. Określono także możliwe drogi przemieszczania się potencjalnych zanieczyszczeń po powierzchni 

terenu i w płytkich wodach podziemnych. Zwraca uwagę znacznie większy obszar spływu płytkich wód 

podziemnych względem GUPW.  

11. Do stałego monitorowania wód podziemnych i powierzchniowych typuje się 4 studnie kopane 

w otoczeniu wiertni, 3 piezometry na terenie wiertni, 2 źródła, pobliskie jezioro  oraz zbiornik retencyjny. 

W trakcie prowadzenia kolejnych prac wiertniczych i zabiegów szczelinowania w rejonie poligonu 

badawczego „A” zaleca się badanie składu chemicznego wód w zbiornikach drenażowych na terenie 

wiertni. 

12. Monitorowanie wód w otworze państwowej sieci obserwacyjno-badawczej PIG-PIB nr 2… pozwoli 

na ocenę możliwej ascenzji wód zmineralizowanych z głębokiego podłoża.  

13. Wykonane badania przyczyniły się do formułowania zaleceń, zakresu prac i wyboru metod prac  

badawczych prowadzonych na  kolejnych lokalizacjach związanych z poszukiwaniem  

    niekonwencjonalnych węglowodorów. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI – w zakresie uwarunkowań 

hydrogeologicznych i hydrologicznych 
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Dziękuję Państwu za uwagę. 

Foto. Tomasz Kowalewski 


