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W serwisie infolupki.pgi.gov.pl dostępny jest fi lm animowany 
pt. „Od morza do złoża. Jak powstał gaz łupkowy?”

JAK POWSTAŁ GAZ W ŁUPKACH?

Gaz ziemny jest naturalnym paliwem kopalnym. Składa się z atomów węgla i wodoru. 
Stąd nazwa: węglowodory. Może zawierać domieszki innych gazów, takich jak azot, dwutle-
nek węgla, siarkowodór i hel. Jest lekki, bezzapachowy i łatwopalny.

Spalamy go w ciepłowniach, domowych kuchenkach i piecach, żeby ogrzać wodę i bu-
dynki albo ugotować jedzenie. Służy też do produkcji energii elektrycznej, jako paliwo do 
silników samochodowych i jest ważnym surowcem przemysłu chemicznego. 

Kilkaset milionów lat temu, w morzach 
i oceanach żyły różne organizmy m.in. 
graptolity, ramienionogi, trylobity, małże 
czy głowonogi.

Obumarłe szczątki tych organizmów oraz 
ogromne ilości morskiego planktonu 
opadały na dno. Tam były zasypywane 
przez muł i piasek nanoszone przez rzeki 
wpadające do morza. 

Z biegiem czasu dno morza było przykry-
wane kolejnymi warstwami osadów. Pod 
wpływem ciepła z głębi ziemi i wysokiego 
ciśnienia wywieranego przez leżące wyżej 
osady, z mułu powstała skała zwana 
łupkiem. Uwięzione w niej szczątki or-
ganiczne przeobraziły się w gaz ziemny.

Obecnie skały łupkowe wraz z uwięzio-
nym w nich gazem występują w Polsce 
bardzo głęboko pod ziemią – nawet kilka 
kilometrów. Aby wydobyć ten gaz należy 
wykonać głębokie wiercenie.

Rys. D. Koszka-Maroń

www.pgi .gov.pl



WYSTĘPOWANIE GAZU Z ŁUPKÓW W POLSCE

 Występowanie gazu ziemnego w łupkach i złóż węgla kamiennego w Polsce (wg Gaz ziemny z łupków. PIG-PIB, 
Warszawa, 2012; Surowce mineralne Polski. Atlas Geografi czny. Gimnazjum. Wyd. Demart, 2004 r.)

Polscy geolodzy już kilkadziesiąt lat temu rozpoznali wstępnie 
budowę geologiczną naszego kraju, wiercąc w ziemi pojedyncze 
głębokie otwory badawcze. Stwierdzili, że skały łupkowe, które 
mogą zawierać gaz ziemny, występują od Pomorza Gdańskiego, 
przez okolice Warszawy, do Lublina na głębokości od 500 do 4500 m 
pod powierzchnią ziemi. Przecinają całą Polskę od Bałtyku, aż do 
Wyżyny Lubelskiej. W celu oceny ile gazu znajduje się w skałach 
łupkowych i czy opłaca się jego wydobycie trzeba odwiercić wiele 
otworów.

gaz w łupkach

infolupki .pgi .gov.pl

KRAJOBRAZY WOKÓŁ KOPALNI



POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE GAZU Z ŁUPKÓW
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Gaz ziemny może występować w skałach różnego typu, o różnych 
właściwościach. Często są to skały o wysokiej przepuszczalności, 
czyli o zdolności do przepuszczania cieczy lub gazu przestrzeniami 
pomiędzy ziarnami, z których zbudowana jest skała. W celu wydo-
bycia gazu z takiej skały wystarczy wywiercić otwór, do którego gaz 
sam napłynie. Złoże takie nazywamy konwencjonalnym. 
Gaz może występować też w skałach o niskiej przepuszczalności, 
w obrębie których nie może się przemieszczać – jest to złoże 
niekonwencjonalne. Tu w celu wydobycia gazu należy wykonać 
bardziej skomplikowaną pracę. Tego typu złożem jest gaz w ska-
łach łupkowych.

Rys. D. Koszka-Maroń
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Wiertnia w Lubocinie na Pomorzu (Fot. A. Starzycka)

Rys. D. Koszka-Maroń, M. Lidzbarski

Zanim zacznie się wydobywać gaz z łupków, trzeba go najpierw 
znaleźć. W tym celu prowadzi się wiele specjalistycznych badań. 
Pokazują one, w których miejscach warto wiercić, aby dostać się do 
gazu. Stawia się tam wieżę wiertniczą i wiele innych maszyn, dzięki 
którym gaz będzie mógł wydostać się na powierzchnię.

Najpierw wierci się 
otwór pionowy (A), 
dochodzący do skał 
łupkowych. Wtedy 
zmienia się kierunek 
wiercenia i wykonuje 
otwór poziomy (B) 
w obrębie łupków.

JEDEN GAZ – RÓŻNE TYPY ZŁÓŻ



URZĄDZENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ 
NA TERENIE WIERTNI
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Rys. D. Koszka-Maroń, M. Lidzbarski

Gaz uwięziony jest w niepołączonych ze sobą przestrze-
niach skały łupkowej, dlatego trzeba pomóc mu się uwolnić. 
W tym celu przeprowadza się tzw. szczelinowanie hydrauliczne.
Aby je wykonać należy zdemontować wieżę wiertniczą, 
a następnie zainstalować kolejne urządzenia.
Do odwiertu wtłacza się pod bardzo wysokim ciśnieniem duże 
ilości wody z piaskiem i niewielką ilością dodatków chemicz-
nych (C). Wtedy skała pęka, a powstałe szczeliny łączą ze sobą 
przestrzenie z gazem. Teraz gaz może swobodnie przepłynąć do 
odwiertu i na powierzchnię (D). Wylot odwiertu zabezpieczany 
jest głowicą eksploatacyjną. Podłącza się do niej rurociąg, którym 
gaz wędruje do odbiorców. Mogą z niego korzystać elektrow-
nie i zakłady przemysłowe. Gaz dociera także do gospodarstw 
domowych, gdzie jest wykorzystywany np. w kuchenkach gazo-
wych.
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Przygotowania do zabiegu szczelinowania 
hydraulicznego w otworze Lewino-1
(Fot. A. Starzycka)

System krążenia płuczki na wiertni Lubocino-3H 
(Fot. A. Starzycka)

Stół wiertniczy i przewód wiertniczy na wiertni 
Opalino-3 
(Fot. A. Starzycka)

Pochodnia (fl ara), w której odbywa się spalanie 
gazu wydobywającego się z otworu 
(Fot. A. Starzycka)
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PORÓWNANIE SPOSOBÓW WYDOBYCIA

Wydobycie gazu z łupków

Po wykonaniu wiercenia oraz szczelinowania hydraulicznego, 
do głowicy eksploatacyjnej podłącza się sieć rurociągów, 
którymi gaz wędruje do odbiorców.
Prace kontrolne związane z wydobyciem gazu odbywają się na 
powierzchni ziemi.

Rys. D. Koszka-Maroń

Wydobycie węgla kamiennego
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Po wykonaniu wiercenia oraz szczelinowania hydraulicznego, 
do głowicy eksploatacyjnej podłącza się sieć rurociągów, 
którymi gaz wędruje do odbiorców.
Prace kontrolne związane z wydobyciem gazu odbywają się na 
powierzchni ziemi.

Rys. D. Koszka-Maroń

Kopalnia węgla kamiennego i jego wydobycie wygląda zupełnie 
inaczej niż gazu ziemnego. Tu ludzie sami muszą dotrzeć do złoża. 
W tym celu drążą w skałach korytarze pionowe (szyby) 
i poziome (chodniki) na tyle duże, aby mogli się w nich poruszać 
i montować różne maszyny. Gdy dotrą już do węgla, specjalne 
urządzenie zwane kombajnem węglowym, wybiera go ze ściany. 
Potem węgiel za pomocą taśmociągów i wagoników wywożony jest 
na powierzchnię. Wszystkie maszyny obsługiwane są pod ziemią 
przez ludzi. Praca ta jest bardzo ciężka i niebezpieczna.

Wydobycie węgla kamiennego
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Kopalnia gazu z łupków zajmuje mało miejsca, najczęściej jest to 
kilkaset metrów kwadratowych, czyli zajmuje wielkość zbliżoną do 
połowy boiska piłkarskiego.
Odwiert zamknięty jest głowicą eksploatacyjną, którą widać na 
powierzchni terenu. Gaz z łupków wypływa samoczynnie i nie 
wymaga pracy pomp lub innych urządzeń. Teren wokół głowicy 
jest zabezpieczony ogrodzeniem. Po zakończeniu wydobycia gazu 
łupkowego odwiert wraz z głowicą jest likwidowany, a teren wokół 
niego zostaje uporządkowany i doprowadzony do stanu sprzed 
wiercenia (rekultywacja). Może być ponownie wykorzystywany jako 
łąka lub pole uprawne.

Kopalnia gazu z łupków

KRAJOBRAZY WOKÓŁ KOPALNI

Wizualizacja – głowica eksploatacyjna zabezpieczająca wylot odwiertu (Rys. D. Koszka–Maroń)

 Otoczenie kopalni węgla kamiennego Marcel w Rydułtowach (Fot. M. Markowiak)
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Wizualizacja – głowica eksploatacyjna zabezpieczająca wylot odwiertu (Rys. D. Koszka–Maroń)

 Otoczenie kopalni węgla kamiennego Marcel w Rydułtowach (Fot. M. Markowiak)

Kopalnia węgla kamiennego

Inaczej wygląda krajobraz wokół kopalni węgla kamiennego. 
Zajmuje ona dużą powierzchnię – przeciętnie kilka 
milionów metrów kwadratowych, co odpowiada wielkości kilkuset 
boisk piłkarskich. Widoczne są liczne zabudowania, maszyny 
i urządzenia służące do transportu węgla. W pobliżu kopalni 
zalegają hałdy wydobytych skał i odpadów pokopalnianych, które 
przekształcają krajobraz.
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SŁOWNICZEK
GŁOWICA EKSPLOATACYJNA – urządzenie do zamknięcia wylotu 
odwiertu wiertniczego. Stanowi zabezpieczenie przed niekontrolowa-
nym wydostawaniem się gazu.
GŁOWONOGI – grupa morskich organizmów (mięczaków), 
zasiedlających głównie toń wodną. Niektóre posiadały szkielet w for-
mie muszli. Dziś reprezentowane są głównie przez ośmiornice i kalmary. 

GRAPTOLITY – wymarła grupa morskich organizmów zasiedlających 
głównie toń wodną. Miały rurkowate osłonki układające się w gałązki 
przybierające różne kształty – proste, powyginane czy spiralne. Żyły 
w erze paleozoicznej.

KOPALINA –  minerały i skały, a także składniki ciekłe oraz gazowe 
nagromadzone w ilości i w warunkach umożliwiających eksploatację 
górniczą przynoszącą korzyść gospodarczą. Kopalina po wydobyciu ze 
złoża i przetworzeniu staje się surowcem mineralnym.

ODWIERT – otwór wiertniczy, w którym zakończono czynności 
wiertnicze i przygotowano go do eksploatacji. Odwierty wykonuje się 

do celów badawczych, poszukiwawczych, dokumentacyjnych lub eks-
ploatacyjnych. Wyróżnia się odwierty poziome i pionowe. 

OTWÓR WIERTNICZY – wyrobisko podziemne o cylindrycznym 
kształcie wykonane metodami wiertniczymi. Górna część otworu 
wychodząca na powierzchnię ziemi nazywa się wylotem otworu. 
Ukończony otwór wiertniczy nazywa się odwiertem. 

PLANKTON – drobne organizmy żyjące przy powierzchni wody. 

PRZEWÓD WIERTNICZY – ciąg połączonych ze sobą rur 
i obciążników. Przewód wiertniczy wywiera nacisk na narzędzie wiert-
nicze i doprowadza płyn wiertniczy na dno otworu, w celu jego oczysz-
czenia z rozdrobnionego materiału skalnego.

REKULTYWACJA – przywracanie wartości użytkowych i przyrodni-
czych terenom przekształconym przez działalność człowieka. 

ROPA NAFTOWA (olej skalny) – surowiec 
energetyczny będący mieszaniną natu-
ralnych węglowodorów stałych, ciekłych 
i gazowych. Ropa naftowa jest lekką, 
oleistą cieczą, nie mieszającą się z wodą, o charak-
terystycznym zapachu, często uwarunkowanym 
zawartością siarki. Barwa ropy jest zazwyczaj ciem-
nobrunatna, rzadziej ciemnoszara lub zielonkawa. 
Ropa naftowa powstała w wyniku rozkładu plank-
tonu roślinnego i zwierzęcego, w mniejszym sto-
pniu glonów i innych organizmów morskich.

SUROWCE MINERALNE – wydobyte i przetworzone kopaliny 
nadające się do użytkowania, np. węgiel kamienny, miedź, sól 
kamienna, kruszywo skalne.

SUROWCE ENERGETYCZNE – surowce, podczas spalania których 
uzyskiwana jest energia cieplna, w zależności od potrzeb przetwarzana 
na energię elektryczną lub mechaniczną. Do surowców energetycznych 
zalicza się: węgiel kamienny i brunatny, torf, ropę naftową i gaz ziemny.

SZCZELINOWANIE HYDRAULICZNE – zabieg stosowany przed 
przystąpieniem do wydobycia gazu łupkowego. Polega na wtłoczeniu 
pod dużym ciśnieniem płynu szczelinującego do otworu wiertniczego, 
w celu wytworzenia w skałach łupkowych drobnych szczelin.

TRYLOBITY – wymarłe morskie stawonogi o charakterystycznym 
trójczłonowym pancerzu pokrywającym ciało od strony grzbietowej. 
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a)Fragment rdzenia skały łupkowej z graptoli-
tami (coll. Muzeum Geologiczne PIG-PIB).
(Fot. K. Skurczyńska-Garwolińska)

Fragment skały łupkowej z graptolitami 
(coll. Muzeum Geologiczne PIG-PIB) 
(Fot. K. Skurczyńska-Garwolińska)
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WĘGIEL – palna skała osadowa powstała z materii roślinnej. 
Wśród węgli wyróżnia się torf, węgiel brunatny i węgiel kamienny.

WĘGLOWODORY – organiczne związki chemiczne zawierające 
w swojej strukturze wyłącznie atomy pierwiastków węgla i wodoru. 
Węglowodory to podstawowy składnik ropy naftowej i gazu ziemnego. 

WIERTNIA – obszar, na którym zamontowana jest wiertnica, zespół 
urządzeń i zabudowań niezbędnych do wykonywania otworu wiertni-
czego.

WIERTNICA – zespół urządzeń służących do wiercenia otworu wiert-
niczego, składający się z wieży lub masztu, wyciągu wiertniczego, 
mechanizmu napędowego, stołu obrotowego oraz pomp płuczkowych.

WIEŻA SZYBOWA (wieża wyciągowa) – wieża postawiona 
bezpośrednio nad szybem kopalni podziemnej, służąca do wyciągania 
np. węgla na powierzchnię.

WIEŻA WIERTNICZA – sztywna, kratowa konstrukcja w formie 
ściętego ostrosłupa, przeznaczona do wykonywania prac związanych 
z zapuszczaniem i wyciąganiem rur przewodu wiertniczego do i z ot-
woru wiertniczego.

ZŁOŻE – naturalne nagromadzenie substancji mineralnej – ko-
paliny, której wydobycie jest opłacalne tj. może przynieść korzyść 
gospodarczą obecnie lub w przyszłości.

 Węgiel brunatny 
(Fot. PIG-PIB)

 Torf
(Fot. PIG-PIB)

 Węgiel kamienny 
(Fot. PIG-PIB)



gaz w łupkach
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Działania edukacyjne prowadzone przez pracowników PIG-PIB w ramach projektu 
informacyjnego nt. węglowodorów z formacji łupkowych mają na celu przekazy-
wanie młodzieży szkolnej i nauczycielom fachowej geologicznej wiedzy w przystępny 
sposób. Jednocześnie zachęcają nauczycieli do wymiany poglądów i opinii o różnych 
aspektach związanych z gazem ziemnym w łupkach. Mogą w tym pomóc przygoto-
wane przez nas materiały.
Działania edukacyjne mają zasięg ogólnopolski, jednak skierowane są przede wszystkim 
do dzieci, młodzieży i nauczycieli z Pomorza i Lubelszczyzny – obszarów najbardziej pers-
pektywicznych pod względem występowania zasobów złóż węglowodorów w formacjach 
łupkowych. 

W ramach działań edukacyjnych projektu przygotowywane są:

• Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli: koncepcje zajęć lekcyjnych, scenariusze 
lekcji z kartami pracy

Materiały zostały stworzone z myślą o wzbogaceniu zajęć lekcyjnych poświęconych 
surowcom energetycznym Polski. Zachęcamy do ich realizacji na lekcjach przyrody 
i geografi i. 

• Prezentacje multimedialne
Materiały dotyczą problematyki gazu w łupkach. Prezentowane treści są zgodne 
z wymogami podstawy programowej przedmiotu przyroda i geografi a. 

• Foldery edukacyjno-informacyjne 

• Animacje multimedialne, komiksy, gry i zabawy interaktywne

• Konkursy na temat gazu i ropy w formacjach łupkowych

Zapraszamy do udziału w lekcjach o gazie z łupków dla uczniów 
wszystkich poziomów szkół,

oraz do udziału w szkoleniach o gazie z łupków dla nauczycieli.

Szczegółowe informacje są dostępne w serwisie infolupki.pgi.gov.pl
(w dziale EDUKACJA)

 
Zapraszamy na nasz profi l na facebooku:

https://www.facebook.com/infolupki
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