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Oddajemy w  Państwa ręce krótkie kompendium wiedzy, poświęcone głównie gazo-
nośnym skałom łupkowym w Polsce. Opracowanie to kierujemy przede wszystkim do 
czytelników, którzy na co dzień nie zajmują się geologią. Stąd staraliśmy komuniko-
wać się z Państwem w sposób maksymalnie uproszczony. W ostatnim czasie temat 
gazu ze złóż niekonwencjonalnych jest przedmiotem licznych opracowań, rapo rtów, 
artykułów i doniesień medialnych. Dlaczego więc państwowa służba geologiczna po-
stanowiła kolejny raz zabrać głos w tej sprawie, i  to w tej formie? Otóż dlatego, że 
misją służb geologicznych, które zaczęły powstawać już prawie dwa wieki temu jako 
eksperckie instytucje naukowe (najstarsza brytyjska BGS w 1835 roku), jest w peł-
ni obiektywne informowanie administracji państwowej i  samorządowej, przemysłu, 
a  także każdego obywatela o  stanie środowiska nieożywionego, ze szczególnym 
uwzględnieniem surowców mineralnych. Słowo „obiektywne” oznacza tutaj informa-
cję w pełni udokumentowaną naukowo i pozbawioną wpływów jakiegokolwiek lobby 
biznesowego i politycznego. W naszym przypadku, żeby zapewnić taką niezależność, 
wprowadziliśmy między innymi zasadę, że nasi pracownicy, oceniający wpływ poszu-
kiwań gazu na środowisko, czy też przygotowujący informację o zasobach tego surow-
ca, nie są zaangażowani w jakiekolwiek prace na rzecz podmiotów biznesowych.
Inny powód wyjścia do Państwa z tym wydawnictwem to nieudokumentowany meryto-
rycznie, odczuwalny i poszerzający się zakres działań różnych organizacji i instytucji, 
które mogą prowadzić do złych decyzji, rzutujących na przyszłe bezpieczeństwo i ja-
kość naszego życia. Przykładem niepełnego, zabarwionego ideologicznie informowa-

nia społeczeństwa, może być gorąco dyskutowany od dwudziestu lat problem ocieplania się klimatu 
Ziemi i wdrażane w związku z tym w europejskiej części świata kosztowne rozwiązania, zmierzające 
do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nie chcę kontestować z pewnością właściwego kierunku 
rozwoju cywilizacji, który zmierzałby do ograniczenia stosowania nieodnawialnych paliw kopalnych, 
a  także ograniczenia zbyt gwałtownego uwalniania się z nich gazów cieplarnianych do atmosfery, 
z której kiedyś były one stopniowo wychwytywane przez rośliny, będące głównym źródłem tych paliw. 
Zastanawia mnie tylko fakt, że przedstawiane są wyłącznie przyszłe możliwe negatywne efekty po-
głębiającego się ocieplenia klimatu, w postaci powodzi i susz w różnych odległych miejscach świata. 
W argumentacji brakuje natomiast oczywistej informacji, zwłaszcza dla społeczeństw naszej części 
Europy, że klimat Ziemi zawsze ulegał cyklicznym zmianom, w rytm których północna i środkowa 
Europa w ciągu następnych kilku tysięcy lat powinna być ponownie zajęta przez skandynawski lodo-
wiec, a obserwowane prawdopodobne załamanie czwartorzędowego naturalnego cyklu zmian kli-
matycznych, nawet jeśli w pewnej mierze spowodowana przez działalność człowieka, może uchronić 
znaczną część Europy i Ameryki Północnej przed nieubłaganą decyzją natury – zlodowaceniem.
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Każdy proces poszukiwania surowców i potem ich eksploatacji wiąże się z mniejszym lub większym 
oddziaływaniem na środowisko naturalne. Dotychczasowe badania naszych rodzimych państwowych 
służb – geologicznej i hydrologicznej – nie wskazują na to, żeby poszukiwanie gazu łupkowego przy-
nosiło związane z tym problemy środowiskowe odmienne od tych obserwowanych przy poszukiwaniu 
innych złóż. Badania te będą rozwijane w  miarę postępu procesu poszukiwawczego, a  ich wyniki 
udostępniane na bieżąco wszystkim zainteresowanym.
Treść poszczególnych rozdziałów tej książki to bardzo krótkie podsumowanie stanu wiedzy dotyczącej 
różnych aspektów gazu łupkowego, w tym historii jego poszukiwań, czy też jego miejsca wśród źródeł 
energii. Co jednak nowego wiemy na temat gazu łupkowego po trzech latach prac poszukiwawczych 
w Polsce? Wiedzę największą, ale zarazem tylko cząstkową, ze względu na wciąż mały zakres po-
szukiwań i ograniczone do przydzielonych koncesji obszary, mają poszczególne firmy zaangażowane 
w ten proces. Z publikowanych przez nie od czasu do czasu wyników badań możemy wnioskować, że 
gaz w polskich łupkach występuje i to w ilościach często porównywalnych do tych obserwowanych 
w eksploatowanych złożach amerykańskich. Jednakże próby jego ekonomicznego wydobycia na po-
wierzchnię, chociaż wciąż bardzo nieliczne, jak do tej pory nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 
Nie wiemy, czy wynika to właśnie ze zbyt małej ilości podjętych prób, ich technicznej niedoskonałości, 
czy też z  dużej odporności polskich łupków na zabieg szczelinowania hydraulicznego, odporności 
wynikającej z ich naturalnych właściwości? Żeby odpowiedzieć na te pytania potrzebna jest między 
innymi wiedza o sposobie związania gazu z zawierającą go skałą. Część gazu, ukryta w przestrze-
ni o  bardzo drobnej porowatości, nigdy nie opuści jej mimo prób udrożnienia poprzez hydraulicz-
ne szczelinowanie. Oby to były ilości podrzędne w stosunku do gazu zamkniętego w przestrzeniach 
dostępnych dla tego zabiegu. Inaczej będziemy zmuszeni do wdrażania innych niż szczelinowanie 
hydrauliczne technologii wydobywczych. Tak czy inaczej wiele wskazuje na to, że Polska jest na czele 
europejskiej stawki, ale to dopiero początek „łupkowej” drogi przez nasz kontynent.

Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki
Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB*
członek zarządu Stowarzyszenia Europejskich 
Służb Geologicznych EuroGeoSurveys

* Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z Ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dnia 
9 czerwca 2011 r. pełni funkcję państwowej służby geologicznej
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Wraz z  rozwojem cywilizacji systematycznie 
rośnie zapotrzebowanie na energię, intensyw-
nie od początku XIX-wiecznej rewolucji przemy-
słowej, a jeszcze gwałtowniej po II wojnie świa-
towej. W ciągu ostatnich 20 lat średnie zużycie 
energii na osobę na świecie wzrosło o  40%, 
przy czym w Chinach aż o 150%, Indiach o 90%, 
w  USA o  20%, a  w  krajach Unii Europejskiej 
o  7%. Według Międzynarodowej Agencji Ener-
getycznej (MAE, ang. IEA – International Energy 
Agency) do 2035 roku światowe zapotrzebowa-
nie na energię wzrośnie o 35% w stosunku do 
2010 roku, z  czego zdecydowana większość 
przypadnie na duże kraje o  gospodarkach 
wschodzących, jak np. Chiny, Indie, Brazylia, 
Meksyk czy Rosja. W  kolejce ustawiają się też 
kraje Afryki, Ameryki Środkowej, Indonezja, Pa-

kistan oraz 1,3 miliarda obywateli naszego glo-
bu pozbawionych dostępu do elektryczności.

ŹRÓDŁA ENERGII
W  bilansie energetycznym świata najważniej-
szym surowcem energetycznym jest ropa nafto-
wa, która pokrywa ponad 30% zapotrzebowania 
na energię pierwotną. Drugim surowcem ener-
getycznym jest węgiel, którego wykorzystywanie 
budzi wiele kontrowersji z powodu wysokiej emi-
sji CO2 i  innych gazów cieplarnianych. Miejsce 
trzecie zajmuje błękitne paliwo, czyli gaz ziem-
ny z ponad 20% udziałem w bilansie globalnym, 
a  jego udział i  znaczenie lawinowo wzrastają. 
Niektóre prognozy długoterminowe przewidu-
ją, że wkrótce w bilansie energetycznym świata 
gaz ziemny zdeklasuje nie tylko węgiel, ale także 

Bilans energetyczny świata i Polski wraz z prognozami (% rocznie, wartości przybliżone)

Świat 1990 r. 2010 r. 2015 r. 2020 r. 2030 r.

Węgiel (brunatny i kamienny razem) 25,4 27,3 28,2 27,3 25,5

Ropa naftowa 36,8 32,3 31,1 29,9 27,9

Gaz ziemny 19,0 21,5 21,4 21,9 23,3

Paliwo jądrowe  6,0  5,6  5,4  6,0  6,5

Energia odnawialna i inne paliwa 12,8 13,3 13,9 14,9 16,8

Źródło: MAE, World Energy Outlook 2012

Polska 1990 r. 2010 r. 2015 r. 2020 r. 2030 r.

Węgiel brunatny 14,0 12,0 12,5 10,0  8,5

Węgiel kamienny 62,0 41,0 37,0 34,0 31,0

Ropa naftowa 14,0 27,0 28,0 27,0 26,5

Gaz ziemny  9,0 13,0 13,5 14,0 14,5

Paliwo jądrowe  0,0  0,0  0,0  3,0  7,0

Energia odnawialna i inne paliwa  1,0  7,0  9,0 12,0 12,5

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 2009

MAE – Międzynarodowa Agencja 
Energetyczna (MAE, ang. IEA 
– International Energy Agency) 
funkcjonująca w ramach systemu 
OECD jest niezależnym ciałem 
powołanym w 1974 roku w celu 
wdrożenia międzynarodowego 
programu energetycznego. 
MAE prowadzi szeroki program 
współpracy energetycznej pomiędzy 
28 spośród państw członkowskich 
OECD. Polska jest członkiem MAE 
od 2008 roku

Bilans energetyczny, nazywany 
też miksem energetycznym 
(ang. energy mix) – zestawienie 
wykorzystania energii pierwotnej 
w ogólnej produkcji energii 
elektrycznej, cieplnej, mechanicznej

Energia pierwotna – energia 
zawarta w nośnikach energii 
pochodzących bezpośrednio 
z zasobów naturalnych 
odnawialnych i nieodnawialnych, 
ropie naftowej, węglu, gazie 
ziemnym czy biomasie

Gaz ziemny – paliwo kopalne 
pochodzenia organicznego będące 
mieszaniną lotnych węglowodorów, 
głównie metanu i etanu z 
domieszką innych związków 
chemicznych. W zależności od 
składu chemicznego wyróżnia 
się: gaz ziemny wysokometanowy, 
zawierający łącznie 95% metanu 
i etanu oraz zaazotowany, w którym 
oprócz metanu i etanu występują 
cięższe węglowodory (do 30%). Gaz 
ziemny może zawierać także: azot, 
dwutlenek węgla, siarkowodór oraz 
podrzędnie hel

SŁOWNIK
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ropę naftową. Z prognoz MAE wynika, że popyt na 
gaz będzie rósł średnio na rok o 1,6%. Uzupeł-
niającą rolę w  bilansie pełnią: energia jądrowa 
oraz OZE – energia wodna, wiatrowa, słoneczna, 
geotermalna oraz biomasa.
W  miksie energetycznym Polski mamy nie-
co inne proporcje: numerem 1 jest węgiel (ka-
mienny i brunatny łącznie), który zaspokaja ok. 
50% potrzeb różnych dziedzin gospodarki. Na 
drugim miejscu plasuje się ropa naftowa z 27% 
udziałem. Podobnie jak w  bilansie światowym 
gaz ziemny zajmuje miejsce trzecie, jednak jego 
udział jest znacznie mniejszy, wynosi zaledwie 
13%.
W  naszym kraju już chyba nikt nie wyobraża 
sobie życia bez elektryczności, jednak specjali-
ści przypominają, że z  każdym rokiem znaczą-
co wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia 
ograniczeń w  dostawach prądu oraz potężnych 
awarii systemu elektroenergetycznego zwanych 
blackouts. Jak przyznał krajowy Urząd Regula-
cji Energetyki, od 2015 roku takie ryzyko stanie 
się realne. Jedną z  wielu przyczyn tego stanu 
rzeczy może być brak możliwości zaspokojenia 
wzrastającego zapotrzebowania gospodarki na 
energię elektryczną, mimo że nasz kraj znajdu-
je się na drugim miejscu w  UE pod względem 

niezależności energetycznej, co zawdzięczamy 
własnym złożom węgla.  Wykorzystywanie węgla 
jest krytykowane przez ekologów i unijnych poli-
tyków, ale z jego przetworzenia pochodzi aż 88% 
energii elektrycznej.
W  Polsce prognozowany wzrost zapotrzebowa-
nia na energię pierwotną, w okresie od 2010 do 
2030 roku wyniesie ponad 20%, przy jednocze-
snym zmniejszeniu udziału węgla w  produkcji 
energii elektrycznej do poziomu około 60%.

TROSKA O PRZYSZŁOŚĆ ZIEMI 
I ZOBOWIĄZANIA MIĘDZYNARODOWE
Dążenia do ograniczania wykorzystania surow-
ców kopalnych w życiu człowieka nie są związa-
ne jedynie z  obawami dotyczącymi możliwości 
ich wyczerpania i  powrotu ludzkości do stanu 
wyjściowego, czyli mniej więcej epoki kamienia 
łupanego, ale także z  potencjalnym wpływem 
ich spalania na klimat. Mimo że badania nauko-
we nad wpływem produktów spalania paliw ko-
palnych na klimat trwają od lat, zdania naukow-
ców są wciąż podzielone. Jednak niezależnie od 
tego czy zaliczymy się do grona zwolenników 
teorii zmian klimatu wywołanych działalnością 
antropogeniczną, czy wręcz przeciwnie – do 
grona jej przeciwników, wszyscy jesteśmy zo-

Główne źródła energii elektrycznej w Polsce  (z wykorzystaniem na produkcję ciepła w skojarzeniu) (źródło: Ministerstwo 
Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 2009)

OZE – odnawialne źródła energii, 
np. energia  wodna, wiatrowa, 
słoneczna, geotermalna oraz 
biomasa  

SŁOWNIK
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bowiązani do poszanowania środowiska natu-
ralnego, kontroli emisji gazów cieplarnianych 
do atmosfery i  racjonalnego gospodarowania 
zasobami Ziemi. 
Niepokój związany z  potencjalnym wpływem 
działalności człowieka na zmiany klimatu nie 
ogranicza się jedynie do środowisk naukowych 
i  organizacji ekologicznych, ale przejawia się 
też w decyzjach polityków. W 1992 roku w Rio de 
Janeiro podczas Szczytu Ziemi podpisano Ra-
mową Konwencję ONZ w Sprawie Zmian Klima-
tu (ang. UNFCCC – United Nations Framework 
Convention on Climate Change), której celem 
jest ustabilizowanie ilości gazów cieplarnianych 
w atmosferze. W 1997 roku, w międzynarodowej 
umowie mającej na celu przeciwdziałanie global-
nemu ociepleniu podpisanej w Kioto, zobowiąza-
no się do ograniczenia emisji gazów cieplarnia-
nych o 5,2% w roku 2012, w stosunku do poziomu 
z  roku 1990. Protokół z  Kioto ratyfikowało 141 
państw reprezentujących ponad 60% światowych 
„producentów gazów cieplarnianych”. Polska zo-
bowiązała się zredukować emisje tych gazów do 
2012 roku o 6% w stosunku do roku 1988, co wy-
pełniła z nawiązką. Ogólnoświatowa emisja ga-
zów cieplarnianych w latach 1990–2011 wzrosła 
jednak o 50%. Udział Polski w światowej emisji 
wynosi ok. 1%. Rocznie statystyczny Polak emi-
tuje do atmosfery 10 ton CO2, Amerykanin 20 ton, 

a  Hindus 2 tony. Z  kolei kraje OECD+ (państwa 
OECD oraz członkowie UE nienależący do OECD) 
stawiają na Scenariusz 450, który zakłada zapo-
bieżenie przekroczeniu poziomu 450 ppm za-
wartości CO2 w atmosferze, co wymaga rewolucji 
w sektorze energetycznym, zwiększenia udziału 
OZE oraz odchodzenia od węgla. Unia Europej-
ska aktywnie włącza się w ogólnoświatowy trend 
troski o  środowisko, stawiając na gospodarkę 
niskoemisyjną. Pakiet klimatyczno-energetycz-
ny „3×20%” przyjęty w 2007 r. nakłada na pań-
stwa członkowskie UE obowiązek ograniczenia 
do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych o 20% 
w stosunku do 1990 roku, zmniejszenia zużycia 
energii o  20% w  porównaniu z  prognozami na 
2020 rok, zwiększenia udziału odnawialnych źró-
deł energii do 20% (Polska wynegocjowała 15%). 
W  perspektywie pojawia się kolejna propozycja 
obniżenia emisji zwana Energetyczną Mapą Dro-
gową 2050 (ang. Energy Roadmap 2050) dążąca 
do ogólnej redukcji emisji nawet o 80%, na razie 
zablokowana przez Polskę…
W celu umożliwienia realizacji modelu zero-
energetycznego wzrostu gospodarczego, czyli 
sytuacji, w  której rozwojowi gospodarki nie to-
warzyszy wzrost zapotrzebowania na energię 
pierwotną, przeprowadzono wiele analiz scena-
riuszy spełniających wymagania międzynarodo-
wych porozumień klimatycznych. W  większości 

OECD – Organisation for Economic 
Cooperation and Development 
– Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju skupia 34 
wysoko rozwinięte i demokratyczne 
kraje świata. Powstała w 1960 roku, 
Polska należy do niej od 1996 roku

SŁOWNIK Zużycie gazu ziemnego na świecie (źródło: MAE, EIA) Zużycie gazu ziemnego w Polsce (źródło: Ministerstwo 
Gospodarki, CIRE, ARE, Eurostat)
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z  nich, oprócz powtarzającej się rekomendacji 
rozwijania energetyki opartej na OZE, stawia się 
na zwiększenie wykorzystania energii pochodzą-
cej z gazu ziemnego jako jedynego paliwa spo-
śród paliw kopalnych.

ROZKWIT „ERY” GAZU ZIEMNEGO
W ostatnich latach właśnie gaz ziemny robi osza-
łamiającą karierę w świecie, zarówno ten pocho-
dzący ze złóż konwencjonalnych, jak i  nowych, 
zwanych niekonwencjonalnymi. W XX wieku gaz 
ziemny z prawie bezużytecznej substancji, spra-
wiającej kłopot przy eksploatacji cenniejszych 
kopalin, stał się jednym z  trzech najważniej-
szych źródeł energii. Niepomiernie wzrosła też 
jego rola w przemyśle chemicznym, transporcie 
i gospodarce komunalnej.
Od setek lat wiedziano o  wysokim potencjale 
energetycznym naturalnego gazu, jednak nie 
potrafiono efektywnie wykorzystać jego właści-
wości. Już starożytni Grecy interesowali się ga-
zem ziemnym, przeprowadzając z nim doświad-
czenia (np. Filon z  Bizancjum i  Heron z  Alek-
sandrii), niekiedy używali go też do gotowania, 
ogrzewania, wypalania wapienia oraz oświetlania 
świątyń. Zanim jednak nauczono się używać tego 
surowca na skalę przemysłową, ogromne jego 
ilości zostały wypuszczone do atmosfery albo 
spalone jako bezużyteczny odpad przy wydobyciu 
ropy naftowej. Żeby mógł się rozwinąć ogólno-

światowy przemysł gazowy, musiały zostać speł-
nione kluczowe warunki. Konieczne było nabycie 
umiejętności efektywnych poszukiwań złóż gazu 
ziemnego, opracowanie technologii ich bez-
piecznej eksploatacji, zbudowanie infrastruktury 
przesyłowej oraz opanowanie technologii prze-
róbki kopaliny na surowiec standardowy. Wyma-
gało to czasu, ale się udało. Pierwszy drewnia-
ny gazociąg, o  długości 40 km, w  stanie Nowy 
Jork uruchomiono w  1872 roku, a  na ziemiach 
polskich w  1912 roku w  Zagłębiu Wschodnim 
(z  Borysławia do Drohobycza). Jednak dopiero 
druga połowa XX wieku zaowocowała przeło-
mem w wiedzy geologicznej i technicznej, co po-
zwoliło na rozbudowę sieci przesyłowych i coraz 
powszechniejszą gazyfikację gospodarstw do-
mowych, a  to spowodowało masową produkcję 
urządzeń zasilanych gazem.
Współcześnie jednym z  bardziej efektywnych 
wielkoskalowych rozwiązań polecanych do re-
alizacji polityki niskoemisyjnej i zeroenergetycz-
nego wzrostu gospodarczego jest budowanie 
gazowych elektrowni szczytowych i  rezerwo-
wych, z których można by korzystać w okresach 
największego zapotrzebowania na energię lub 
w przypadku niekorzystnych warunków do pra-
cy systemów energetycznych opartych na OZE. 
Jeszcze korzystniejszym wariantem jest rozwija-
nie energetyki gazowo-parowej typu CCGT (ang. 
Combined Cycle Gas Turbine). Takie elektrownie 

Emisja CO2 i sprawność różnych typów elektrowni – podział ze względu na źródło energii pierwotnej

Typ elektrowni Emisja CO2 w cyklu produkcji 1 MWh Sprawność

Węglowa
(węgiel brunatny) ponad 1000 kg średnio 25–36% przy istniejących 

obecnie do 45% przy nowych 
planowanychWęglowa

(węgiel kamienny) 800–900 kg

Gazowa 550 kg 50–60%
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mają sprawność ponad 50%, podczas gdy elek-
trownie węglowe mają średnią sprawność ok. 
30%, co oznacza mniejsze zużycie energii pier-
wotnej.
Istotnymi czynnikami wspierającymi rozwój go-
spodarki opartej na gazie ziemnym są: techno-
logia skraplania gazu LNG (ang. Liquefied Natu-
ral Gas) pozwalająca na transport gazu na duże 
odległości bez potrzeby budowania gazociągów 
i  jego sprężania CNG (ang. Compressed Natu-

ral Gas), wykorzystująca gaz do napędu pojaz-
dów silnikowych. LNG jest produkowany z gazu 
ziemnego, przez usunięcie z  niego zanieczysz-
czeń, a następnie skroplenie go, przez obniżenie 
temperatury do –160°C. LNG zajmuje objętość 
równą mniej więcej 1/600 objętości gazu ziem-
nego w warunkach normalnych. Pierwszy mor-
ski transport skroplonego gazu ziemnego miał 
miejsce dopiero pod koniec lat 50., żeby na dobre 
rozwinąć się pod koniec XX wieku, a prawdziwie 

• Wszechstronność zastosowań. Gaz ziemny wykorzystuje się nie tylko w elektroenergetyce i ciepłow-
nictwie, ale również stosuje się go w  przemyśle chemicznym, hutnictwie, przemyśle spożywczym, 
transporcie, rolnictwie i wielu innych gałęziach przemysłu, usług i w życiu codziennym.

• Wysoka wartość opałowa. Gaz ziemny jest najlepszym paliwem pod względem fi nansowym i ekolo-
gicznym, gdyż wytwarza największą ilość ciepła przy spalaniu 1 kg surowca – 50,2 MJ/kg, podczas gdy 
np. węgiel kamienny 20,9–29,3 MJ/kg.

• Niska emisja spalin. Gaz charakteryzuje się niższą emisją CO2 i szkodliwych substancji lotnych i sta-
łych (siarka, pył, metale ciężkie i in.) w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi. Po spalaniu gazu nie 
pozostają żadne pozostałości stałe, zatem nie wymaga zagospodarowania niepalnych resztek.

• Zalety elektrowni gazowych. Elastyczność elektrowni gazowych, tzn. możliwość szybkiego ich uru-
chamiania (np. w razie awarii innej elektrowni, w szczycie lub jako elektrownie „uzupełniające” w sto-
sunku do elektrowni wiatrowych) i wysoka efektywność elektrowni gazowych są nie do przecenienia. 
Elektrownie gazowe są bardziej przyjazne środowisku niż elektrownie węglowe. Budowa elektrowni 
gazowej jest tańsza i trwa krócej.

• Wiele możliwości transportu gazu. Gaz można transportować z wykorzystaniem gazociągów lub nie-
zależnie od liniowych sieci przesyłowych, poprzez transport skroplonego gazu LNG drogą morską lub 
lądową. Różnorodność metod transportu znacznie poprawia bezpieczeństwo energetyczne.

• Wysokie społeczne poparcie dla gazu ziemnego. Badania opinii publicznej wskazują, że gaz ziemny 
cieszy się dużo większym poparciem niż ropa naftowa, węgiel i energetyka jądrowa. Badania wykazały, 
że Europejczycy są świadomi zalet ekologicznych gazu.

• Gaz jako jedyny spośród paliw kopalnych jest akceptowany przez ekologów, jednak pod pewnymi 
warunkami: przy jednoczesnym odchodzeniu od gospodarki opartej na węglu, przekazywaniu części 
zysków na rozwój OZE i skutecznej kontroli procesu wydobycia.

• Szansa na obniżenie cen gazu dla konsumentów. Wydobycie gazu z  własnych złóż daje szansę na 
obniżenie cen gazu dla odbiorców. Obecnie detaliczne ceny gazu w Polsce są jednymi z najwyższych 
w Europie (w stosunku do siły nabywczej), mimo że wydobycie z krajowych złóż pokrywa 30% zapotrze-
bowania. W USA, od rozpoczęcia przemysłowego wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych, ceny 
gazu spadły ponad 3-krotnie.

• Odkrycia nowych złóż i rozwój nauki a bezpieczeństwo energetyczne. Odkrywanie nowych złóż gazu 
ziemnego na świecie, w tym tzw. niekonwencjonalnych, oraz opanowanie i doskonalenie nowych tech-
nologii wydobycia i obróbki gazu ziemnego korzystnie wpływa na wzrost gospodarczy państw oraz po-
prawia ich bezpieczeństwo energetyczne.

Subiektywnie wybrane zalety gazu ziemnego



rozkwitnąć już w wieku XXI. W 2011 roku świa-
towa flota gazowców liczyła ponad 350 statków, 
które w ciągu roku odbyły więcej niż 4 tys. kur-
sów, przewożąc ponad 240 mln ton gazu. Rynek 
LNG w ostatnich 40 latach wzrósł aż 65-krotnie. 
Gaz ziemny cieszy się także dużym zaintereso-
waniem odbiorców indywidualnych, coraz po-
wszechniejsze stają się piece ogrzewające domy 
i  wodę zasilane gazem przez sieć rurociągów. 
Nie bez znaczenia są niższe koszty takich roz-
wiązań.
Gaz ziemny staje się coraz bardziej istotnym su-
rowcem energetycznym na świecie, a rynki gazu 
należą do najszybciej zmieniających się segmen-
tów globalnego handlu paliwami kopalnymi.
Starannie analizując wszystkie „za i  przeciw”, 
powinno się kontynuować poszukiwania gazu 
ziemnego zarówno w  jego konwencjonalnych 
„oswojonych” już złożach, jak i tego uwięzionego 
w słynnych już łupkach. Wiele argumentów, krót-
ko zasygnalizowanych w tym rozdziale, wskazuje 

na to, że gaz ziemny jest paliwem najmniej szko-
dliwym dla środowiska naturalnego, spośród 
wszystkich surowców energetycznych i  jedno-
cześnie najbardziej efektywnym jakie człowiek 
odkrył i ma szansę racjonalnie wykorzystać.
Musimy mieć świadomość, że nawet przygo-
towując tę książkę, którą właśnie oddajemy 
do Państwa rąk, ponieśliśmy znaczne nakłady 
energii. Na energię tę złożyło się nieco za dużo 
wciąż dominującego w Polsce węgla, a zbyt mało 
błękitnego paliwa, siły wiatru czy ciepła słońca 
niż byśmy sobie tego życzyli. Zatem szukajmy 
gazu, własnego wysokogatunkowego gazu, aby 
pewnego zimowego wieczoru, siedząc przy eko-
logicznych świecach i zimnych kaloryferach, gdy 
wiatr ucichnie, silny mróz ściśnie, a  regulacje 
prawne drastycznie ograniczą możliwości korzy-
stania z  energii węglowej, nie żałować zaprze-
paszczonej szansy choćby sprawdzenia, ile gazu 
ziemnego kryje się w  polskich paleozoicznych 
łupkach.

Magdalena Sidorczuk
doktor nauk o Ziemi, do 2011 roku nauczyciel akademicki na Wydziale 
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Państwowego 
Instytutu Geologicznego – PIB. Ukończyła studia podyplomowe: 
menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz zarządzania projektami badawczymi w Akademii Leona 
Koźmińskiego, posiada certyfi kat IPMA. W Państwowym Instytucie 
Geologicznym – PIB kieruje projektem informacyjnym państwowej 
służby geologicznej na temat gazu z formacji łupkowych.
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Zagospodarowanie niekonwencjonalnych złóż 
węglowodorów nazywane jest czasami najwięk-
szą rewolucją energetyczną XXI wieku. Trochę 
w tym przesady, ale niewiele. Kiedy się zaczął ten 
fascynujący proces? Datę trudno ustalić, ale po-
wszechnie przyjmuje się, że impulsem był sukces 
ekonomiczny pierwszego nowoczesnego otworu 
gazowego, odwierconego w 1998 roku w łupkach 
teksańskiego basenu Fort Worth. To wydarzenie 
miało zachęcić przedsiębiorców do podobnych 
działań na  innych obszarach złożowych USA, 
gdzie występują skały ilaste zawierające gaz 
ziemny, uznawane dotąd za nieproduktywne.

POCZĄTKI…
Cała historia zaczęła się jednak znacznie wcześ-
niej. Trzeba się cofnąć aż do roku 1973, kiedy to 
wybuchł kolejny konflikt arabsko-izraelski, zwa-
ny wojną Jom Kippur. Organizacja producentów 
ropy naftowej – OPEC, zrzeszająca głównie eks-
porterów arabskich, wprowadziła embargo na 
dostawy surowca, żeby ukarać kraje wspierają-
ce Izrael. Cios dotknął przede wszystkim Stany 
Zjednoczone, kraje Europy Zachodniej i Japonię. 
Cena ropy naftowej od października 1973 r. do 
stycznia 1974 r. wzrosła czterokrotnie! Rozpo-
czął się wielki kryzys, który zachwiał podsta-
wami globalnej gospodarki. Pokazał ogromne 
uzależnienie krajów rozwiniętych od niepewnych 
źródeł surowców. W Stanach Zjednoczonych do-
datkowym problemem stał się spadek produkcji 
gazu ziemnego z własnych złóż, dotychczas wy-
starczającej do pokrycia zapotrzebowania we-
wnętrznego.
Reakcja na wydarzenia była szybka i wielostron-
na. Kraje dotknięte kryzysem podjęły działania 
uniemożliwiające powtórzenie tej sytuacji. Były 
wśród nich: intensyfikacja produkcji ze znanych 
złóż klasycznych i poszukiwanie nowych, niekon-
wencjonalnych źródeł węglowodorów. Intensywne 

badania naukowe zaczęły przynosić rezultaty. In-
teresujące wyniki osiągnięto w  Stanach Zjedno-
czonych, które od boomu naftowego w XIX wieku 
utrzymywały pozycję lidera technik górnictwa 
otworowego. Dotowany przez rząd federalny Gas 
Research Institute od 1976 roku prowadził prace 
nad metodą ekstrakcji gazu z bogatych w mate-
rię organiczną łupków ilastych. Powszechna była 
świadomość, że zawierają one gaz ziemny, lecz 
jak dotąd tylko z nielicznych szybów udawało się 
osiągnąć niewielką produkcję. Historycznie, taki 
pierwszy przypadek odnotowano w  miastecz-
ku Fredonia, w  stanie Nowy Jork, gdzie w  1821 
roku rusznikarz William Hart wykopał ośmio-
metrową studnię nad brzegiem jeziora Erie. Na 
dnie otworu znalazł warstwę spękanych łupków, 
z których powoli sączył się palny gaz. Hart połą-
czył swój szyb drewnianymi rurami z  Fredonią 
i przez wiele lat dostarczał gaz ziemny wystarcza-
jący do oświetlenia kilku domów, sklepów i mły-
na. Kilkadziesiąt innych szybów od początków XX 
wieku eksploatowało gaz ziemny z łupków w za-
głębiach Appalachów i  Illinois. Piętą achillesową 
tych przedsięwzięć była wydajność – tak niska, że 
przedsiębiorcy cały czas balansowali na krawędzi 
bankructwa. Zwięzłe skały łupkowe, o bardzo ni-
skiej przepuszczalności, bardzo niechętnie i  po-
woli oddawały gaz do szybu eksploatacyjnego.

PIERWSZE SZCZELINOWANIA 
HYDRAULICZNE
Naukowcy z  Gas Research Institute postanowi-
li połączyć kilka znanych od dawna technologii, 
żeby wymusić bardziej energiczną produkcję. Za-
stosowano między innymi szczelinowanie hydrau-
liczne, wykorzystywane do zwiększenia produkcji 
ropy od 1947 roku. Departament Energii zorga-
nizował kilka pokazów publicznych promujących 
nową technologię. Niestety, wielcy przedsiębiorcy 
nie byli zachwyceni. Metoda wymagała jeszcze 
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wielu poprawek, aby mogła być zastosowana na 
skalę przemysłową. Pomysł podchwycili jedynie 
mniejsi, ambitni inwestorzy próbujący znaleźć 
lukę w rynku. Wśród nich był George P. Mitchell, 
prezes Mitchell Energy & Development. Inżynier 
naftowy, absolwent Texas A&M University nie był 
nowicjuszem w branży. Jego firma notowana była 
na liście 500 największych przedsiębiorstw ame-
rykańskich, a sam Mitchell uczestniczył w ponad 
10 000 operacji wiertniczych. W 1981 roku nabył 
prawa do wydobycia gazu i ropy w okolicach Fort 
Worth w Tekasie, gdzie na głębokości 2300 m wy-
stępowały ciemne łupki dolnokarbońskie, znane 
jako Barnett Shales. Liczne przejawy obecności 
gazu, które obserwowano podczas przewiercania 
tej formacji, wskazywały na jej perspektywicz-
ność, ale nikomu nie udało się uzyskać ekono-

micznej produkcji. Mitchell początkowo stosował 
metodę proponowaną przez Gas Research Insti-
tute – potężną iniekcję dużych ilości wody i piasku 
do pionowego otworu wiertniczego. Skutki były 
mizerne, a koszty ogromne. Uparty przedsiębior-
ca jednak nie rezygnował. Przez 18 lat doskona-
lił technologię. Jego wysiłki wspierał finansowo 
Departament Energii oraz aparat fiskalny, wyko-
rzystujący ustawę o preferencjach podatkowych, 
znaną jako Nonconventional Fuels Tax Credit. 
Merytorycznego wparcia udzielało kilkanaście 
dużych instytucji naukowo-badawczych, między 
innymi Jackson School of Geosciences i Universi-
ty of Texas w Austin.
Do badań nad efektami szczelinowania zastoso-
wano supernowoczesne metody mikrosejsmicz-
ne, a partie łupków najbardziej skłonne do pęka-
nia identyfikowano przy pomocy komputerowej 
tomografii sejsmicznej 3D. Kluczem do sukcesu 
było szczelinowanie w horyzontalnych odcinkach 
odwiertu, bardzo kosztownych, lecz drenujących 
większe partie złoża niż klasyczne otwory piono-
we. W  1998 roku kolejna inwestycja przyniosła 
długo oczekiwany sukces – gaz z odwiertu płynął 
stabilnie, z  ekonomicznie opłacalną wydajnoś-
cią. W 2002 roku Mitchell sprzedał swoje przed-
siębiorstwo koncernowi Devon Energy za 3,6 mld 
dolarów. Było to jedno z najdroższych przejęć na 
rynku, do czasu gdy w 2009 roku przebił je zakup 
przez ExxonMobil podobnej firmy pionierskiej – 
XTO Energy, za 40 mld dolarów.
Warto odnotować skalę tych operacji finanso-
wych. Nie licząc niezwykle wysokich kosztów 
badań naukowych, samo odwiercenie otworu 
pionowego, o głębokości 3 km, z kilometrowym 
odcinkiem horyzontalnym oraz przeprowadzenie 
pełnego zabiegu szczelinowania hydraulicznego 
wymaga wyłożenia ok. 10 mln dolarów w  wa-
runkach amerykańskich (w  Europie nawet dwa 
razy więcej). A otworów trzeba odwiercić kilka-

George P. Mitchell (1919–2013) – ojciec amerykańskiego 
gazu łupkowego (źródło: the Cynthia and George Mitchell 
Foundation)
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dziesiąt, a  nawet kilkaset, by zdrenować całe 
złoże. Być może dlatego rewolucja łupkowa nie 
wybuchła gwałtownie. Od pierwszego sukce-
su musiało upłynąć około ośmiu lat, nim idea 
Mitchella zaczęła być widoczna na wykresach 
produkcji gazu ziemnego w USA. Pokazują one, 
że wydobycie gazu z łupków w 1998 roku wyno-
siło 10 mld m3, a w 2011 już ponad 150 mld m3.
Metodę z  Fort Worth transponowano powoli do 
kolejnych basenów naftowych USA – Fayette-
ville, Haynesville, Antrim, Marcellus. Obecnie 
stosuje się ją w dwudziestu basenach, z których 
dwa – Marcellus i Haynesville, z zasobami prze-
kraczającymi 7 bln m3, należą do największych 
złóż gazu na świecie. Nie obeszło się bez mody-
fikacji technologii. Chociaż wszystkie formacje 
łupkowe USA są zbliżone do siebie genetycznie, 
to okazało się, że nie ma jednego klucza do ich 
zasobów. Nawet niewielkie różnice geologiczne 
i mineralogiczne wymuszają potrzebę kolejnych 
badań i kosztownych eksperymentów.
Dzięki produkcji z nowych źródeł Stany Zjedno-
czone odzyskały w 2009 roku pozycję światowe-
go leadera wydobycia gazu ziemnego, a termina-
le do importu LNG stoją puste.

KOSZTY GAZOWEJ GORĄCZKI
Oprócz znaczenia prestiżowego sukces ma kon-
kretny wymiar ekonomiczny. Dzięki rosnącej po-
daży gazu ziemnego ceny tego surowca w  USA 
od 2008 roku spadły pięciokrotnie. Według World 
Economic Forum w 2011 roku, dzięki eksploatacji 
niekonwencjonalnych złóż gazu i  ropy powstało 
37 tys. nowych miejsc pracy w branży paliwowej 
i 111 tys. w sektorach zależnych od tej branży.
Pionierski etap zagospodarowania nowego ro-
dzaju złóż przyniósł też negatywne koszty spo-
łeczne. Intensywna działalność pierwszych ope-
ratorów, nie zawsze zgodna z przepisami prawa 
i zasadami sztuki wiertniczej, zaniepokoiły lud-

ność na spokojnych dotąd obszarach. Sielską 
ciszę zakłóciły masowe najazdy urządzeń wiert-
niczych, gdzieniegdzie zrzucono po cichu pły-
ny odpadowe do rzek i  rowów. Niezadowolenie 
mieszkańców wykorzystały organizacje ekolo-
giczne i niektóre wielkie koncerny, które straciły 
na ekspansji nowej technologii, wywracającej do 
góry nogami ustalony porządek rzeczy. Rozpęta-
na została histeria antyłupkowa, z  której skut-
kami branża nowych węglowodorów zmagać 
się będzie pewnie przez dekady. Jej pierwszym 
zwiastunem był film „Gasland” znanego przed-
stawiciela nowojorskiej awangardy Josha Foxa, 
pokazany na festiwalu Sundance w  2010 roku. 
Do dzisiaj ten paradokument jest źródłem wie-
dzy dla działaczy ekologicznych i  politycznych 
w wielu krajach świata, mimo że żadna z jego tez 
nie została potwierdzona naukowo.

A TYMCZASEM NA ŚWIECIE…
Nowa technologia została zauważona za granicą. 
Pierwsza zdecydowała się ją wprowadzić Kana-
da. Zadanie było ułatwione, albowiem niektóre 
formacje amerykańskie, w  których wydobywa-
no już gaz nową metodą (Antrim, Utica), miały 
swe przedłużenie na terytorium kanadyjskim. 
Podobnie jak w USA musiało upłynąć jednak kil-
ka lat, zanim produkcja w  2011 roku osiągnęła 
poziom widoczny w krajowych statystykach. Jak 
dotąd Kanada jest jedynym krajem poza Stana-
mi Zjednoczonymi, w którym udało się osiągnąć 
przemysłowy poziom wydobycia.
Prace badawcze objęły obszar całego świata. Czę-
sto polegały one po prostu na odkurzeniu starych 
map geologicznych, albowiem formacje łupkowe 
bogate w materię organiczną znane były służbom 
geologicznym od dziesięcioleci. Dopiero jednak po 
praktycznym zademonstrowaniu, że możliwe jest 
wyciśnięcie z nich gazu ziemnego, stały się czymś 
więcej niż interesującym śladem w historii Ziemi. 
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Globalny potencjał skał łupkowych jako pierwsze 
zauważyły agencje monitorujące rynek energii, 
między innymi amerykańska Energy Information 
Administration (EIA). W  pierwszej dekadzie XXI 
wieku powstały liczne raporty oceniające bar-
dzo ogólnymi metodami zasoby gazu łupkowego 
w różnych krajach. Poza USA i Kanadą odnotowa-
no wysokie możliwości wydobycia w Chinach, Ar-
gentynie, Meksyku, RPA, Australii, Libii, Algierii, 
Brazylii, a na obszarze Europy we Francji, Polsce, 
Ukrainie i w Niemczech.

POLSKIE ŁUPKI
Dla polskich geologów szacunki te nie były za-
skoczeniem. O  występowaniu w  naszym kraju 
ciemnych łupków dolnego paleozoiku wiedziano 
od dawna, wychodzą one bowiem na powierzch-
nię w  Górach Świętokrzyskich. Jedną z  pierw-
szych wzmianek o  tej formacji znaleźć można 
w  pracy Jana Samsonowicza opublikowanej 
w  „Sprawozdaniach Polskiego Instytutu Geolo-
gicznego” w 1920 roku. W miarę coraz lepszego 
poznawania budowy geologicznej kraju, głównie 
dzięki głębokim wierceniom badawczym wyko-
nywanych na masową skalę od lat 60. ubiegłego 
wieku, bardzo dobrze rozpoznano pozycję, tek-
tonikę i litologię tych utworów. Wykonano szereg 
map obrazujących zasięg i głębokość zalegania 
zerodowanego częściowo pasa łupkowego w po-
szczególnych basenach. Podczas przewiercania 
łupków obserwowano liczne przejawy obecności 
węglowodorów – bąble gazu na świeżych rdze-
niach, zapach ropy we wkładkach piaskowców, 
wzrost ciśnienia płuczki. Już w 1964 roku Stani-
sław Depowski i Jadwiga Królicka opublikowali 
w Kwartalniku Geologicznym artykuł poświęcony 
śladom obecności ropy naftowej i gazu ziemne-
go na Niżu Polskim. Zgodnie ze stanem ówczes-
nej wiedzy poszukiwano jednak przede wszyst-
kim klasycznych pułapek złożowych, w  których 

mógłby się zgromadzić gaz i ropa ulatniające się 
z  macierzystych łupków. Same łupki uznawano 
za nieproduktywne, gdyż samodzielnie nie odda-
wały surowca w sposób ekonomicznie opłacalny.

Sprawozdania Państwowego Instytutu Geologicznego z 1920 roku – pierwsze informacje 
o geologii łupków dolnego paleozoiku (źródło: Biblioteka Geologiczna PIG-PIB)



24

Ciemne skały sprzed kilkuset milionów lat cie-
szyły się za to ogromnym zainteresowaniem pa-
leontotologów z powodu obfitości skamieniałych 
szczątków zwierząt i  roślin morskich. Do naj-
ciekawszych z  nich można zaliczyć wymarłe już 
graptolity – niewielkie bezkręgowce, podobne do 
postrzępionych ździebeł trawy, czasami spiralnie 
zwiniętych. W niektórych okresach historii oceanu 
paleozoicznego były one tak liczne, że przepełnia-
ły warstwy osadów dennych, stąd skały z nich po-
wstałe nazwano łupkami graptolitowymi.
Rdzenie wiertnicze spoczywające spokojnie od 
półwiecza w  magazynach Narodowego Archi-
wum Geologicznego Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badaw-
czego odkurzono ponownie w pierwszej dekadzie 
bieżącego stulecia. Wzrost zainteresowania był 
spowodowany informacjami docierającymi zza 
oceanu. Geolodzy z kraju i zagranicy jeszcze raz 
badali zawartość materii organicznej, dojrzałość 
termiczną i  właściwości mechaniczne skał wy-

dobytych przed laty z głębi ziemi. Mimo upływu 
dziesiątków lat od chwili pobrania rdzenie za-
chowały pełną przydatność do badań. Analiza 
historii termicznej tych skał wykazała, że więk-
szość z nich przeszła przez etap podgrzewania, 
wystarczający do wygenerowania węglowodorów 
gazowych w  zachodniej części polskiego pasa 
łupkowego i płynnych w części wschodniej.
Jednocześnie polskie przedsiębiorstwa geofi-
zyczne otrzymały zlecenia od pierwszych nabyw-
ców koncesji poszukiwawczych na wykonanie 
badań geofizycznych, w  tym bardzo kosztow-
nych prac sejsmicznych 3D. Dane geofizyczne 
pozwoliły na uzupełnienie map geologicznych 
i wybranie najlepszych lokalizacji dla pierwszych 
otworów poszukiwawczych. Wieże wiertnicze 
pojawiły się najpierw na Pomorzu, później na 
Lubelszczyźnie i Podlasiu.
Pierwsze w Polsce szczelinowanie hydrauliczne 
wykonała w sierpniu 2011 r. firma Lane Ener-
gy, należąca do grupy 3Legs Resources. Wyniki 
testu przeprowadzonego w  otworze Łebień LE 
2H na Pomorzu nie były obiecujące. Uzyska-
no przepływ na poziomie 20 tys. m3 na dobę, co 
odpowiada najniższym wynikom uzyskiwanym 
w otworach amerykańskich. Kolejne próby prze-
prowadzone przez inne firmy jak dotąd nie do-
starczyły w pełni zadowalających danych. Między 
innymi dlatego z  poszukiwań wycofały się nie-
które spółki zagraniczne. Ich obszary koncesyjne 
przejęły inne podmioty, w tym polskie.
Obecnie (stan na 1 czerwca 2013 r.) pozostaje 
w  mocy 108 koncesji wydanych przez Minister-
stwo Środowiska na poszukiwanie i rozpoznanie 
niekonwencjonalnych złóż gazu. Dysponuje nimi 
19 grup kapitałowych krajowych i zagranicznych 
(najwięcej, bo 16, ma PGNiG). Warunki udzie-
lenia koncesji zobowiązują każdego inwesto-
ra do wykonania dwóch, czasami trzech otwo-
rów i  przekazania dokumentacji z  badań oraz 

Sprawozdania Państwowego Instytutu Geologicznego z 1920 roku – pierwsze informacje 
o geologii łupków dolnego paleozoiku (źródło: Biblioteka Geologiczna PIG-PIB)
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pobranych próbek geologicznych resortowi śro-
dowiska w terminie trzech lat od wydania konce-
sji. Planowane jest wykonanie 333 otworów po-
szukiwawczych (123 obowiązkowo, ponadto 210 
opcjonalnie, zależnie od wyników rozpoznania). 
Do 1 czerwca 2013 roku zakończono wiercenia 46 
otworów poszukiwawczych, 4 otwory są w trakcie 
wiercenia. Jednak pełny zabieg szczelinowania 
w  długim odcinku poziomym, kluczowy dla po-
twierdzenia zasobów i  opłacalności wydobycia 
przeprowadzono tylko w 6 odwiertach.
Obecnie niemożliwa jest odpowiedź na pytanie, 
czy w Polsce gaz ziemny z łupków zrewolucjoni-
zuje gospodarkę, tak jak stało się to w USA. W du-
żej mierze zależy to od zasobów możliwych do 
wydobycia. Początkowe szacunki zagranicznych 
agencji ratingowych były bardzo zachęcające. 
W  latach 2009–2010 prognozowano, że zasoby, 
które mogą być wydobyte, oscylują w granicach 
1–3 bln m3. Sensację wywołała ocena Amerykań-
skiej Agencji Informacji o  Energii (EIA) podno-
sząca poprzeczkę do 5,3 bln m3. Pierwszy raport 
oparty na naukowych podstawach przedstawił 
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB w marcu 
2012 roku. Według tej oceny zasoby wydobywalne 
wynoszą prawdopodobnie od 346 do 768 miliar-
dów m3, czyli znacznie poniżej oczekiwań. Należy 
jednak podkreślić, że metoda zastosowana przez 
polskich geologów, współpracujących w tej dzie-

dzinie z  amerykańską służbą geologiczną, jest 
oparta na analogiach statystycznych z basenami 
w  USA o  znanej produkcji, stąd wyniki cechuje 
duży margines błędu. Pełniejsze rozpoznanie 
zasobów będzie możliwe dopiero po wykonaniu 
większości zaplanowanych otworów i co najważ-
niejsze – przeprowadzenia w nich długotrwałych 
testów złożowych. Być może konieczna będzie 
też zmiana technologii, gdyż polskie łupki praw-
dopodobnie znacznie różnią się od amerykań-
skich.

Odsłonięcie łupków sylurskich w wąwozie Prągowiec (Góry Świętokrzyskie)
(źródło: W. Trela, Oddział Świętokrzyski PIG-PIB)

Mirosław Rutkowski
ukończył studia na Wydziale Geologicznym Uniwersytetu 
Warszawskiego. Pracował jako geolog złożowy w dużych 
przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, jednocześnie 
publikując artykuły popularno-naukowe, głównie w Wiedzy i Życiu 
oraz Polityce. W Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB 
zatrudniony na stanowisku rzecznika prasowego.

KILKA SŁÓW O AUTORZE



R O Z D Z I A Ł



ŚRODOWISKO 
WYSTĘPOWANIA 

ŁUPKÓW 
GAZONOŚNYCH

redaktor naukowy: Hubert Kiersnowski



28

CO TO SĄ ŁUPKI GAZONOŚNE
Czarne łupki, będące źródłem gazu ziemnego, 
którego poszukiwania i  wydobycie mają sta-
nowić nowe źródło energii w  Polsce, powsta-

ły w  pradawnym morzu w  ordowiku i  sylurze, 
a więc na przestrzeni czasu w granicach 485–
420 milionów lat. Na dnie morza utworzyły się 
osady w  przewadze ilasto-mułowcowe z  do-

ŁUPKI GAZONOŚNE 
W POLSCE
Hubert Kiersnowski

Schemat ilustrujący główne różnice pomiędzy konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi systemami węglowodorowymi 
Konwencjonalne złoże gazu w strukturalnej pułapce antyklinalnej po prawej. Złoża gazu ziemnego w łupkach oraz gazu 
ziemnego zamkniętego wykształcone w centralnej części basenu. Złoża te nie występują w pułapkach złożowych, ani też nie 
są podścielane przez wody złożowej, jak ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych złóż węglowodorów. Produkcja gazu 
ziemnego z tego typu złóż wymaga wierceń poziomych i szczelinowania (wg Pollastro i in., 2003, zmienione, opracowanie 
Kiersnowski, Poprawa, 2010)
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Obszary występowania łupków niższego paleozoiku potencjalnie zawierających niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego, 
w tym obszary zakwalifikowane do obliczeń zasobów gazu ziemnego (kolor żółty) i ropy naftowej (kolor zielony) 
w wariancie maksymalnej miąższości pakietów łupków, o zawartości TOC >2% wagowych, wyznaczone na podstawie 
danych z 39 odwiertów rozpoznawczych z lat 1950–1990 (wg Dyrki, za Poprawą, 2010)
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mieszką materii organicznej. Z biegiem czasu, 
osady te na skutek pogrzebania i  pogrążenia 
zostały przeobrażone w  skały łupkowe, zwa-
ne popularnie łupkami (rozdział Joanny Rosz-
kowskiej-Remin i  Teresy Podhalańskiej oraz 
rozdział Marka Jasionowskiego). Materia orga-
niczna zachowała się w osadach dennych dzięki 
panującym w trakcie jej gromadzenia warunkom 
beztlenowym. Następnie na skutek pogrążenia 
oraz, związanego z  tym, wzrostu temperatury 
i ciśnienia uległa ona przeobrażeniu w substan-
cję organiczną określaną jako kerogen i  spo-
wodowała czarną barwę osadu (łupków) (roz-
dział Przemysława Karcza). Materię organiczną 
tworzył głównie fitoplankton, algi – kąpiące 
się w świetle słońca glony, których gigantyczna 
produkcja w ordowiku i sylurze stanowi obecnie 
kluczowe źródło gazu i/lub ropy naftowej.
W  basenie ordowiku i  syluru, w  szczególnych 
warunkach temperatury i  ciśnienia, w głęboko 
pogrzebanych skałach łupkowych zawierają-
cych materię organiczną, nastąpiło jej prze-
obrażenie najpierw w  ropę naftową, następnie 
w gaz ziemny (rozdział Izabelli Grotek i Marcina 
Janasa). Na przedstawionym schemacie poka-
zane jest powstawanie i nagromadzenie węglo-
wodorów w zależności od głębokości pogrąże-
nia skał łupkowych. Ponieważ gaz ziemny i ropa 
naftowa, powstałe w  obrębie skał łupkowych, 
w większości nie ulegają przemieszczeniu, po-
wstaje system zamknięty, w którym skały łup-
kowe stanowią zarówno skałę macierzystą, jak 
i zbiornikową.
Zawartość wygenerowanego gazu lub ropy naf-
towej w  łupkach jest analizowana pod kątem 
możliwości ich wydobycia oraz potencjalnych 
zasobów technicznie wydobywalnych (rozdział 
Adama Wójcickiego).
Polski ordowicko-sylurski basen łupkowy 
jest jednym z wielu występujących w Europie. 

Jest on jednak szczególnie porównywany do 
basenów amerykańskich, w  których prowa-
dzi się eksploatację i wydobycie gazu lub ropy 
z  łupków. Porównania takie dają wskazówki, 
co do potencjału gazowego naszego basenu 
oraz metod i skali możliwego wydobycia gazu 
z łupków (rozdział Marcina Janasa i Ireneusza 
Dyrki).
Podział na część gazową i  ropną basenu or-
dowicko-sylurskiego został przedstawiony 
na figurze zaprezentowanej w  tym rozdziale. 
Jak dotąd, większość wykonanych wierceń 
znajduje się w  części gazowej, a  nieliczne 
w  części ropnej. W  niektórych wierceniach 
stwierdzono występowanie kondensatu, cha-
rakterystyczne dla strefy przejściowej pomię-
dzy gazem a ropą naftową. Istotna część tego 
obszaru znajduje się w polskiej morskiej stre-
fie ekonomicznej (offshore), gdzie eksploatuje 
się konwencjonalne złoża ropy naftowej i gazu 
ziemnego z  utworów kambru. Poszukiwanie 
i eksploatacja gazu i  ropy ze skał łupkowych 
na obszarach morskich są na razie nieopła-
calne.
Poza podziałem analizowanego obszaru na 
część gazową i ropną, prowadzi się analizy fa-
cjalne pokazujące rozmieszczenie i  wzajemne 
relacje drobnoklastycznych skał osadowych 
i  węglanów, stratygraficzne (rozdział Joanny 
Roszkowskiej-Remin i  Teresy Podhalańskiej) 
oraz geochemiczne (rozdział Przemysława Kar-
cza), petrofizyczne (rozdział Ireneusza Dyrki) 
i  petrologiczne (rozdział Marka Jasionowskie-
go) mające na celu szczegółowe rozpoznanie 
obszarów o największym potencjale złożowym.
Metody i  techniki poszukiwań i  eksploatacji 
gazu i ropy ze skał łupkowych omówiono w czę-
ści dotyczącej geofizyki wiertniczej (rozdział Mi-
chała Romana) oraz sejsmiki (rozdział Andrzeja 
Głuszyńskiego i  Sylwii Kijewskiej). Dodatkowo 

Kerogen – rozproszona w skałach 
substancja organiczna (woskowa) 
odporna na rozpuszczalniki 
organiczne; w warunkach 
wysokiego ciśnienia i temperatury – 
procesy diagenezy i metamorficzne 
– powstaje z niej ropa naftowa i gaz 
ziemny, dlatego bywa nazywana 
niedojrzałą ropą

Fitoplankton – mikroskopijne 
organizmy roślinne (glony) biernie 
unoszące się w prześwietlonej 
warstwie toni wodnej

Węglowodory – chemiczne związki 
organiczne zawierające w swojej 
strukturze wyłącznie atomy 
węgla i wodoru, są podstawowym 
składnikiem ropy naftowej i gazów 
ziemnych

SŁOWNIK



istotnym aspektem przy wyznaczeniu obszarów 
najbardziej perspektywicznych pod względem 
złożowym są badania geomechaniczne oraz mi-

kro- i makrostrukturalne skał łupkowych (roz-
dział Marka Jarosińskiego).

Hubert Kiersnowski
geolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się 
w sedymentologii i stratygrafi i osadów klastycznych, w szczególności 
permu – piaskowców czerwonego spągowca, oraz w analizach 
skał zbiornikowych konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż 
gazu, w tym typu tight. W Państwowym Instytucie Geologicznym – 
PIB zaangażowany w badania paleozoicznych łupków w zakresie 
poszukiwania gazu i ropy w łupkach oraz oceny zasobów 
węglowodorów.

KILKA SŁÓW O AUTORZE
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CZAS TWORZENIA SIĘ POLSKICH 
ŁUPKÓW
Poszukiwania niekonwencjonalnych złóż wę-
glowodorów w  Polsce skoncentrowały się na 
rozpoznaniu potencjału uzyskania gazu z  łup-
ków, które są położone w pasie przebiegającym 
przez środkowowschodnią Polskę. Najwięk-
szym zainteresowaniem geologów naftowych 
cieszą się ciemne, bogate w  substancję orga-

niczną łupki powstałe w ordowiku i sylurze. Do-
tyczy to szczególnie ordowiku dolnego i górne-
go oraz niższego syluru – landoweru i wenloku 
(od ok. 485 do ok. 427 mln lat temu). Pewne 
znaczenie mają również górnokambryjskie łup-

ki ałunowe występujące w północnej części Po-
morza Gdańskiego.
Datowanie względne utworów ordowiku i  sylu-
ru, uważanych za najbardziej perspektywiczne 
dla poszukiwania i  eksploatacji niekonwencjo-
nalnych złóż węglowodorów, jest możliwe dzięki 
obecności w tych skałach skamieniałości, głów-
nie graptolitów, grupy organizmów planktono-
wych, charakteryzujących się niezwykle szybką 
ewolucją. W  ciemnych iłowcach i  mułowcach 
ordowiku i  syluru występują one powszechnie, 
a  klasyfikacja biostratygraficzna oparta na tej 
grupie skamieniałości jest podstawowym i  za-
razem najlepszym narzędziem korelacji stra-
tygraficznej. To dzięki graptolitom jest możliwe 
określenie względnego wieku utworów perspek-
tywicznych, a także datowanie sekwencji straty-
graficznych i ich granic oraz bogatych w materię 
organiczną poziomów anoksycznych, będących 
źródłem węglowodorów w  skale. Śledzenie za-
sięgów gatunków, momentu pierwszego po-
jawienia się lub zaniku taksonu, jako reperów 
biostratygraficznych, umożliwia precyzyjną ko-
relację stratygraficzną kompleksów perspekty-
wicznych w skali regionalnej.
Graptolitom towarzyszy często inna fauna: ra-
mienionogi, łodziki, małże oraz mikroskamie-
niałości: małżoraczki, akritarchy i  Chitinozoa, 
jednak żadna z tych grup skamieniałości nie do-
równuje im w datowaniu i korelacji sukcesji mu-
łowcowo-ilastych. Skład i  zmienność zespołów 
skamieniałości występujących w  czarnych łup-

GEOLOGIA ŁUPKÓW 
ORDOWIKU I SYLURU
Joanna Roszkowska-Remin, Teresa Podhalańska

Graptolity na powierzchni czarnego łupka, wyniesienie Łeby, coll. T. Podhalańska
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Uproszczony profil litostratygraficzny niższego paleozoiku w (A) regionie lubelskim oraz (B) basenie bałtyckim wraz 
z pozycją łupków wzbogaconych w substancję organiczną i potencjalnie zawierających gaz ziemny i/lub ropę naftową 
w łupkach (Poprawa, 2010, zmienione)

kach ordowiku i syluru odzwierciedla w znacznej 
mierze pierwotny skład zespołów organizmów, 
żyjących w  środowisku depozycji tych utworów. 
Stan zachowania skamieniałości, w tym grapto-

litów, częstość ich występowania i  zróżnicowa-
nie w  skałach łupkowych mogą wskazywać na 
środowisko sedymentacji i wczesnej diagenezy, 
w tym na warunki natlenienia panujące na dnie 

Diageneza – zespół fizycznych 
i chemicznych procesów 
prowadzących do przemiany 
luźnych osadów w zwięzłą skałę

SŁOWNIK
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zbiornika sedymentacyjnego oraz służyć identy-
fikacji okresów tlenowych i beztlenowych, które 
są kluczowe dla gromadzenia materii organicz-
nej i  jej zachowania w  osadzie. Graptolity oraz 
inne skamieniałości występujące w skałach łup-
kowych można więc uznać za jedno z  narzędzi 
przydatnych w  rozpoznaniu potencjalnych skał 

macierzystych dla węglowodorów, w  tym gazu 
z łupków.
Łupki starszego paleozoiku powstały w  jednym 
basenie morskim, u  zachodniej krawędzi ów-
czesnego kontynentu Baltiki (dzisiaj pozosta-
łość po tym kontynencie to forma geologiczna 
zwana platformą wschodnioeuropejską). Osad 

Schematyczna mapa występowania osadów ordowiku górnego i niższego syluru w basenie na zachodnim obrzeżeniu 
kratonu wschodnioeuropejskiego (Poprawa, 2010, zmienione)
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bogaty w  materię organiczną był deponowany 
w zbiorniku, który kształtował się w wyniku ugi-
nania skorupy ziemskiej, w efekcie zbliżania się 
i kolizji dwóch paleokontynentów Baltiki i Awa-
lonii. W późniejszej historii geologicznej, w wy-
niku procesów tektonicznych na niektórych ob-
szarach Polski, utwory powstałe we wczesnym 
paleozoiku zostały zerodowane. W  efekcie, na 
skutek wywołanej lokalną erozją segmentacji 
basenu sedymentacyjnego, wyróżnia się dzisiaj 
trzy główne obszary występowania łupków or-
dowicko-sylurskich: na północy – basen bałtycki 
(obniżenie bałtyckie), na wschodzie – obniżenie 
podlaskie oraz basen lubelski (region lubelski).

ŚRODOWISKA SEDYMENTACJI 
SKAŁ ŁUPKOWYCH
Jednym z podstawowych zadań stawianych przed 
geologami podczas poszukiwań gazu w łupkach 
jest praca przy rdzeniach wiertniczych. Jest to 
często jedyna sposobność, żeby „dotknąć” ska-
ły, która w  naturalnym środowisku występuje 
najczęściej bardzo głęboko, nawet na głęboko-
ści 3–4 km. Skały te na powierzchni występują, 
w bardzo ograniczonym zakresie, tylko w Górach 
Świętokrzyskich i w Sudetach.

Pierwszą czynnością, jaką powinno się wykonać 
na materiale skalnym jest detaliczna analiza 
sedymentologiczna, mająca na celu odtworze-
nie środowiska, w jakim składowany był drobny 
osad, zachowany do dzisiaj jako łupek.
Sedymentolodzy opisują szczegółowo (w  skali 
centymetrowej), litologię oglądanych skał, struk-
tury sedymentacyjne w nich występujące, teksturę 
(grubość ziarna, wysortowanie materiału), ślady 
działalności zwierząt, a nawet kolor. Na podsta-
wie tych informacji wydzielają litofacje, czyli ska-
ły charakteryzujące się pewnym zespołem cech, 
które wskazują, że zostały one utworzone w wyni-
ku jednego procesu depozycyjnego. Dzięki temu 
można już na etapie wstępnych analiz wyznaczyć, 
które skały powstawały na przykład w  spokoj-
nych warunkach z ograniczonym dostępem tlenu 
i  charakteryzują się wysoką zawartością mine-
rałów ilastych i materii organicznej, a które dużą 
zawartością krzemionki i mniejszą ilością materii 
organicznej.
Wydzielone litofacje można połączyć w  zespo-
ły litofacji, a  te w systemy depozycyjne, które 
z kolei obrazują relacje czasowe i przestrzenne 
procesów gromadzenia materiału ziarnowego. 
Odtwarzane jest całe środowisko sedymenta-

Przykłady skał łupkowych: A – czarnobrązowy laminowany mułowiec z rozproszonymi konkrecjami pirytu, powstały 
w warunkach beztlenowych; B – szarozielony mułowiec powstały w warunkach dobrego natlenienia, na co wskazują 
intensywne ślady żerowania fauny (fot. J. Roszkowska-Remin)

Litofacja – zestaw warstw 
skał osadowych o tych samych 
charakterystycznych cechach 
litologicznych (skład mineralny, 
uziarnienie, struktura i tekstura, 
barwa, skamieniałości), które 
powstały w wyniku określonego 
procesu depozycyjnego, np. 
piaskowce powstałe w wyniku 
działalności fal sztormowych

Proces depozycyjny – proces, 
w którego wyniku dochodzi do 
osadzenia się materiału skalnego 
(np. transport wodny, falowanie, 
transport eoliczny)

Zespoły litofacji – genetycznie 
powiązane ze sobą litofacje, które 
powstały w jednym środowisku 
sedymentacyjnym, ale w wyniku 
różnych procesów depozycyjnych, 
np. zespół litofacji wykształcony 
na piaszczystym wybrzeżu będzie 
obejmował utwory wydmowe, 
plażowe i płytkiego przybrzeża

System depozycyjny – to 
środowisko geologiczne/
sedymentacyjne, w którym 
występują charakterystyczne 
zespoły litofacji, np. system 
depozycyjny jeziorny, rzeczny, 
głębokomorski

SŁOWNIK
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cji osadu w basenie, dzięki czemu uzyskuje się 
informacje, na jakich głębokościach osad zo-
stał złożony, w  wyniku działania jakich proce-

sów sedymentacyjnych oraz jakim przemianom 
podlegał. W  przypadku ciemnych łupków mó-
wimy najczęściej o  morskich osadach składo-

Mapa litofacjalno-paleomiąższościowa karadoku (ordowik) ok. 458–449 mln lat temu (Modliński, Szymański, 2010)
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wanych na szelfie, skłonie kontynentalnym czy 
równiach oceanicznych. Osadzają się one głów-
nie w wyniku wypadania cząstek z  toni wodnej 

lub działalności prądowej (toczenia cząstek po 
dnie). W  kontekście poszukiwań węglowodo-
rów w  łupkach bardzo ważne jest przetrwanie 

Mapa litofacjalno-paleomiąższościowa landoweru (sylur) ok. 443–433 mln lat temu (Modliński, Podhalańska, Szymański, 
2010)
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materii organicznej w osadzie. Jest to możliwe 
w  przypadku, gdy strefy przydenne są niedo-
tlenione lub wręcz beztlenowe. To właśnie nie-
utlenione siarczki i materia organiczna nadają 
ciemną, czasami wręcz czarną, barwę skałom.
Poprzez zestawienie danych z  wielu otworów 
oraz przy wsparciu innych metod badawczych 
(geofizyki otworowej, sejsmiki) można inter-
pretować zarówno horyzontalne, jak i  pionowe 
zmiany w  litologii i  charakterystyce skał. Takie 
interpretacje można wykonywać w  obrębie ca-
łego basenu, tworząc np. mapy litofacjalno-pa-

Zmiany w zawartości procentowej węgla organicznego 
(TOC) w kilkudziesięciucentymetrowym odcinku profilu. 
Przykład z amerykańskich basenów (Passey i in., 2010)

Schematyczne zestawienie czynników mających wpływ na produkcję, niszczenie i rozpraszanie materii organicznej, które 
prowadzą do powstawania skał wzbogaconych w substancję organiczną (Passey i in., 2010)
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leomiąższościowe, które obrazują jaka była dys-
trybucja poszczególnych facji oraz jak zmieniał 
się w czasie cały zbiornik morski.

Rozpoznanie dystrybucji facji jest istotne rów-
nież w  skali lokalnej, zwłaszcza w  kontekście 
poszukiwania tak zwanych „sweet spotów”, czyli 

Przykład zmiany parametrów skał (udziału poszczególnych frakcji ziaren, skali działalności organizmów, zawartości 
węgla organicznego, etc.) na schematycznych profilach z obszarów A – bliższych brzegowi i  B – bardziej głębokomorskich 
(Bohacs i in., 2005)

Sweet spot – obszar w złożu 
charakteryzujący się najlepszymi 
parametrami złożowymi

SŁOWNIK
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miejsc o największym potencjale węglowodoro-
wym. Mimo że interwały bogate w substancję or-
ganiczną mogą być bardzo miąższe i mieć duże 
rozprzestrzenienie, to często wykazują znaczną 
zmienność pionową, zwłaszcza pod kątem za-
wartości węgla organicznego (TOC – total orga-
nic carbon), który jest kluczowym parametrem 
przy poszukiwaniach węglowodorów.
Ta pionowa zmienność wiąże się z różnorodno-
ścią procesów i  warunków, w  jakich skały łup-
kowe powstają. Zasobność materii organicznej 
w osadzie na etapie jej powstawania jest warun-
kowana trzema procesami: produkcją, niszcze-
niem i rozpraszaniem.
Intensywność poszczególnych procesów jest róż-
na w zależności od miejsca, w którym osad jest 
deponowany. Na przykład bliżej wybrzeża morza 

produkcja materii organicznej jest dość wyso-
ka, ale równie wysoki jest stopień jej rozprosze-
nia, wynikającego z  większej dostawy materiału 
z lądu oraz niszczenia przez faunę zamieszkującą 
dobrze natlenione dno zbiornika. W strefach głęb-
szych produkcja materii organicznej jest znacznie 
niższa, jednak procesy zaburzające ją są również 
słabsze. W  efekcie, obecnie zachowanej materii 
organicznej utworzonej w  strefach głębokomor-
skich może być więcej niż w  strefach płytszych. 
Znalezienie optymalnej strefy współwystępowa-
nia procesów produkcji, niszczenia i rozproszenia 
materii organicznej oznacza znalezienie skał, któ-
re mają dzisiaj najwyższą wartość TOC, a zatem 
są najbardziej perspektywiczne w kontekście po-
szukiwań węglowodorów, w  tym węglowodorów 
niekonwencjonalnych.
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MINERALOGIA 
I PETROGRAFIA ŁUPKÓW 
ORDOWIKU I SYLURU
Marek Jasionowski

Skały macierzyste i zbiornikowe niekonwencjo-
nalnych złóż gazu, zwane popularnie łupkami, 
litologicznie są głównie mułowcami i  iłowca-
mi. Podstawowymi minerałami budującymi te 
skały, oprócz dominujących minerałów ilastych 

i  kwarcu (krzemionki), są występujące pod-
rzędnie w różnych proporcjach węglany (kalcyt, 
dolomit), skalenie, piryt, fosforany i inne. Więk-
szość minerałów tworzących „łupki” może mieć 
zarówno pochodzenie allo-, jak i  autigeniczne, 

Skład mineralny łupków niższego paleozoiku z basenu bałtyckiego: A – górny ordowik, B – wenlok (Poprawa, 2012)
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czyli odpowiednio są albo dostarczone do base-
nu sedymentacyjnego z zewnątrz (głównie jako 
detrytyczny materiał terygeniczny powstały 
w  wyniku wietrzenia starszych skał na lądzie, 
dostarczony i  osadzony w  basenie sedymen-
tacyjnym), albo są produktem przemian jakim 
ulegają osady i skały już po depozycji – diagen-
za – np. cementacja, rekrystalizacja). Ponadto 

skały łupkowe mogą zawierać wapienne, krze-
mionkowe lub fosforanowe szczątki szkieletów 
organizmów.
Standardowe badania „łupków” obejmują okreś-
lenie składu mineralnego za pomocą analizy 
XRD (dyfrakcja promieniowania rentgenow-
skiego), badania petrograficzne płytek cienkich 
(w świetle przechodzącym w katodoluminescen-

Petrografia skał łupkowych (źródło: PIG-PIB, B – Paweł Lis, pozostałe – Teresa Podhalańska)
A – Mułowiec laminowany, naprzemienne laminy bogatsze i uboższe w substancję organiczną, landower, sylur, głęb. 4393 m, 
obraz z mikroskopu polaryzacyjnego, nikole skrzyżowane
B – Iłowiec przecięty żyłką kalcytową (1). W ilastym matriksie (ciemne obszary) widoczne ziarna węglanów (białe), w części 
prawdopodobnie bioklasty (duże owalne), ziarna kwarcu (szarawe, 2) i glaukonitu (zielone, 3) oraz kryształy pirytu (czarne), 
wenlok basenu lubelskiego, obraz z mikroskopu polaryzacyjnego, nikole skrzyżowane
C – Łupek ilasty w obrazie z mikroskopu elektronowego (SEM); 1) ziarna pirytu między łuskami illitu (głównego minerału 
budującego skałę), 2) puste przestrzenie (pory) między łuseczkami minerału ilastego (illitu), landower, sylur, głęb. 2971 m
D – Iłowiec w obrazie z mikroskopu elektronowego (SEM), widoczne ciągłe, równoległe laminy zbudowane z łuseczek illitu; 
1) ziarno kalcytu, 2) puste przestrzenie (pory) między łuskami illitu, landower, sylur, głęb. 2968 m
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cji – CL) oraz analizy w SEM (skaningowy mikro-
skop elektronowy).
Badania XRD składu mineralnego mają na celu 
stwierdzenie obecności poszczególnych mine-
rałów (analiza jakościowa) oraz ich procentowej 
zawartości (analiza ilościowa). Dla części próbek 
przeprowadza się szczegółowe ilościowe bada-
nia XRD wydzielonych minerałów ilastych. Zna-
jomość składu mineralnego jest bardzo ważna, 
ponieważ wpływa na właściwości mechaniczne 
skały i w konsekwencji na jej podatność na za-
biegi szczelinowania. Uzupełnieniem badań XRD 
są badania geochemiczne, obejmujące określe-
nie procentowej zawartości pierwiastków głów-
nych (takich jak np. Si, Al, Fe, Ca), śladowych (np. 
Mo, Ni, Pb, V) i pierwiastków ziem rzadkich (lan-
tanowców).
Podstawowym celem analizy petrograficznej jest 
określenie składu mineralnego oraz tekstury 
(sposobu ułożenia i rozmieszczenia ziaren i stop-
nia wypełnienia przez nie przestrzeni w  skale) 
oraz struktury (wielkości i  kształtu ziaren) ba-
danych skał. Skały łupkowe charakteryzują się 
często bardzo dużą niejednorodnością w  małej 
skali. Zadaniem analizy petrograficznej jest więc 
zobrazowanie przestrzennego rozmieszczenia 
poszczególnych minerałów w skale (czego nie da 
się zrobić za pomocą XRD), ustalenie ich genezy 
(allogeniczne lub biogeniczne ziarna versus auti-

geniczny cement) i w rezultacie – charakterystyka 
przestrzeni porowej (rozmiarów, typów oraz wza-
jemnych powiązań porów i mikroszczelin).
Ze względu na bardzo drobnoziarniste frakcje 
mineralne budujące skały łupkowe, tradycyjna 
metoda badań petrograficznych – analiza pły-
tek cienkich – ma duże ograniczenia związane 
z  możliwymi do osiągnięcia powiększeniami. 
Bardzo przydatnym jej uzupełnieniem są bada-
nia w  mikroskopie elektronowym (SEM), który 
umożliwia osiągnięcie dużych powiększeń. Bada-
nia te pozwalają na zobrazowanie rozmieszcze-
nia poszczególnych minerałów w  skale (obrazy 
BSE – Back Scattered Electrons – polerowanych 
płytek cienkich), określenie składu chemicz-
nego (i w konsekwencji mineralnego) w mikro-
obszarze (punktowe analizy wybranych ziaren 
bądź kryształów) oraz tworzenie map rozkładu 
występowania poszczególnych pierwiastków, 
przy zastosowaniu detektorów promieniowania 
rentgenowskiego lub mikrosondy elektronowej. 
Rozwinięciem tradycyjnego SEM jest FIB (Focu-
sed Ion Beam) – SEM umożliwiający osiągnięcie 
bardzo dużych powiększeń (rozdzielczość w ska-
li nanometrów), co pozwala na badanie mikro-
tekstury i mikrostruktury skał łupkowych, w tym 
szczegółowe obrazowanie mikro- i  nanoporo-
watości, która odgrywa niezwykle istotną rolę 
w magazynowaniu gazu w skałach łupkowych.

Marek Jasionowski
doktor nauk o Ziemi, ukończył studia na Wydziale Geologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. W Państwowym Instytucie 
Geologicznym – PIB zajmuje się sedymentologią, petrografi ą 
i geochemią skał osadowych, przede wszystkim węglanów. Realizuje 
tematy dotyczące utworów miocenu Polski i Ukrainy oraz cechsztynu.

KILKA SŁÓW O AUTORZE
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CECHY PETROFIZYCZNE 
SKAŁ ŁUPKOWYCH
Ireneusz Dyrka

Podstawową cechą występowania gazu ziem-
nego w  łupkach ilasto-mułowcowych jest jego 
obecność bezpośrednio w  skale macierzystej. 
Stanowi to nie lada wyzwanie dla petrofizyków, 
ponieważ wymaga stosowania bardziej zaawan-
sowanych metod badawczych, zwłaszcza w skali 
mikro i nano. W celu scharakteryzowania właś-
ciwości petrofizycznych skał, czyli zdolności skał 
do magazynowania i  transportu płynów złożo-
wych, niezbędne jest wyznaczenie wielkości 
dwóch podstawowych parametrów – porowato-
ści i przepuszczalności. Ponadto bardzo ważnym 
aspektem jest charakterystyka rodzaju wystę-
pującego medium złożowego (ropa, gaz, woda) 
w skale. Przykładowy model petrofizyczny skały 
łupkowej bogatej w  materię organiczną został 
przedstawiony obok.

POROWATOŚĆ
Porowatością nazywana jest ilość wolnej prze-
strzeni w skale (wyrażona w procentach), która 
może zostać wypełniona przez medium złożowe 
(ropa, gaz, woda), dlatego jej wielkość determi-
nuje ilość zakumulowanych płynów złożowych 
w skale.
Wyróżnia się dwa rodzaje porowatości: całko-
witą oraz efektywną. Porowatość całkowita jest 
stosunkiem objętości wszystkich porów do cał-
kowitej objętości skały, natomiast porowatość 
efektywna jest stosunkiem porów połączonych 
ze sobą (przepuszczalnych) do całkowitej objęto-
ści skały. Ponieważ w skałach łupkowych prze-
puszczalność jest praktycznie znikoma, to o po-
rowatości efektywnej możemy mówić dopiero po 
zabiegu szczelinowania.

Skała łupkowa jest zbudowana z  mikro- i  nanoprzestrzeni porowej, o  różnym stopniu nasycenia wodą 
częściowo zbudowana z rezydualnej materii organicznej, mającej zupełnie inną gęstość od ziaren skalnych. 
Dotychczas w  skałach zbiornikowych dla węglowodorów konwencjonalnych (piaskowce, węglany) poro-
watością nazywana była wolna przestrzeń pomiędzy ziarnami skalnymi (pory i mikropory nieorganiczne). 
W tej przestrzeni oraz w obrębie lamin wzbogaconych w krzemionkę i w systemie naturalnych szczelin i mi-
kroszczelin był zakumulowany gaz ziemny w formie wolnej.

W  łupkowych kompleksach ilasto-mułowcowych gaz ziemny, oprócz wymienionych wcześniej różnych 
przestrzeni akumulacyjnych, w formie wolnej występuje również w obrębie lamin wzbogaconych w materię 
organiczną. Jednak znacząca ilość gazu ziemnego w łupkach występuje w porach organicznych w obrębie 
nierozpuszczalnej materii organicznej, zwanej kerogenem. Gaz ten występuje w postaci wolnej oraz jego 
znacząca część jest adsorbowana przez kerogen i wybrane minerały ilaste. Tego typu gaz jest generowany 
in situ, zatem takie łupki tworzą bardzo wyjątkowy system węglowodorowy, w którym ta sama formacja 
skalna stanowi skałę macierzystą, zbiornikową, uszczelniającą oraz pułapkę, a migracja gazu zachodzi 
jedynie w skali mikro bądź w ogóle nie występuje.

Skała macierzysta – przedział 
litologiczny formacji naftowej, 
mającej w swoim składzie 
petrograficznym odpowiednią ilość 
kopalnej substancji organicznej, 
która w wyniku procesów 
termokatalitycznych pozwoliła 
na generowanie i ekspulsję 
węglowodorów

Skała zbiornikowa – przedział 
litologiczny formacji naftowej, której 
naturalne właściwości: porowatość, 
szczelinowatość, kawernistość, 
właściwości sorpcyjne, umożliwiają 
akumulację węglowodorów

Skała uszczelniająca – przedział 
litologiczny formacji naftowej, 
której skład petrograficzny 
i cechy strukturalne czynią 
skałę nieprzepuszczalną dla 
węglowodorów

SŁOWNIK
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PRZEPUSZCZALNOŚĆ 
I SZCZELINOWATOŚĆ
Przepuszczalność jest związana z występowaniem 
naturalnych szczelin/spękań w skale umożliwiają-
cych przepływ płynów złożowych pomiędzy prze-
strzeniami porowymi (przepływ opisuje się równa-
niem Darcy’ego lub równaniem dyfuzji Knudsena).
Przepuszczalność umożliwia przypływ gazu 
ziemnego lub ropy naftowej do otworu wiertnicze-
go i ich eksploatację. Współczynnik przepuszczal-
ności zależy od wielkości porów i ich konfiguracji 
między sobą, wzajemnego ułożenia ziaren budu-
jących skałę, wysortowania i  cementacji ziaren 
oraz szczelinowatości skały. W  przypadku skał 
łupkowych bardzo ważnym elementem determi-
nującym zarówno wielkość przepuszczalności, 
jak i porowatości jest skład mineralny oraz roz-
przestrzenienie w  skale materii organicznej, jej 
ilościowa (%) zawartość i dojrzałość termiczna.
Skały łupkowe charakteryzują się tym, że ich 
przepuszczalność jest bardzo niewielka, co 
w  zasadzie uniemożliwia swobodny przepływ 
węglowodorów.

Petrofizyczny model złożowej skały łupkowej (wg Bust i in., 2013, zmienione), WKZ – woda kapilarnie związana, 
WEZ – woda elektrochemicznie związana

Przestrzenie akumulacyjne dla gazu ziemnego występującego w skale łupkowej

Pułapka złożowa – miejsce 
w formacji naftowej, której cechy 
strukturalne lub stratygraficzne 
tworzą barierę (pułapkę) dla 
węglowodorów, uniemożliwiając 
tym samym ich migrację

Migracja węglowodorów – jest 
procesem łączącym skałę 
macierzystą z pułapką dla 
wygenerowanych węglowodorów 
(gazu lub ropy naftowej) na skutek 
procesów związanych z płynięciem 
wody w skale lub na drodze 
konwekcji oraz dyfuzji

SŁOWNIK
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Z tego też względu niezbędne jest wykonywanie 
szeregu zabiegów szczelinowania skał mają-
cego na celu połączenie poszczególnych porów 

skalnych z otworem wiertniczym i umożliwienie 
swobodnego przepływu płynów złożowych.

NASYCENIE WODĄ
Nasycenie wodą skał łupkowych ma duże zna-
czenie dla przepływu gazu w ośrodku porowatym 
oraz zachowania przepływu płynów szczelinują-
cych. Ponadto oszacowanie ilości gazu znajdują-
cego się w złożu dotyczy nie tylko określenia ilo-
ści gazu wolnego i adsorbowanego, ale również 
ilości wody znajdującego się w  porach. W  ska-
łach łupkowych bogatych w materię organiczną 
woda znajduje się wyłącznie w porach nieorga-
nicznych.

Diagram przepuszczalności dla złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Na wykresie zestawiono wartości 
przepuszczalności dla sześciu najbardziej wydajnych amerykańskich formacji łupkowych, z których jest produkowane 
łącznie 88% gazu ziemnego względem wszystkich produktywnych formacji łupkowych w USA. Żółtym kolorem zaznaczono 
formację Utica uważaną za zbliżoną do łupków niższego paleozoiku w Polsce (zestawiono na podstawie: Faraj, 2012; 
Hughes, 2013; Jarvie, 2012)

Pod względem eksploatacji ważne jest, żeby 
skały łupkowe miały jak największą zawartość 
krzemionki, umożliwia to podatność skały na 
szczelinowanie i tym samym zwiększanie prze-
puszczalności. Duża ilość minerałów ilastych 
nie sprzyja szczelinowaniu, gdyż minerały te pod 
wpływem wody pęcznieją, dodatkowo ograni-
czając zdolności filtracyjne łupków. W tym przy-
padku niezbędne jest stosowanie specjalnych 
środków chemicznych minimalizujących nieko-
rzystny wpływ wody na minerały ilaste.

Szczelinowanie hydrauliczne – 
proces technologiczny mający 
na celu zwiększenie wydajności 
odwiertu. Proces ten przeprowadza 
się przez wpompowywanie do 
odwiertu płynu szczelinującego 
– mieszaniny wody z dodatkami 
chemicznymi i piaskiem – pod 
wysokim ciśnieniem w celu 
wytworzenia, utrzymania lub 
powiększenia szczelin w skałach

Pory nieorganiczne – wolna 
przestrzeń występująca pomiędzy 
ziarnami skalnymi

Pory organiczne – wolna 
przestrzeń występująca w obrębie 
nierozpuszczalnej substancji 
organicznej zwanej kerogenem

SŁOWNIK



W zależności od ilości występowania minerałów 
ilastych możemy wyróżnić dwa rodzaje wody 
związanej – woda związana kapilarnie i  woda 
związana elektrochemicznie. Przy wysokiej za-
wartości minerałów ilastych przeważać będzie 
zawartości wody związanej elektrochemicznie, 
przy niskiej zawartości minerałów ilastych do-
minować będzie woda związana kapilarnie.

FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI ŁUPKÓW 
DEFINIUJĄCE MIEJSCA WZBOGACONE 
W GAZ
Na podstawie wyników analiz petrofizycznych 
możemy zdefiniować miejsca wzbogacone w gaz 

w  warunkach technicznie wydobywalnych, tzw. 
sweet spot, charakteryzujące się następującymi 
parametrami:
– małym nasyceniem wodą złożową,
– wysoką zawartością materii organicznej, przy 

dużej zawartości kerogenu,
– niską zawartością minerałów ilastych,
– wysoką porowatością wypełnioną zwłaszcza 

gazem ziemnym w postaci wolnej,
– wysoką przepuszczalnością i/lub dobrą po-

datnością skały na szczelinowanie,
– obecnością naturalnych szczelin zwiększa-

jących efektywność szczelinowania hydrau-
licznego.

Ireneusz Dyrka 
geolog naftowy, ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. W Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB 
specjalizuje się w analizie systemów i procesów naftowych, jak 
również interpretacji danych sejsmicznych. Obecnie realizuje projekty 
dotyczące szacowania zasobów i wyznaczania stref perspektywicznych 
dla gazu z łupków w Polsce oraz analizy danych geologicznych 
z obszarów koncesyjnych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
węglowodorów niekonwencjonalnych.

KILKA SŁÓW O AUTORZE

Woda związana kapilarnie – woda 
występująca w obrębie porów 
nieorganicznych, w szczelinach 
i kawernach niezależnie od siły 
grawitacji

Woda związana elektrochemicznie 
– woda występująca w minerałach 
w postaci grup wodorotlenowych 
OH–

SŁOWNIK

Gaz występujący w porach organicznych nie zawiera wody, gdyż kerogen wykazuje właściwości hydrofo-
bowe, czyli skłonność do odpychania cząsteczek wody. Taka zależność powoduje, że niski współczynnik 
nasycenia wodą skały koreluje się z wysoką zawartością materii organicznej w skale. Odmienna sytuacja 
ma miejsce w porach nieorganicznego pochodzenia, gdzie występowanie zwłaszcza hydrofilnych minera-
łów ilastych powoduje, że woda jest chętnie przez nie przyciągana. Ilość wody w porach nieorganicznych 
ulega zmniejszeniu podczas kompakcji osadów, ich diagenezy oraz wypełniania przestrzeni przez migru-
jące węglowodory.
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Eksploatacja węglowodorów ze złóż łupkowych 
wymaga bardziej wyrafinowanych badań geome-
chanicznych, niż wykonywane na rzecz eksplo-
atacji złóż konwencjonalnych. Przyczyną tego jest 
konieczność stosowania zabiegów szczelinowa-
nia hydraulicznego w celu wzmożenia przypływu 
węglowodorów ze skał o znikomej przepuszczal-
ności. Głównymi elementami składającymi się 

na model geomechaniczny kompleksów łupko-
wych są: (1) właściwości mechaniczne łupków 
i  kompleksów z  nimi sąsiadujących, (2) struk-
tura tektoniczna, a zwłaszcza sieć spękań oraz 
(3) aktualny stan naprężeń tektonicznych.
Właściwości mechaniczne szkieletu skalnego łup-
ków, do których zalicza się głównie współczynni-
ki sprężystości oraz wytrzymałość kompresyjną 
i ekstensyjną, są w największym stopniu zdeter-
minowane składem mineralnym powiązanym, 
w  skali basenu sedymentacyjnego, z  rozkładem 
facji. Jedną z  ważniejszych cech decydujących 
o  właściwościach łupków jest zawartość sub-
stancji ilastej. Duża jej zawartość osłabia szkielet 
skalny przez uwydatnienie deformacji plastycznej, 
co prowadzi do obniżenia kruchości łupku. Zawar-
tość substancji ilastej powyżej 40% jest uważana 
za problem technologiczny w  zabiegach szczeli-
nowania, podczas gdy duża zawartość krzemionki 
i  węglanów diagenetycznych wzmaga kruchość 
i  ułatwia szczelinowanie. Właściwości łupków 
mogą być charakteryzowane w  różnych skalach 
obserwacji: od ziaren mineralnych (skala nano- 
i mikrometrowa), poprzez pakiety lamin jednorod-
nych litologicznie (skala milimetrowa i  centyme-
trowa), po kompleksy osadowe wyższego rzędu 
wyróżniające się wewnętrznym zróżnicowaniem 
litologicznym i  nadrzędnym uporządkowaniem 
struktury sedymentacyjnej (skala metrów).

CHARAKTERYSTYKA 
GEOMECHANICZNA 
SKAŁ ŁUPKOWYCH
Marek Jarosiński

Spękania tektoniczne towarzyszące uskokom normalnym (na rdzeniu 
wiertniczym) i regularna sieć spękań ciosowych w łupkach syluru 
(odsłonięcie w Górach Świętokrzyskich) (fot. S. Salwa, PIG-PIB)
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Kolejnym istotnym składnikiem modelu geome-
chanicznego jest struktura tektoniczna łupków. 
Jako niekonwencjonalne złoża węglowodorów 
preferowane są kompleksy poziomo warstwo-
wane, w  których łatwo poprowadzić wiercenie 
poziome, oraz pozbawione dużych stref usko-
kowych, które mogłyby zniwelować efekty sty-
mulacji hydraulicznej złoża, przechwytując płyn 
szczelinujący. Optymalne miejsce na otwór 
jest wybierane na podstawie analizy zdjęcia 
sejsmicznego. Najlepsze efekty daje zdjęcie 
3D, które oprócz precyzyjnego obrazu struktu-
ry kompleksu łupkowego dostarcza informacji 
o  jego właściwościach sprężystych i  mecha-
nicznej anizotropii.
W  kompleksie łupkowym pozbawionym defor-
macji widocznych w obrazie sejsmicznym znaj-

dują się zwykle zespoły struktur tektonicznych 
mniejszej rangi, rejestrowane przez geofizyczne 
profilowania otworowe lub widoczne na rdze-
niu wiertniczym. Rozpoznanie tych zespołów, 
a  także seryjnie występujących drobnych usko-
ków jest kluczowe do zoptymalizowania zabie-
gu szczelinowania i  drenażu węglowodorów do 
otworu indukowanymi szczelinami hydraulicz-
nymi i spękaniami tektonicznymi.
Do rejestracji struktur tektonicznych najczę-
ściej stosowanymi metodami geofizycznymi są 
profilowania skanerem akustycznym lub elek-
trooporowym, dzięki którym wyznaczyć można 
orientację struktur, a  także jakościowo określić 
ich rozwarcie lub drożność hydrauliczną. Z kolei 
dzięki obserwacjom na rdzeniu wiertniczym, in-
terpretacje geofizyczne można wzbogacić o ge-

Immanentną cechą łupków jest ich anizotropia mechaniczna. Silniejsza anizotropia, związana głównie z rozwarstwie-
niem litologicznym i  uporządkowaniem blaszek minerałów ilastych (laminacją), występuje w  płaszczyźnie pionowej. 
Anizotropia w płaszczyźnie poziomej, mierzona in situ, osiąga mniejsze wartości, ale jest ważniejsza dla doboru opty-
malnej trajektorii otworu poziomego. Jej źródłem są systematyczne spękania kompleksu łupkowego i dyferencjalne 
naprężenia poziome. Parametry mechaniczne określa się za pomocą statycznych testów laboratoryjnych lub na pod-
stawie prędkości i energii przenoszenia ultradźwięków w badaniach laboratoryjnych, fali akustycznej przy profilowaniu 
sondami otworowymi oraz fali sejsmicznej przy wykonywaniu zdjęć 3D i profilowań geofizycznych w wielu kierunkach. 
Sposób propagowania się fal podłużnych i poprzecznych określa parametry dynamiczne skały, które są zależne od kie-
runku ich rejestracji. W ten sposób właściwości mechaniczne łupków są ściśle powiązane ze skalą obserwacji, tempem 
odkształcenia, długością propagującej się fali i kierunkiem jej rejestracji. Głównymi problemami przy określaniu właści-
wości mechanicznych łupków jest zatem dobór właściwej skali pomiaru parametrów mechanicznych dopasowanej do 
postawionego zadania (np. przewidywanie przebiegu szczelinowania lub szacowanie przepuszczalności) oraz określenie 
kierunków i stopnia anizotropii.

Właściwości geomechaniczne łupków są zdeterminowane w znacznym stopniu również ciśnieniem płynów porowych, 
które przeciwdziała obciążeniom litostatycznym i tektonicznym, decydując o wielkości naprężeń efektywnie oddziału-
jących na szkielet skalny. Nadciśnienie porowe w łupkach występuje często ze względu na kompakcję mechaniczną, 
powodującą redukcję przestrzeni porowej, kierunkowe uporządkowanie blaszek mineralnych powodujący redukcję 
przepuszczalności w kierunku pionowym, utrudniającą rozładowanie ciśnienia przez wypływ płynów ku powierzchni. 
Inną przyczyną wzrostu ciśnienia w  łupkach jest uwalnianie cieczy i gazów z minerałów skałotwórczych i  substancji 
organicznej podczas pogrążania pod wpływem wzrastającej temperatury i ciśnienia, np. podczas generowania węglo-
wodorów lub zmian faz mineralnych. Ciśnienie w skale może wzrastać do wielkości minimalnego naprężenia szkieletu 
skalnego, powiększonego o jego wytrzymałość na pękanie, która jest zwykle znikoma ze względu na występujące w ska-
le inicjalne drobne uszkodzenia. Gdy ciśnienie przekroczy wartość najmniejszego naprężenia w szkielecie skalnym, do-
chodzi do naturalnego pęknięcia skały, które może wypełnić się strącanymi z solanki minerałami (zwykle węglanami lub 
krzemionką). Podwyższone ciśnienie zwiększa kruchość skały i ułatwia wypychanie węglowodorów w kierunku otworu 
eksploatacyjnego. W perspektywicznych łupkach w Polsce, na preferowanych głębokościach (do 3,5 km) nie występują 
znaczące nadciśnienia, co jest zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia złożowego.
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nezę i charakter kinematyczny struktur, a także 
wyznaczyć zespoły struktur o  stałych parame-
trach, które są niezbędne do zbudowania prze-
strzennego modelu sieci spękań. Do najczęściej 
występujących w łupkach struktur tektonicznych 
należą regularne i periodycznie spękania cioso-

we, które układają się często w pionowe syste-
my ortogonalne (wzajemnie prostopadłe) i/lub 
diagonalne (wzajemnie skośne). Spękania i żyły 
mają prawidłową orientację uwarunkowaną kie-
runkami i  reżimami naprężeń, jakie panowały 
w trakcie ich powstania. W przypadku liczebnej 

Kierunki współczesnych maksymalnych naprężeń poziomych (tektonicznych), w większości wyznaczone na podstawie 
analizy zniszczeń ścian otworów wiertniczych – breakouts (wg Jarosińskiego, 2006; dane spoza Polski na podstawie 
World Stress Map Database – WSMDB, Heidbach i in., 2008)
Różnymi kolorami symboli oznaczono reżimy tektoniczne: czarne – nieokreślony, niebieski – uskoków normalnych (NF), 
zielony – uskoków przesuwczych (SS), czerwony – nasunięć (TF). Długość symbolu oznacza jakość w WSMDB
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dominacji któregoś zespołu w skale zaznacza się 
anizotropia strukturalna.
Współczesne naprężenia tektoniczne stanowią 
warunki brzegowe modelu geomechanicznego 
kompleksów łupkowych. Dzięki znajomości kie-
runków współczesnych naprężeń można odpo-
wiednio skierować poziomy odcinek otworu po-
szukiwawczego lub eksploatacyjnego, tak żeby 
powstające podczas zabiegu spękania hydrau-
liczne, które z zasady propagują się w kierunku 
największego naprężenia poziomego, były pro-
stopadłe do otworu. W  przypadku zwykle poło-
go zalegających kompleksów łupkowych, jedna 
z głównych osi naprężeń jest zorientowana pro-
stopadle względem powierzchni ziemi. Napręże-
nia horyzontalne można scharakteryzować dzię-
ki kompresyjnym zniszczeniom ścian otworów 
wiertniczych – breakouts lub pęknięciom hy-
draulicznym powstającym pod wpływem wyso-
kiego ciśnienia ciężkiej płuczki. Zestawienie tych 
danych z wytrzymałością skały pozwala na osza-
cowanie reżimu naprężeń (relacji przestrzennych 
między powierzchnią ziemi a osiami naprężeń), 
a niekiedy również wielkości naprężeń. Najczę-
ściej stosowanym sposobem określania wielko-
ści najmniejszego naprężenia jest interpretacja 
testów miniszczelinowania hydraulicznego ścian 
otworów, które poprzedzają duże szczelinowania 
przemysłowe. Rozkład współczesnych naprężeń 

tektonicznych w Polsce został rozpoznany dzięki 
kilkunastoletnim pracom badawczym prowadzo-
nym w  Państwowym Instytucie Geologicznym – 
PIB.
Synteza informacji o  geomechanice łupków jest 
przedstawiana w postaci jedno- lub trójwymiaro-
wych modeli matematycznych, uwzględniających 
wszystkie wyżej przedstawione elementy: mecha-
niczne, hydrodynamiczne, strukturalne i  naprę-
żeniowe. Dzięki takiemu modelowi można pro-
gnozować efekty szczelinowania hydraulicznego, 
a  zwłaszcza projektować optymalne sekwencje 
szczelinowania w  kilku (kilkunastu) sąsiadują-
cych ze sobą poziomych otworach wiertniczych 
oraz interpretować ich wyniki.

Marek Jarosiński
absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Od dwudziestu lat bada współczesne naprężenia i struktury 
tektoniczne kompleksów osadowych na podstawie analizy rdzeni 
wiertniczych i odsłonięć powierzchniowych oraz danych geofi zycznych 
i modelowania numerycznego. Obecnie piastuje stanowisko 
profesora Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Programie 
Bezpieczeństwo Energetyczne.

KILKA SŁÓW O AUTORZE

Breakout – kompresyjne 
zniszczenie ścian otworu 
wiertniczego

SŁOWNIK

W  regionalnej skali obserwacji stan naprężeń 
można określić dzięki analizie ognisk wstrzą-
sów sejsmicznych lub z pomiarów geodezyjnych. 
Te metody mają w  Polsce znaczenie drugo-
rzędne ze względu na niską naturalną aktyw-
ność sejsmiczną i  małe tempo deformacji. Do 
skonstruowania precyzyjnego modelu rozkładu 
naprężeń w  obrębie poszczególnych komplek-
sów litologicznych potrzebna jest ich dokładna 
charakterystyka mechaniczna, którą uzyskać 
można dzięki pomiarom laboratoryjnym i profi-
lowaniom otworowym. Określenie sposobu roz-
warstwienia naprężeń w  obrębie kompleksów 
geomechanicznych pozwala na przewidywanie 
zasięgu indukowanych spękań hydraulicznych.
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Pod pojęciem zasobów gazu, czy też innych ko-
palin, kryje się kilka pojęć, które często są my-
lone bądź mylnie rozumiane. Inaczej rozumie te 
pojęcia geolog (naftowy), inaczej dziennikarz czy 
polityk. Istotę nieporozumienia przedstawiono na 
poniższym rysunku. Z punktu widzenia geologa 
jest bardzo istotne rozróżnienie poszczególnych 
szczebli piramidy zasobów, które są związane 
z kolejnymi, coraz bardziej kosztownymi etapami 
poszukiwania i  rozpoznawania złóż. Natomiast 
dziennikarz czy polityk nie bawi się w subtelno-
ści i chce wiedzieć, jaka będzie produkcja złoża 
(ostatni szczebel).

Pierwszym etapem analiz geologicznych są 
prognozy oparte na skromnych informacjach 
(zasoby geologiczne prognostyczne). Analizy 
zasobów gazu w  łupkach dla Polski właściwie 

niewiele wykraczają poza ten etap. Polegały one 
na stwierdzeniu, że w Polsce są formacje skal-
ne podobne do takich, w których np. w Stanach 
Zjednoczonych występują złoża gazu (w łupkach) 
(patrz rozdział następny). W  wyniku analiz la-
boratoryjnych stwierdzono faktycznie obecność 
gazu w  tych skałach. Szczegółowe analizy pró-
bek rdzeni skał, w których jest gaz, pozwoliły na 
oszacowanie, ile gazu zawiera jednostka objęto-
ści skały w rejonie otworu, skąd pobrano rdzeń. 
Po wstępnym określeniu obszaru i  miąższości 
perspektywicznych formacji łupkowych, można 
było określić GIP (ang. gas in place), czyli ilość 
gazu zawartego w  rozpatrywanych formacjach 
geologicznych. Z  uwagi na skąpe informacje 
z otworów wiertniczych i bardzo nieliczne nowe 
otwory, z  których pobrano rdzenie do takich 
analiz, rozeznanie zasobów geologicznych gazu 
w  łupkach w skali całego kraju ma ciągle cha-
rakter hipotetyczny (zasoby geologiczne „pro-
gnostyczne” a nie „stwierdzone”).
Następnie, jeśli znamy dostatecznie dobrze ta-
kie parametry formacji perspektywicznych skał 
łupkowych, jak m.in. zasięgi, miąższości, współ-
czynnik dojrzałości termicznej skały, zawar-
tość materii organicznej, zawartość minerałów 
ilastych czy ciśnienie złożowe, to możemy po-
dać pierwsze przybliżenie zasobów technicznie 
wydobywalnych, czyli bilansowych. W  praktyce 
przyjmuje się parametry analogiczne do zna-
nych z basenów łupkowych w Ameryce Północ-
nej, gdzie prowadzona jest eksploatacja gazu 
z  łupków, co przy różnicach odnośnie geologii 
daje znaczny margines błędu. Zasoby bilansowe, 
technicznie wydobywalne, oraz związane z nimi 

ZASOBY GAZU W ŁUPKACH
Adam Wójcicki

Idea szacowania zasobów gazu
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obszary basenów łupkowych, to właśnie są wiel-
kości podawane przez raporty amerykańskie 
i raport krajowy na temat zasobów gazu w łup-
kach w Polsce.
W  przeciwieństwie do konwencjonalnych złóż 
gazu, technicznie możliwa do wydobycia jest nie-
wielka część całkowitych zasobów geologicznych 
gazu w łupkach, dla rozpatrywanych perspekty-
wicznych formacji geologicznych spełniających 
kryteria złożowe, zaś przejście od całkowitych 
zasobów geologicznych (GIP) do bilansowych jest 
w przypadku złóż gazu łupkowego zagadnieniem 
bardzo trudnym i  niejednoznacznym. Stąd bio-
rą się ogromne różnice pomiędzy wielkościami 
zasobów bilansowych podawanych przez różne 
instytucje, stosujące ponadto różne metody ich 
szacowania.
W raporcie PIG-PIB z 2012 r. analizowano poten-
cjał perspektywicznych formacji łupkowych dol-
nego paleozoiku w pasie od Pomorza Gdańskiego 
(wraz z przyległym obszarem Bałtyku) po Lubel-
szczyznę. Otrzymano w  ten sposób sumaryczne 
zasoby bilansowe rzędu (najprawdopodobniej) 
0,35–0,77 bln m3, zaś raport USGS z tego samego 
roku podaje wartości o rząd wielkości mniejsze, 
pomimo stosowania tej samej metody, zakłada-
jącej określoną produkcję gazu z  otworu (EUR), 
który „zbiera” gaz z pewnego obszaru perspekty-
wicznej formacji łupkowej. W raporcie USGS przy-
jęto do obliczeń istotnie mniejszy obszar wystę-
powania perspektywicznych formacji łupkowych 
i  bardziej pesymistyczne szacunki możliwości 
produkcji gazu z pojedynczego otworu.
Natomiast w  raportach EIA/ARI z  2011 i  2013, 
przy których sporządzaniu zastosowano zupełnie 
inną metodę obliczeń – zamiast EUR z pojedyn-
czego otworu, użyto do przeliczeń współczynni-
ki wydobycia dla zasobów bilansowych (np. 20% 
całkowitych zasobów geologicznych), zależne od 
warunków geologiczno-złożowych panujących 

w obrębie basenu – podano zasoby gazu dla tej 
kategorii o  rząd wielkości wyższe od raportu 
PIG-PIB (odpowiednio 5,3 i  4,0 bln m3). Współ-
czynniki te wydają się mimo wszystko nieco zbyt 
optymistyczne, jak na warunki geologiczne na-
szego kraju, co obok przyjęcia znacznie większe-
go obszaru (w tym basenów w południowej i za-
chodniej Polsce, nieuwzględnionych w raportach 
PIG-PIB i USGS) może powodować tak znaczne 
rozbieżności.
Z powyższych powodów szacunki zasobów bilan-
sowych dla naszego kraju mają ciągle charakter 

Obszar występowania basenów łupkowych w Polsce, 
przyjęty do obliczeń zasobów bilansowych w raporcie 
PIG-PIB, 2012



56

Mapa koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych i konwencjonalnych zasobów gazu ziemnego 
(wg Ministerstwa Środowiska, stan na 30.09.2013 r.)
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hipotetyczny, zaś najbardziej wiarygodne i  udo-
kumentowane wydają się oszacowania z raportu 
PIG-PIB, 2012.
Ostatni szczebel piramidy to zasoby przemysło-
we, które mogą być przedmiotem uzasadnionej 
technicznie i  ekonomicznie eksploatacji przy 
spełnieniu wymagań określonych w  przepisach 
prawa, w  tym wymagań dotyczących ochrony 
środowiska. W tej chwili nie dysponujemy wiary-
godną informacją na temat tego, jakie mogą być 
zasoby przemysłowe gazu w łupkach w Polsce. 
Będzie to możliwe po przeprowadzeniu testów 
produkcyjnych w co najmniej stu zaplanowanych 
otworach. Pozwoli to na określenie, gdzie na 
obszarze basenów łupkowych Polski występują 
warunki do opłacalnego ekonomicznie wydoby-
cia gazu. Poza tym informacje otrzymywane suk-
cesywnie z nowych otworów pozwolą na bardziej 
wiarygodne oszacowanie zasobów bilansowych 
i GIP.
Obecnie znaczna część naszego kraju jest pokry-
ta koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie 
niekonwencjonalnych złóż gazu (i  innych złóż 
węglowodorów).
Porównując mapę koncesji z  obszarem wystę-
powania perspektywicznych basenów łupko-
wych w  Polsce, przyjętym do obliczeń zasobów 
bilansowych w  raporcie PIG-PIB, 2012, można 

stwierdzić, że obszar obecnie prowadzonych 
prac poszukiwawczych jest dużo większy. Obej-
muje on (m.in.) strefy możliwego występowania 
ropy w łupkach (wschodnia część polskiej strefy 
ekonomicznej Bałtyku, obszar w pobliżu granicy 
z  Rosją, wschodnie Mazowsze i  Lubelszczyznę 
przy granicy z  Ukrainą), jak również obszary, 
gdzie rozpatrywane formacje łupków dolnego 
paleozoiku najprawdopodobniej nie spełniają 
kryteriów złożowych, przynajmniej w świetle do-
stępnych danych archiwalnych (np. niedosta-
teczna ilość i nieodpowiednia dojrzałość materii 
organicznej – raport PIG-PIB, 2012, strefy po obu 
stronach „złotego” pasa), bądź też rejony, gdzie 
możliwości występowania niekonwencjonalnych 
zasobów gazu są słabo rozpoznane (np. połu-
dniowa i zachodnia Polska).
Stąd mapa koncesji obrazuje głównie plany 
i oczekiwania operatorów podejmujących ryzyko 
poszukiwań niekonwencjonalnych złóż węglo-
wodorów, zaś dopiero rezultaty prac poszuki-
wawczych zweryfikują, na ile perspektywiczne 
są poszczególne obszary będące przedmiotem 
badań. 
Zagadnienia dotyczące obecnych i  przyszłych 
oszacowań wydobywalnych zasobów gazu dys-
kutowane są w  artykule H. Kiersznowskiego 
i I. Dyrki (2013).

Adam Wójcicki
ukończył studia i obronił doktorat z geofi zyki stosowanej na 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Państwowym Instytucie 
Geologicznym – PIB realizuje projekty związane z geoenergią, m.in. 
dotyczące sekwestracji dwutlenku węgla, energii geotermalnej 
i poszukiwań węglowodorów.

KILKA SŁÓW O AUTORZE
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OBSZARY ŁUPKOWE 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
I EUROPY
Marcin Janas i Ireneusz Dyrka

Skały łupkowe powstają z  drobnoklastycznych 
osadów deponowanych na dnie basenów se-
dymentacyjnych, które stanowią naturalne za-
głębienia w  skorupie ziemskiej. Poszczególne 
baseny znajdowały się w  historii geologicznej 
na odmiennych długościach i  szerokościach 
geograficznych, a osady budujące skały łupkowe 
były w nich deponowane w różnym czasie geo-
logicznym, w różnych warunkach klimatycznych 
na przestrzeni milionów lat.
Odmienne są również mechanizmy powstawania 
basenów sedymentacyjnych, inny rozmiar subsy-
dencji i deformacji tektonicznych, którym uległy.

OBSZARY ŁUPKOWE 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Stany Zjednoczone są pierwszym krajem, w któ-
rym na dużą skalę rozpoczęto eksploatację gazu 
ziemnego z łupków. Obecnie ze złóż gazu w łup-
kach pochodzi około 20% całkowitej rocznej 
produkcji gazu w  Stanach Zjednoczonych. Sza-
cuje się, że do 2040 roku udział gazu z  łupków 
w  całkowitej produkcji wzrośnie do około 50%. 
W  Stanach Zjednoczonych znajduje się kilka-
dziesiąt perspektywicznych formacji łupkowych 
występujących w  różnych basenach sedymen-
tacyjnych. Wyróżniamy jednak sześć podstawo-
wych formacji łupkowych, które pokrywają 88% 
dziennej produkcji gazu ziemnego z tychże skał. 

W  kolejności od najbardziej do najmniej wydaj-
nych są formacje: Haynesville, Barnett, Marcel-
lus, Fayettville, Eagle Ford i Woodford. Pozostałe 
formacje dają produkcję gazu ziemnego z  łup-
ków na poziomie 12%.
Najlepiej rozpoznanym basenem i  pierwszym, 
w którym zostało uruchomione wydobycie gazu 
ziemnego z  łupków jest basen Forth Worth 
w Teksasie z formacją Barnett. Formację Barnett 
reprezentują łupki dolnokarbońskie zalegające 
na niewielkiej głębokości od 1980 do 2600  m, 
o  średniej miąższości około 90 m, osiągają-
ce w  północno-wschodnich częściach basenu 
miąższość rzędu 200 m. Zawartość materii or-
ganicznej w tych łupkach mieści się w przedziale 
3–12% TOC, a jej dojrzałość wynosi średnio 1,6% 
Ro (w skali refleksyjności witrynitu). Uważa się, 
że parametry geologiczne, jakie mają łupki Bar-
nett, są wzorcowe i  często stanowią podstawę 
analizy porównawczej z innymi formacjami łup-
kowymi na świecie.
Obecnie szybko rozwija się eksploatacja gazu 
ziemnego z  łupków górnojurajskich formacji 
Haynesville w  basenie wschodnioteksańskim. 
Świadczy o  tym gwałtowny wzrost wydobycia 
na przełomie ostatnich sześciu lat. Chociaż for-
macja ta znajduje się na średniej głębokości od 
3200 do 4100 m, co czyni ją jedną z najgłębszych 
formacji z gazem ziemnym w łupkach w Stanach 

Basen sedymentacyjny – naturalne 
zagłębienie w skorupie ziemskiej, 
w którym zachodzi sedymentacja 
osadów, także bogatych w materię 
organiczną stanowiącą źródło 
węglowodorów

Subsydencja – proces obniżania, 
pogłębiania się basenów 
sedymentacyjnych

SŁOWNIK
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Najważniejsze baseny sedymentacyjne Stanów Zjednoczonych zawierające gaz ziemny w łupkach (na podstawie: EIA, 2011b, zmienione)
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Zjednoczonych, to jest ona najbardziej produk-
tywną spośród wszystkich formacji w  USA. Jej 
średnia miąższość wynosi około 80 m, a zawar-
tość oraz dojrzałość termiczna materii organicz-
nej jest zbliżona do formacji Barnett.
Wielką trójkę zamyka środkowodewońska for-
macja Marcellus w basenie Appalachów. Jest to 
jedna z płytszych formacji, występująca na głę-

bokości od 1200 m. Skały zapadają w kierunku 
wschodnim basenu, na głębokość około 2400 m. 
Formację tworzą warstwy o średniej miąższości 
około 45 m. Jest jednak bogata w materię orga-
niczną, której zawartość mieści się w przedzia-
le 2–13% TOC, ze średnią wartością 4%, a  jej 
dojrzałość termiczna wynosi około 1,5% Ro. 
W  basenie Appalachów pod formacją Marcel-

Odsłonięcie bogatych w substancję organiczną łupków Marcellus (kamieniołom Finck koło Elimsport, stan Pensylwania, 
USA (fot. I. Dyrka)
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lus występuje inna perspektywiczna formacja 
łupkowa – Utica, którą uważa się za najbardziej 
zbliżoną do polskiej formacji łupków ordowicko
-sylurskich. Utica jest obecnie jedyną formacją 
łupków, z  której wydobywany jest gaz ziemny, 
a  która podobnie jak polskie łupki należy do 
niższego paleozoiku. Jednak nie wszystkie pa-
rametry formacji Utica są zbliżone do parame-
trów polskich łupków. Jej perspektywiczne stre-
fy występowania gazu suchego znajdują się na 
głębokości od 2500 do 3800 m w postaci kom-
pleksów o średniej miąższości około 150 m. Tak 
jak polskie łupki charakteryzuje się niewielką 
zawartością materii organicznej (średnio 1,3% 
TOC), a jej dojrzałość termiczna nie przekracza 
1,6% Ro.
Jedną z  młodszych formacji jest górnokredo-
wa formacja łupków Eagle Ford w południowym 
Teksasie. Występuje na głębokości rzędu od 
1200 do 3050 m, tworząc pakiety o  miąższości 
nie mniejszej niż 30 m, osiągające w niektórych, 
zwłaszcza głębszych centralnych częściach ba-
senu, miąższość około 90 m. Eagle Ford wyróż-
nia się spośród „wielkiej szóstki” najmniejszą 
zawartością materii organicznej – około 2,7% 
TOC i  dojrzałością termiczną – około 1,2% Ro. 
Podobnie jak polskie łupki niższego paleozoiku, 
wraz z pogrążaniem przechodzi przez okno ge-
nerowania ropy, następnie gazu mokrego, osią-
gając okno generowania gazu suchego.
Dewońska formacja łupkowa Woodford, wy-
stępująca w  basenie Arkoma w  południo-
wo-wschodniej Oklahomie, zamyka „wielką 
szóstkę” najbardziej wydajnych basenów pro-
dukujących gaz ziemny z  łupków. Formacja ta 
występuje na głębokościach 1820–3960 m, ze 
średnią miąższością około 45 m. Ze wszystkich 
formacji charakteryzuje się największą zawarto-
ścią materii organicznej, średnio około 5% TOC 
oraz dojrzałością termiczną rzędu 1,5% Ro.

W  pozostałych formacjach łupkowych spoza 
„wielkiej szóstki” również prowadzi się inten-
sywne prace poszukiwawcze. Takimi formacja-
mi intensywnie eksplorowanymi z  gwałtownie 
wzrastającą produkcją są m.in. formacja Bakken 
(ropa naftowa w łupkach), Antrim, Lewis i Utica. 
Wzrastającej liczbie wierceń poszukiwawczych 
sprzyja niska cena gazu ziemnego w  Stanach 
Zjednoczonych, która prowadzi do uniezależnie-
nia się od importu tego surowca z innych krajów. 
Taka sytuacja jest na razie przeciwieństwem sy-
tuacji w Polsce.

OBSZARY ŁUPKOWE W EUROPIE
Po sukcesie wydobywczym odniesionym w Ame-
ryce Północnej wytypowano liczne formacje 
ciemnych łupków stanowiących potencjalne zło-
ża typu „shale gas” w obrębie europejskich ba-
senów.
Najstarszymi w  Europie skałami łupkowymi 
wykazującymi perspektywy do poszukiwań złóż 
niekonwencjonalnych są tzw. łupki ałunowe 
(kambr górny–ordowik dolny), które występują 
na obszarze Szwecji, Danii, Norwegii oraz na 
niewielkim obszarze Polski i  Estonii. W  połu-
dniowej Szwecji łupki ałunowe zalegają stosun-
kowo płytko, na głębokościach nieprzekracza-
jących 1500 m, ich miąższość wynosi około 100 
m. Bardzo wysoka zawartość materii organicz-
nej (dochodząca do 20% TOC) oraz dojrzałość 
termiczna wskazująca na późne „okno gazowe” 
budziły w ostatnich latach duże nadzieje poszu-
kiwawcze. Niestety w trzech odwiertach stwier-
dzono zbyt niskie nasycenie łupków gazem 
ziemnym w rejonie Skanii. Mimo braku sukce-
su poszukiwawczego w  Szwecji, rozpoznanie 
potencjału łupków ałunowych planowane jest 
w  Danii, w  północnej Jutlandii oraz północnej 
Zelandii, gdzie skały te występują na większych 
głębokościach.
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Najważniejsze europejskie baseny sedymentacyjne zawierające gaz ziemny w łupkach i/lub zwięzłych piaskowcach 
(kompilacja na podstawie: Szalaya i Koncza, 1993; Poprawy, 2010; Schulza i in., 2010; EIA, 2011a; BGR, 2012; Krezska i in., 
2012; Kurovetsa i Koltuna, 2012; Sachsenhofera i Koltuna, 2012; Velicu i Popescu, 2012)
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W południowej Litwie, zachodniej Ukrainie, Ru-
munii, północnej Bułgarii oraz południowej Moł-
dawii celem poszukiwań, podobnie jak w Polsce, 
są łupki niższego paleozoiku należące do sylur-
skiego basenu zachodniego skłonu platformy 
wschodnioeuropejskiej. Na Litwie łupki sylur-
skie występują na głębokościach nieprzekra-
czających 1000 m i znajdują się na stopniu prze-
obrażenia odpowiadającemu oknu generowania 
ropy. Łupki te są uważane za skały macierzyste 
dla niewielkich złóż ropy naftowej w  centralnej 
części kraju. Ukraińskie łupki syluru występu-
ją na głębokości od 1000 do 5000 m w depresji 
lwowskiej, stanowiącej kontynuację struktur 
geologicznych regionu lubelskiego. Rozpozna-
nie potencjału złóż niekonwencjonalnych Ukra-
iny prowadzi się także w karbońskich utworach 
basenu dnieprowsko-donieckiego na wschodzie 
i oligoceńskich łupkach formacji Maykop na po-
łudniu. W Rumunii poszukiwania koncentrują się 
w obrębie platformy mezyjskiej i platformy moł-
dawskiej, gdzie oprócz sylurskich łupków forma-
cji Tandarei, brane są pod uwagę także jurajskie 
łupki formacji Bals. W  Bułgarii obszar wystę-
powania perspektywicznych łupków sylurskich 
i  jurajskich znajduje się w  południowej części 
platformy mezyjskiej, natomiast w Mołdawii per-
spektywiczne łupki sylurskie znajdują się w ob-
rębie tzw. basenu przeddobrudzkiego.
Również w  Czechach perspektywy przypisano 
łupkom niższego paleozoiku (ordowik–sylur) 
z basenu praskiego. Pomimo dużych miąższości 
łupków i dużej ilości rozproszonej w nich mate-
rii organicznej ograniczenie może stanowić brak 
odpowiedniej dojrzałości termicznej, wymaganej 
do uruchomienia procesów generowania węglo-
wodorów.
W północno-zachodnich Niemczech potencjalne 
niekonwencjonalne złoża węglowodorów mogą 
znajdować się w utworach karbonu, jury i kredy 

na obszarze basenu dolnosaksońskiego obejmu-
jącego częściowo swym zasięgiem Belgię i  Ho-
landię. Za najbardziej perspektywiczne w basenie 
dolnosaksońskim uważa się łupki posidoniowe 
(jura dolna) występujące na głębokości około 
3000 m, o miąższości od 15 do 30 m. Łupki posi-
doniowe zawierają średnio 8% rozproszonej ma-
terii organicznej i na znacznym obszarze znajdują 
się w oknie generowania ropy. Ponadto perspek-
tywiczne łupki posidoniowe występują również 
w  rowie Bodeńskim w  południowo-zachodniej 
części Niemiec. Mniej perspektywiczne, ale rów-
nie ważne są łupki Wealden (kreda dolna), boga-
te w materię organiczną, osiągające w centralnej 
części basenu miąższość rzędu 700 m.
Mimo złożonej budowy geologicznej basenu za-
chodnioholenderskiego, postrzega się wystę-
pujące w nim formacje łupkowe: Geverik i Epen 
(karbon) oraz Posidonia (jura dolna) jako dające 
nadzieję na przyszłą eksploatację złóż niekon-
wencjonalnych. Łupki Geverik zalegają na głę-
bokości od 1500 do 5000 m i w całości znajdują 
się w  oknie gazowym (1,0–1,3% Ro), natomiast 
młodsze łupki Epen występują na głębokości od 
1000 do 5000 m i mają dojrzałość termiczną wy-
noszącą 0,7–1,0% Ro. Średnia zawartość materii 
organicznej w łupkach Geverik i Epen nie prze-
kracza 4% TOC. Łupki posidoniowe przykrywają-
ce łupki karbońskie w basenie zachodnioholen-
derskim zawierają średnio 6% TOC i zalegają na 
głębokości od około 1000 do 3600 m. Na znacz-
nym obszarze łupki te znajdują się w  „oknie 
ropnym” (0,7–1,0% Ro), tylko lokalnie osiągając 
„okno gazowe” (1,0–1,3% Ro).
W Wielkiej Brytanii można wyróżnić dwa regio-
ny poszukiwań złóż gazu i ropy z łupków, region 
północny, gdzie celem są łupki karbońskie base-
nu pennińskiego, oraz region południowy, gdzie 
występują dolnojurajskie łupki basenów Wessex 
i  Weald. W  basenie pennińskim łupki osiągają 
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największe miąższości w  obniżeniach struktu-
ralnych, a  interwały bogate w gazotwórczą ma-
terię organiczną mogą osiągać nawet kilkaset 
metrów. Materia organiczna jest rozproszona 
w skałach w ilości około 2–5% TOC, a jej dojrza-
łość termiczna wynosi około 1,2% Ro. Łupki ba-
senów Wessex i Weald zalegają na głębokości od 
1000 do 2100 m, są bogate w ropotwórczą ma-
terię organiczną i osiągają dojrzałość termiczną 
około 0,8% Ro. Skały te są uważane za macierzy-
ste dla lokalnych złóż ropy naftowej. Charaktery-
styczna dla Wielkiej Brytanii jest skomplikowana 
budowa geologiczna basenów łupkowych, która 
znacznie utrudnia i zwiększa ryzyko poszukiwań.
Basen paryski oraz basen południowo-wschod-
ni we Francji mogą zawierać spore zasoby 
gazu i  ropy z  łupków. W basenie paryskim jako 
gazo- i roponośne wytypowano łupki, piaskowce 
i węgiel permsko-karbońskie oraz łupki dolno-
jurajskie. Skały basenu paryskiego znajdują się 
najprawdopodobniej w „oknie generowania ropy” 
i można zakładać, że są nasycone ropą łupkową. 
W basenie południowo-wschodnim najbogatsze 
w materię organiczną są łupki jury dolnej (śred-
nio około 2% TOC) zalegające na głębokościach 
od 1000 do 4900 m. W basenie tym można spo-
dziewać się występowania gazu ziemnego w łup-
kach, gdyż ich dojrzałość termiczna jest wysoka 
i wynosi od 1,3 do ponad 1,7% Ro.
W Austrii niekonwencjonalne złoża mogą wystę-
pować w basenie wiedeńskim. Za najważniejszą 
formację uznaje się górnojurajskie skały for-
macji Mikulov, w  których obserwowano liczne 
objawy gazu ziemnego i ropy naftowej. Skały te 
charakteryzują się wysoką zawartością materii 
organicznej od 0,2 do 10% TOC oraz dojrzałością 

termiczną odpowiadająca oknu generowania 
gazu i wynoszącą średnio 1,6% Ro. Niestety for-
macja Mikulov zalega na bardzo dużych głębo-
kościach od 7000 do 8000 m, co czyni ją trudnym 
celem poszukiwawczym.
Na Węgrzech poszukiwania złóż niekonwen-
cjonalnych są skupione w  basenie panońskim, 
a  dokładniej w  obszarze rowu Makó i  basenów 
Békés i Derecske. Najbardziej perspektywiczna 
jest formacja Endrőd, uważana do tej pory za 
źródło ropy i  gazu dla złóż konwencjonalnych. 
Jednak obecnie uważa się za bardziej perspek-
tywiczne formacje zawierające gaz zamknięty 
(tight gas), których przykładem jest mioceńska 
formacja piaskowcowo-iłowcowa Szolnok.
Na Półwyspie Iberyjskim rozpoznanie poten-
cjalnych formacji łupkowych zawierających gaz 
ziemny jest na bardzo wczesnym etapie. Uważa 
się, że w  północnej Hiszpanii interesujący jest 
region Kantabria, gdzie potencjalnych przypły-
wów gazu lub ropy łupkowej można spodziewać 
się z serii przewarstwiających się łupków, margli 
i  wapieni jurajskich. W  Portugalii węglowodory 
niekonwencjonalne mogą występować w  łup-
kach dolnojurajskich basenu luzytańskiego, któ-
re stanowią jedną z  najbogatszych skał macie-
rzystych tego basenu.
Krótka charakterystyka poszczególnych amery-
kańskich i  europejskich basenów wyraźnie uka-
zuje więcej różnic niż podobieństw występujących 
pomiędzy każdym z  nich. Dlatego też wykony-
wanie różnego typu analiz porównawczych jest 
niezwykle trudne, a  znalezienia dwóch basenów 
o zbliżonych parametrach nie musi oznaczać, że 
będzie można z nich wydobywać gaz i ropę z łup-
ków.
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Skały łupkowe mogą być zarówno skałą źródło-
wą, jak i zbiornikową dla węglowodorów, dlatego 
istotne jest rozpoznanie charakterystyki nafto-
wej skał łupkowych, czyli określenie ich zdolno-
ści do generowania, zatrzymywania lub wypie-
rania węglowodorów, innymi słowy rozpoznania 
właściwości systemów naftowych.
Badania łupków ropo- i  gazonośnych można 
podzielić na trzy grupy: 1 – badania środowiska 
tworzenia się osadów bogatych w  węgiel orga-
niczny; 2 – rozpoznanie źródła i stopnia dojrzało-
ści materii organicznej; 3 – badania określające 
miejsce i czas generowania i wyparcia węglowo-
dorów oraz ilość i  typ wygenerowanych węglo-
wodorów.
Głównym celem badań środowiska tworzenia się 
skał łupkowych jest rozpoznanie stopnia natle-
nienia dna morskiego w  czasie ich akumulacji. 
Istotne są również: rozpoznanie miejsca aku-
mulacji materii organicznej i  stopnia jej prze-
róbki, identyfikacja wzajemnego udziału lądowej 
i morskiej materii organicznej oraz rozpoznanie 
współudziału prądów wznoszących przy tworze-
niu się skał łupkowych. Do określenia wymie-
nionych parametrów środowiskowych służą np. 
badania izotopowe siarki oraz biomarkery, czyli 
związki organiczne, których prekursorami są 
związki organiczne występujące w organizmach 
żywych, zachowujące bez zmian lub tylko z nie-

wielkimi zmianami szkielet węglowy swojego 
biologicznego prekursora. Pomocna może być 
również analiza zależności pomiędzy TOC a za-
wartością siarki pirytowej.
W celu rozpoznania źródła i dojrzałości materii 
organicznej, oprócz zwykle stosowanych metod 
– analiza pirolityczna (Rock Eval), mikroskopowe 
badania optyczne, analiza biomarkerów – należy 
przeprowadzić analizę trwałych izotopów węgla 
organicznego oraz azotu, analizę składu che-
micznego materii organicznej oraz analizę za-
wartości ekstrahowalnej materii organicznej.
W analizie miejsca i czasu generowania węglo-
wodorów stosuje się techniki łączone, jak np. 
Rock Eval z  analityką fluorescencyjną, siarką 
pirytową czy z ekstrahowalną materią organicz-
ną. Korelacja skał źródłowych dla ropy może być 
przeprowadzona na podstawie badań trwałych 
izotopów węgla z  węglowodorów nasyconych 
i  aromatycznych. Diagram Łopatina pozwala 
z kolei na interpretację historii pogrzebania skał 
macierzystych oraz czasu i  głębokości genero-
wania węglowodorów.

ZAWARTOŚĆ MATERII ORGANICZNEJ 
W ŁUPKACH
Do podstawowych pojęć obrazujących właściwo-
ści skał łupkowych należą materia organiczna 
i węgiel organiczny.

BADANIA MATERII 
ORGANICZNEJ CZARNYCH 
ŁUPKÓW
Przemysław Karcz
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Materię organiczną można zdefiniować przede 
wszystkim jako związki organiczne pochodzące 
bezpośrednio lub pośrednio od komórek i tkanek 
organizmów żywych. W  przypadku skał łupko-
wych mamy najczęściej do czynienia z plankto-
nem roślinnym, tj. fitoplanktonem, natomiast 
w przypadku innych skał będących źródłem su-
rowców energetycznych, jak np. węgiel, domi-
nującym typem materii organicznej jest materia 
pochodzenia lądowego wywodząca się z  drzew, 
krzewów, paproci i liści. Mineralne części szkie-
letowe, takie jak fragmenty kości i skorupki, nie 
są zaliczane do materii organicznej. Zawartość 
materii organicznej przedstawia się jako pro-
centowy udział całkowitego węgla organicznego 
w  skale, w  skrócie TOC (total organic carbon). 
Przyjęto, że skała łupkowa, żeby mogła stać się 
celem podstawowych badań geologów nafto-
wych, powinna zawierać więcej niż 1% wagowy 
TOC, bardziej pożądana jest zawartość rzędu 

2% i  więcej, jak np. w  dewońsko-karbońskich 
łupkach New Albany Shale, występujących na 
obszarze południowej Indiany (USA), czy dolno-
jurajskich łupkach Yorkshire w Anglii. Wartości 
TOC w ordowicko-sylurskich łupkach Polski nie-
kiedy przekraczają 2%.
Materia organiczna występująca w skałach łup-
kowych wywodzi się przede wszystkim z  miej-
scowej (autochtonicznej) produkcji organicznej, 
czyli z masowych zakwitów fitoplanktonu, które 
zachodzą w  powierzchniowych wodach mórz 
i oceanów, gdzie organizmy autotroficzne, takie 
jak bakterie i  glony, wykorzystują powszechnie 
zjawisko fotosyntezy. W wyniku tego procesu or-
ganizmy autotroficzne przekształcają rozpusz-
czony węgiel nieorganiczny i składniki pokarmo-
we w  materię organiczną. Zakwit fitoplanktonu 
jest uzależniony od dostawy składników pokar-
mowych, tzw. nutrientów, których dystrybucja 
w  środowisku oceanicznym jest bardzo zróżni-

Schemat przedstawiający poszczególne strefy występowania węglowodorów w zależności od stopnia pogrzebania skał 
łupkowych (wg H. Kiersnowski)
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cowana i zależy przede wszystkim od przebiegu 
prądów oceanicznych oraz występowania ujść 
rzek, które są największym dostawcą nutrientów 
z  obszarów lądowych do oceanu. Wskutek tego 
łupki o najwyższej zawartości materii organicz-
nej najczęściej powstają w  płytkich morzach 

szelfowych sąsiadujących z dobrze rozwiniętymi 
systemami deltowymi.
Materia organiczna, która opadła na dno mor-
skie, staje się podstawą bentosowego łańcucha 
pokarmowego. Największa konsumpcja materii 
organicznej ma miejsce na powierzchni osa-

Zróżnicowanie wysokiej zawartości TOC w osadach niższego paleozoiku (łupkach) na obszarze kratonu 
wschodnioeuropejskiego (Polska NE), zmodyfikowana skala stratygraficzna. Raport PIG-PIB, 2012
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du, gdzie występują żywiące się nią organizmy. 
Udowodniono, że nawet pod stosunkowo pro-
duktywną warstwą wody około 98% materii or-
ganicznej zawartej w osadach powierzchniowych 
ulega rozkładowi w wyniku aktywności życiowej 
organizmów mułożernych. Aktywność tych orga-
nizmów jest z kolei kontrolowana przez stopień 
natlenienia środowiska dennego. Wraz z wyczer-
pywaniem się tlenu w środowisku organizmy mu-
łożerne migrują do środowisk cechujących się 
wyższym stopniem natlenienia. Dalsze zmniej-
szanie się zawartości tlenu w  wodach dennych 
powoduje, że materia organiczna gromadząca 
się na dnie morskim ma coraz większe szanse 
przetrwania w  wyniku braku aktywności fauny 
bentosowej i tlenowych organizmów rozkładają-
cych. Niewielka część materii organicznej, która 
przetrwa degradację, ma szansę zachowania się 
w głębszych partiach kolumny osadu i przejścia 
do geologicznego obiegu węgla, przyczyniając 
się w  określonych warunkach do generowania 
węglowodorów i  tworzenia złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego.
Jak już wspomniano, rozpoznanie zawartości 
materii organicznej w skale jest jednym z kluczo-
wych etapów badania skał łupkowych. Jednak, 
żeby otrzymać parametr TOC, należy posłużyć się 
dość zaawansowanymi technikami badawczymi. 
Dominującą metodą badawczą, która może do-
starczyć informacji o  zawartości, pochodzeniu 
i  dojrzałości materii organicznej występującej 
w skale jest analiza pizolityczna, przeprowadza-
na przy użyciu aparatu Rock Eval. W dużym skró-
cie analiza ta polega na termicznym rozkładzie 
rozdrobnionej próbki skały (ok. 100 mg) w piecu 
w atmosferze azotu. Próbka jest podgrzewana do 
temperatury 850°C, a proces ten jest sterowany 
programatorem temperatury, który zapewnia jej 
stały wzrost. Podczas pirolizy tzw. lotne węglo-
wodory obecne w skale są uwalniane już w tem-

peraturze poniżej 350°C, a ich ilość jest wyraża-
na jako parametr S1. Dalszy termiczny rozkład 
próbki do temperatury około 650°C powoduje 
pirolizę najbardziej trwałych frakcji materii or-
ganicznej i ponowne uwolnienie węglowodorów, 
którym współtowarzyszą dwutlenek i tlenek wę-
gla z  rozkładu materii organicznej i  mineralnej 
oraz nieproduktywnej materii organicznej. Wyniki 
te są przedstawiane odpowiednio, jako parametr 
S2, S3 i S4. Dalszy wzrost temperatury do 850°C 
powoduje uwolnienie dwutlenku węgla z węgla-
nów, tj. S5. Otrzymane wyniki zostają następnie 

Pirolityczny analizator materii organicznej Rock Eval 
umiejscowiony w pracowni geochemicznej Państwowego 
Instytutu Geologicznego w Warszawie (fot. P. Karcz)



przeliczone na zawartość organicznego węgla 
produktywnego, nieproduktywnego i całkowitego 
(TOC) oraz mineralnego. Poza oznaczeniem TOC, 
analiza pirolityczna umożliwia oznaczenie innych 
parametrów pomocnych przy określaniu typu 
materii organicznej, stopnia jej dojrzałości i po-
chodzenia oraz właściwości skał wykorzystywa-
nych w poszukiwaniach złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Jednym z  ważniejszych parametrów 
jest tzw. temperatura maksymalna, wykorzysty-
wana do oszacowania stopnia dojrzałości mate-
rii organicznej. Kolejnym ważnym parametrem 
są indeks wodorowy i  tlenowy, które określają 
typ i  pochodzenie materii organicznej zawartej 
w skale.
Najbardziej perspektywiczne skały łupkowe 
na obszarze Polski, które mogą zawierać nie-

konwencjonalne złoża ropy i  gazu, występują 
w trzech basenach sedymentacyjnych – bałtyc-
kim, podlaskim i  lubelskim oraz reprezentują 
ordowicko-sylurski interwał stratygraficzny. 
W  basenie bałtyckim wartości TOC są bar-
dzo zróżnicowane i  mieszczą się w  przedziale 
0,5–11,0% wagowych, co sugeruje współwystę-
powanie łupków ubogich oraz wzbogaconych 
w materię organiczną. Najwyższe wartości TOC 
w tym basenie rozpoznano w utworach ordowi-
ku i  syluru występujących na obszarze Zatoki 
Gdańskiej. W  basenie podlaskim rozkład za-
wartości materii organicznej oscyluje od war-
tości niskich 0,6% do bardzo wysokich 20,0%. 
Najbardziej na południowy wschód wysunię-
ty basen lubelski charakteryzuje się niższymi 
wartościami TOC, w zakresie 0,5–4,5%.

Przemysław Karcz 
geolog, stopień doktora uzyskał w Instytucie Nauk Geologicznych 
PAN z geochemii czarnych łupków. W Państwowym Instytucie 
Geologicznym – PIB zajmuje się charakterystyką basenów naftowych, 
szczególnie badaniami geochemicznymi i petrofi zycznymi. Obecnie 
bierze udział w projektach dotyczących występowania gazu 
w formacjach łupkowych.
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DOJRZAŁOŚĆ TERMICZNA 
MATERII ORGANICZNEJ
Izabella Grotek, Marcin Janas

Ropa naftowa i gaz ziemny powstają z tzw. skał 
macierzystych, zawierających odpowiednią ilość 
materii organicznej w  swoim składzie. Najlep-
szym przykładem skał tego typu są skały łupko-
we. Żeby doszło do generowania ropy naftowej, 
gazu biogenicznego lub gazu termogenicznego, 
materia organiczna w  skale łupkowej musi zo-
stać przetworzona przez określone grupy bak-
terii na etapie wczesnej diagenezy lub musi być 
odpowiednio pogrzebana i podgrzana, aby mogła 
osiągnąć odpowiednią dojrzałość termiczną do 
generowania gazu termogenicznego.
Dojrzałość termiczna to przede wszystkim dia-
genetyczne przemiany materii organicznej 
w  skałach macierzystych, generujących ropę 
naftową i  gaz ziemny – od fazy niedojrzałej do 
generowania węglowodorów przez główną fazę 
generowania ropy i gazu po fazę przejrzałą.
Czynnikami powodującymi transformację mate-
riału organicznego są: temperatura, czas i  ciś-
nienie. W  wyniku ich działania następuje wy-
dzielenie z biomasy produktów mobilnych (gazy 
i ciekłe węglowodory) przy wzroście koncentracji 
stałych komponentów organicznych. W dalszym 
procesie dojrzewania (diagenezy) wyżej wymie-
nione składniki stałe tracą grupy funkcyjne za-
wierające tlen, siarkę i  azot, a  wzbogacane są 
w węgiel. W wyniku tych procesów zmieniają się 
właściwości optyczne materii organicznej.
Stopień dojrzałości termicznej zależy głównie 
od maksymalnej paleotemperatury oddziałują-
cej na skały w przeszłości geologicznej oraz od 

czasu jej trwania. Wzrost dojrzałości z  głębo-
kością pogrążenia jest spowodowany wzrostem 
temperatury skał w głębszych partiach skorupy 
ziemskiej i ściśle związany z wielkością gradien-
tu geotermicznego wyrażanego zwykle w °C/km. 
Wpływ ciśnienia na stopień dojrzałości materii 
organicznej jest niewielki, spowalnia ono bo-
wiem reakcje chemiczne zachodzące w  czasie 
dojrzewania, wpływa jednak w sposób oczywisty 
na właściwości fizyczne, takie jak zmniejszenie 
porowatości i układ strukturalny cząsteczek.
Rekonstrukcję procesów diagenetycznych ma-
terii organicznej starszego paleozoiku można 
przeprowadzić różnymi metodami, np. CAI (ob-
serwacja zmian zabarwienia konodontów), ana-
lizując zawartość części lotnych, pierwiastka C, 
stosując analizę pirolityczną Rock Eval, chroma-
tograficzną, izotopową czy illityzację smektytu. 
Jednak jedną z  najprostszych oraz najbardziej 
precyzyjnych metod jest analiza mikroskopowa 
w świetle odbitym białym i UV.
Analiza mikroskopowa w  świetle odbitym UV 
pozwala zaobserwować spadek intensywności 
barw fluorescencyjnych pierwotnych macerałów 
z grupy liptynitu (np. alginit, bituminit) aż do cał-
kowitego zaniku. Ten pierwotny materiał ulega 
bowiem transformacji w  składniki wtórne nie-
fluoryzujące (np. stałe bituminy). Te diagenetycz-
ne zmiany materii organicznej zachodzą zwykle 
na głębokości około 3000 m. W obserwacji mi-
kroskopowej w świetle odbitym białym manife-
stują się one podwyższoną zdolnością refleksyj-

Materia organiczna – związki 
organiczne pochodzące 
bezpośrednio lub pośrednio od 
komórek i tkanek organizmów 
żywych (roślinnych i zwierzęcych)

TOC (Total Organic Carbon) 
– całkowita zawartość węgla 
pochodzenia organicznego 
wyrażona w procentach wagowych

Konodonty – wymarła gromada 
strunowców. Skamieniałości 
konodontów są zbudowane 
z fosforanu wapnia, występują 
w postaci drobnych tworów 
szkieletowych w kształcie ząbków

Illityzacja smektytu – proces 
polegający na diagenetycznym 
przeobrażeniu wraz ze wzrostem 
głębokości minerału ilastego 
smektytu w inny minerał ilasty 
jakim jest illit. Zmiana stosunku 
illit/smektyt jest wykorzystywana 
do oznaczania stopnia dojrzałości 
termicznej materii organicznej

Macerał – elementarny 
nieskrystalizowany składnik 
węgla kopalnego, powstały 
wskutek uwęglenia materiału 
roślinnego. Macerały o określonym 
stopniu uwęglenia wykazują 
jednakowe cechy morfologiczne, 
chemiczne i fizyczne. Macerał 
jest w węglach odpowiednikiem 
minerału w skałach. Główny 
podział macerałów obejmuje grupy 
witrynitu, liptynitu i inertynitu

SŁOWNIK
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ną (jaśniejsza barwa) macerałów organicznych, 
aż po wystąpienie birefleksyjności (anizotropii) 
macerałów grupy witrynitu oraz składników wi-
trynitopodobnych (np. stałe bituminy).
Poszczególne fragmenty roślin oraz inne szcząt-
ki organiczne w różnym stopniu i z różną inten-
sywnością poddają się zmianom spowodowanym 
czynnikami fizycznymi lub chemicznymi. Za naj-
bardziej stabilne komponenty biomasy należy 
uznać ligninę i  celulozę, które są wyjściowymi 
składnikami grupy witrynitu.

Mierzalnym, mikroskopowym parametrem okreś-
lającym wielkość zachodzących zmian jest zdol-
ność odbicia światła witrynitu lub w przypadku jego 
nieobecności (np. w osadach starszego paleozoiku) 
materiału witrynitopodobnego (np. stałe bituminy). 
Refleksyjność macerałów witrynitu wzrasta wraz 
ze wzrostem dojrzałości termicznej. Jej wielkość 
charakteryzuje różne stadia przemian diagene-
tycznych i faz generowania węglowodorów.
Pomiary refleksyjności są przeprowadzane 
w imersji na polerowanych płytkach skalnych, na 

Materia organiczna niższego paleozoiku na różnym stopniu przeobrażenia termicznego widziana w świetle UV (fot. I. Grotek)
A – faza niedojrzała, B – wczesna faza „okna ropnego”, C – faza „okna ropnego”, D – faza „okna ropnego”

Bituminy – substancje mineralne 
pochodzenia organicznego, 
występujące w różnych skałach 
osadowych, będące mieszaninami 
głównie węglowodorów

Imersja – wypełnienie 
przezroczystą cieczą przestrzeni 
między oglądanym przedmiotem 
a pierwszą soczewką obiektywu 
mikroskopu, w celu zwiększenia 
jasności obrazu i zdolności 
rozdzielczej mikroskopu

Składniki autogeniczne – 
podstawowe składniki skał 
osadowych i spoiwa skał 
okruchowych, tworzące się w czasie 
kształtowania się skały lub później

SŁOWNIK
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autogenicznym witrynicie lub materiale witrynito-
podobnym, o cechach optycznych witrynitu. Skład-
niki te charakteryzują się liniowym wzrostem 
zdolności odbicia światła wraz ze wzrostem stop-
nia dojrzałości, a  wartość pomierzonego współ-
czynnika refleksyjności (% Ro) odpowiada okreś-
lonemu zakresowi temperatur oddziaływujących 
w przeszłości geologicznej na badane osady.

JAK DOJRZAŁOŚĆ TERMICZNA 
MATERII ORGANICZNEJ WPŁYWA 
NA POSZUKIWANIE ROPY I GAZU 
Z FORMACJI ŁUPKOWYCH?
Na podstawie stopnia dojrzałości termicznej 
można zakwalifikować skały macierzyste jako 
niedojrzałe, dojrzałe bądź przejrzałe termicznie, 
w  odniesieniu do możliwości generowania wę-
glowodorów.
Skały macierzyste niedojrzałe, czyli nieprze-
obrażone termicznie, które nie zostały jeszcze 
pogrzebane na duże głębokości, mogą genero-
wać gaz ziemny (biogeniczny), który powstaje 
jako wynik aktywności życiowej określonych ga-
tunków bakterii. Proces ten zachodzi zazwyczaj 
w  temperaturach poniżej 50oC, a  stopień prze-
obrażenia materii organicznej wyrażony współ-
czynnikiem refleksyjności nie przekracza 0,5% 
Ro (konwencjonalne złoża naftowe o  takiej ge-
nezie eksploatowane są w  Polsce od wielu lat 
w zapadlisku przedkarpackim).
Gdy skała macierzysta zostanie pogrzebana, np. 
w wyniku ciągłego przyrostu skał nadkładu, bak-
teryjne procesy przetwarzania materii organicz-
nej ustają, a  temperatura oraz ciśnienie panu-
jące w ośrodku skalnym wzrasta, uruchamiając 
stopniowo przemiany chemiczne prowadzące do 
generacji ropy naftowej i  w  mniejszym stopniu 
gazu ziemnego. Skałę, która została podgrzana 
do tego stopnia, że może tworzyć ropę naftową, 
określa się mianem skały dojrzałej, znajdują-

cej się w fazie generowania ropy lub tzw. „oknie 
ropnym”, a  jej stopień przeobrażenia wyrażo-
ny współczynnikiem refleksyjności mieści się 
w  przedziale 0,5–1,2% Ro. Dalsze pogrzebanie 
spowoduje, że skała macierzysta zacznie gene-
rować w  przewadze gaz ziemny (termogenicz-
ny) i będzie można spodziewać się występowania 
w niej mieszaniny składającej się z wygenerowa-
nej wcześniej ropy naftowej i „nowo powstałego” 
gazu ziemnego (tzw. kondensaty).

Uproszczony schemat obrazujący fazy generowania węglowodorów wraz ze wzrostem 
głębokości pogrążenia i temperatury (wg Bjorlykke, 1989, zmienione)

Gaz ziemny biogeniczny 
(bakteryjny) – gaz ziemny 
powstający w wyniku rozkładu 
materii organicznej przy 
współudziale bakterii na niewielkiej 
głębokości, w niskiej temperaturze
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Gdy ośrodek skalny znajdzie się na jeszcze więk-
szych głębokościach, materia organiczna będzie 
generować wyłącznie gaz ziemny, dodatkowo 
ropa naftowa, zakumulowana poprzednio w tych 
skałach, także zostanie przetworzona na gaz 
ziemny. Stopień takiego przeobrażenia termicz-
nego nazywa się fazą generowania gazu (tzw. 
„okno gazowe”), zachodzi w  temperaturach ok. 
120–150oC i  jest wyrażony współczynnikiem re-
fleksyjności od ok. 1,2 do 2,0% Ro. Proces ten bę-
dzie trwał aż do stopnia przeobrażenia, w którym 

skała macierzysta będzie przejrzała i wyczerpie 
swoje możliwości generacyjne (>3,0% Ro), ma to 
miejsce w temperaturach powyżej 200oC.
Należy zaznaczyć, że przedstawiony cykl powsta-
wania ropy naftowej i gazu ziemnego jest bardzo 
uproszczony, a warunki, w jakich tworzą się wę-
glowodory, są odmienne w  poszczególnych ba-
senach naftowych. Jest to spowodowane tym, że 
każdy basen naftowy charakteryzuje się innymi 
warunkami termodynamicznymi zachodzących 
w nim procesów, innym typem materii organicz-

Mapa dojrzałości termicznej w skali refleksyjności witrynitu utworów landoweru (niższy sylur) na zachodnim skłonie 
kratonu wschodnioeuropejskiego (Raport PIG-PIB, 2012)

Gaz ziemny termogeniczny 
– gaz ziemny powstający na 
bardzo  dużych głębokościach, 
w warunkach wysokich temperatur 
i ciśnień

SŁOWNIK
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nej rozproszonej w skałach, innymi minerałami 
budującymi skały, różnym tempem pogrążania 
oraz wieloma innymi czynnikami.
Dojrzałość termiczna jest niezmiernie ważnym 
parametrem, wymaganym w  pierwszym etapie 
poszukiwań, żeby określić strefy perspekty-
wiczne do występowania ropy naftowej lub gazu 
ziemnego w łupkach.

CZY POLSKIE ŁUPKI SĄ DOJRZAŁE?
Dojrzałość termiczna materii organicznej za-
wartej w łupkach starszego paleozoiku (głównie 
sylur) na obszarze kratonu wschodnioeuropej-
skiego zmienia się w  bardzo szerokich grani-
cach, reprezentując pełen zakres możliwości 
generowania węglowodorów.
Najsłabiej przeobrażone osady łupkowe wystę-
pują we wschodniej części syneklizy bałtyckiej 
(NE Polska). Zawierają one materiał organiczny 
w fazie niedojrzałej oraz we wczesnym stadium 

generowania ciekłych węglowodorów. Dojrza-
łość termiczna osadów starszego paleozoiku 
wyraźnie wzrasta w  kierunku brzeżnej strefy 
kratonu wschodnioeuropejskiego, osiągając 
w  partiach stropowych syluru NW części tej 
strefy główną i  późną fazę generowania ropy 
naftowej. W centralnej i SE brzeżnej strefie kra-
tonu stropowe utwory syluru osiągają główną 
fazę generowania gazów. Dojrzałość termiczna 
analizowanych łupków wzrasta również wraz 
z  głębokością pogrążenia. Spągowe warstwy 
syluru na obszarze brzeżnej części kratonu 
w NW Polsce oraz najniższe nawiercone pozio-
my syluru centralnej i SE części brzeżnej strefy 
kratonu zawierają materię organiczną w głów-
nej fazie generowania gazów, osiągając lokalnie 
fazę przejrzałą.
Należy zaznaczyć, że w analizowanych strefach 
NW i SE Polski obserwuje się lokalne, dodatnie 
anomalie termiczne.

Izabella Grotek
doktor nauk o Ziemi, absolwentka Wydziału Geologii na Uniwersytecie 
Warszawskim ze specjalizacją mineralogia i petrografi a. W Państwowym 
Instytucie Geologicznym – PIB prowadzi badania mikroskopowe materii 
organicznej z basenów sedymentacyjnych neogenu w celu określenia jej 
dojrzałości termicznej oraz typu genetycznego. Uzyskane dane znajdują 
zastosowanie w poszukiwaniu osadów potencjalnie macierzystych do 
generowania węglowodorów (ropa naftowa, gaz).

Marcin Janas
geolog naftowy, ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. 
W Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB prowadzi badania 
dotyczące geochemii naftowej. Zajmuje się zagadnieniami 
związanymi z analizą systemów naftowych, petrologią rozproszonej 
materii organicznej oraz określaniem stref perspektywicznych 
do występowania gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach 
łupkowych.

KILKA SŁÓW O AUTORACH



METODY POSZUKIWANIA 
I EKSPLOATACJI GAZU 
W FORMACJACH 
ŁUPKOWYCH
redaktor naukowy: Hubert Kiersnowski

Fo
t. 

Ge
of

iz
yk

a 
To

ru
ń



R O Z D Z I A Ł



80

ANALIZA SEJSMICZNA
Andrzej Głuszyński, Sylwia Kijewska

Współczesny rozwój technologii informatycz-
nych nie omija również branży zajmującej się 
poszukiwaniem i eksploatacją surowców mine-
ralnych. Oprogramowanie komputerowe, wyko-
rzystywane przy prowadzeniu badań nad wgłęb-
ną budową geologiczną, daje szeroki wachlarz 

możliwości. Umożliwia między innymi integra-
cję i  interpretację wszystkich dostępnych da-
nych geologicznych i geofizycznych (dane otwo-
rowe, dane sejsmiczne, mikrosejsmiczne, po-
miary i analizy laboratoryjne rdzeni wiertniczych 
i  in.) i  scalanie ich w  postaci trójwymiarowych 

Schemat pomiarów sejsmicznych oraz przepływu pomierzonych danych (fot. S. Kijewska, A. Głuszyński)
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modeli budowy geologicznej. Modele cyfrowe 
są zbudowane z siatki małych trójwymiarowych 
komórek, z  których każda zawiera informacje 
na temat właściwości górotworu, takich jak: 
rodzaj skały, porowatość, przepuszczalność, 
nasycenie gazem, podatność na szczelinowanie 
itp. Ponadto w cyfrowej przestrzeni trójwymia-
rowej są przedstawiane dane strukturalne, np. 
uskoki czy spękania.
Prezentacja budowy geologicznej w postaci cyf-
rowych modeli geologicznych ułatwia m.in. pla-
nowanie nowych odwiertów w miejscach najbar-
dziej ekonomicznie perspektywicznych, szaco-
wanie zasobów czy prognozowanie wydobycia. 
W miarę dopływu nowych informacji (nowe otwo-
ry wiertnicze, nowe badania sejsmiczne) cyfrowe 
modele geologiczne są na bieżąco modyfikowa-

ne i  uszczegóławiane, co prowadzi do efektyw-
niejszego prowadzenia poszukiwań akumulacji 
węglowodorów.
Kluczową rolę w rozpoznaniu wgłębnej struktury 
basenów sedymentacyjnych, którego częścią są 
formacje łupkowe, odgrywają badania sejsmicz-
ne. Polegają one na wzbudzaniu fali sejsmicznej 
(sprężystej) rozchodzącej się w  głąb ziemi i  jej 
rejestracji po powrocie na powierzchnię terenu. 
Obecnie wzbudzanie fali sejsmicznej najczęściej 
jest wykonywane poprzez specjalne urządzenia 
mechaniczne zamontowane na pojeździe (zwa-
ne wibratorem sejsmicznym), które wywołują 
niewielkie drgania ziemi. Fala sejsmiczna, pod-
czas swojej „podróży” w głąb ziemi, odbija się od 
granic w górotworze, które wykazują odmienną 
gęstość i prędkość propagacji fali sprężystej. Na 

Fragment trójwymiarowego modelu budowy geologicznej opartego na wynikach 
interpretacji danych sejsmicznych i otworowych
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takich granicach fala załamuje się i  częściowo 
odbija, pokonując drogę powrotną na powierzch-
nię terenu. Specjalne czujniki zwane geofonami 
odbierają sygnał i dalej przekazują go do apara-
tury rejestrującej. Metoda sejsmiczna pozwala 
na zobrazowanie wgłębnej budowy geologicznej 
i korelację między wykonanymi otworami wiert-
niczymi, jednocześnie będąc prawie bezinwazyj-
ną dla środowiska naturalnego.
Przy poszukiwaniach gazu w  łupkach wykorzy-
stuje się najczęściej sejsmikę 2D i 3D. Profil sej-
smiczny 2D jest przedstawieniem „plastra” wy-
ciętego z górotworu, który obrazuje jego budowę 
tylko na tej linii. Sejsmika 3D natomiast jest to 
trójwymiarowy zbiór danych sejsmicznych. Dzię-
ki sejsmice 3D, która zrewolucjonizowała poszu-
kiwania surowców, możemy rozpoznać budowę 
geologiczną w znacznie dokładniejszym stopniu 
niż tylko dzięki profilom 2D. Tym samym jednak 

wykonanie i  interpretacja danych sejsmicznych 
3D jest znacznie bardziej kosztowna i  czaso-
chłonna.
Oprócz trójwymiarowych modeli budowy geolo-
gicznej wykonuje się również modelowania czte-
rowymiarowe, gdzie czwartym wymiarem jest 
czas. Pozwalają one na lepsze zrozumienie pro-
cesów prowadzących do powstania złóż węglo-
wodorów. W  modelach 4D przedstawiony może 
być rozwój budowy geologicznej od momentu 
powstania osadów aż do chwili obecnej. W przy-
padku omawianych formacji łupkowych w Polsce 
modelowany przedział czasu może obejmować 
ponad 400 milionów lat. Tworzone są również 
modele obejmujące znacznie krótszy przedział 
czasu, np. kilka lat. Dotyczą one głównie okre-
su po rozpoczęciu eksploatacji złoża, kiedy przez 
porównanie danych (sejsmicznych, otworowych), 
wykonanych przed rozpoczęciem eksploatacji, 

Przekrój geologiczny wygenerowany z trójwymiarowego modelu budowy geologicznej, na którego podstawie planowana 
jest trajektoria horyzontalnego odcinka otworu



83

z danymi pomierzonymi po pewnym okresie wy-
dobycia, tworząc modele 4D, można wnioskować 
o zmianach jakie zaszły w górotworze.
Szczegółowa analiza danych sejsmicznych wy-
maga integracji informacji otrzymanych innymi 
metodami. Dzięki temu pozwala na oszacowanie 
wielu istotnych cech górotworu, takich jak: ro-

dzaj skał i  ich miąższość, głębokość zalegania 
złoża, obecność uskoków etc. Ponadto można 
wnioskować o podatności górotworu na szczeli-
nowanie, przewidywać kierunki i zasięg spękań 
powstających w  trakcie szczelinowania, szaco-
wać zawartości TOC (zawartość węgla organicz-
nego) i innych.

Zdjęcia sejsmiczne (Løseth i in., 2011)

• Integracja informacji pochodzących np. z  atrybutów sejsmicznych, danych otworowych oraz analizy 
AVO – zmiana amplitudy z offsetem (ang. amplitude versus offset), dostarczające informacji o para-
metrach fizycznych skał, takich jak m.in. moduł Younga, współczynnik Poissona, impedancja fali P i S. 
Wartości współczynnika Poissona i modułu Younga pomagają natomiast ocenić kruchość skał łupko-
wych.

• Analiza zmiany amplitudy z kątem i azymutem (AVA(Z) ang. amplitude versus angle and azimuth) oraz 
zmiana prędkości z azymutem (VVAz) pozwalające oszacować występujące w górotworze naprężenia 
i ich orientację. Znaczne mierzalne zmiany w zapisie danych sejsmicznych 3D mogą być również od-
zwierciedleniem istniejących w ośrodku spękań. Zmiany te są zwane również sejsmiczną anizotropią 
azymutalną (ang. seismic azimuthal anisotropy). W oszacowaniu gęstości istniejących spękań oraz ich 
orientacji pomagają także dane szerokokątowe oraz sejsmika wielokomponentowa (3C).

• Inwersja sejsmiczna prowadząca do odtworzenia krzywych pseudoimpedancji akustycznej, na pod-
stawie danych sejsmicznych, po dalszej „obróbce”, pozwala na oszacowanie zawartości TOC %, która 
może być zaimportowana do oprogramowania służącego do modelowania basenów w celu oceny po-
tencjału generacyjnego basenu.

W celu identyfikacji i scharakteryzowania danego złoża niekonwencjonalnego mogą 
być wykorzystywane różne parametry i zaawansowane metody, takie jak:
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Pierwszym etapem interpretacji jest dowiąza-
nie danych sejsmicznych rejestrowanych w ska-
li czasowej do danych pochodzących z  otworu 
wiertniczego, rejestrowanych w skali głębokoś-
ciowej. Odbywa się to za pomocą sejsmogramu 
syntetycznego lub pionowych profilowań sej-
smicznych PPS (ang. VSP).
Następnie dane sejsmiczne są poddawane inter-
pretacji, w której można wyróżnić kilka etapów:
– interpretację strukturalną obejmującą anali-

zę obrazu pod kątem występowania struktur, 
np. antyklin, uskoków na podstawie przebiegu 
granic sejsmicznych;

– sejsmostratygrafię, która na podstawie da-
nych sejsmicznych stara się dokonać analizy 

zależności obrazu sejsmicznego od litologii 
w  kontekście rozkładu geometrycznego, po-
zwalając na określenie układu depozycyjnego;

– interpretację złożową zmierzającą do lokali-
zacji złóż węglowodorów.

Od momentu rozpoczęcia w Polsce poszukiwań 
węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych 
widoczny jest znaczący wzrost ilości wykony-
wanych badań sejsmicznych. W efekcie obszary 
objęte koncesjami są pokryte licznymi nowymi 
zdjęciami sejsmicznymi 2D i 3D, które pozwala-
ją na znacznie dokładniejsze poznanie budowy 
geologicznej danych obszarów, przez co rozpo-
znane mogą być nowe złoża zarówno konwencjo-
nalne, jak i niekonwencjonalne.
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GEOFIZYKA OTWOROWA
Michał Roman

Geofizyka otworowa (karotaż, dawniej geofizyka 
wiertnicza) jest to zespół metod badawczych re-
alizowanych w otworach wiertniczych za pomocą 
odpowiednich narzędzi – sond. Rozwijana od po-
czątku XX wieku geofizyka otworowa dysponuje 
obecnie kilkudziesięcioma rozmaitymi metoda-
mi, bazującymi na pomiarze obecnych w odwier-
cie naturalnych bądź wzbudzonych pól fizycz-
nych. W większości otworów wiertniczych panują 
ekstremalne warunki – przewiercane skały na 
głębokości kilku kilometrów mają temperatury 
rzędu setek °C1, ponadto w czasie wiercenia i po-
miarów otwór najczęściej jest wypełniony mie-
szaniną wody i iłu o konsystencji błota – płuczką 
wiertniczą. Kilkukilometrowy słup płuczki stwa-
rza na dnie otworu ciśnienia rzędu setek MPa, 
przez co delikatne i  czułe detektory i  zespoły 
elektroniki sondy pomiarowej muszą być odpo-
wiednio zabezpieczone, zaś sam pomiar wymaga 
skorygowania (np. płuczka filtrująca z otworu do 
piaskowców zmienia ich właściwości, tempera-
tura wpływa na czułość detektorów itp.).
Karotaż, obok analizy zwiercin (mudlogging) 
i  badań na rdzeniu, dostarcza całe spektrum 
informacji dotyczących zwiercanych skał. Jego 
wyróżnikiem jest stosunkowo tanie i  szybkie 
pozyskiwanie danych w sposób ciągły z długie-
go odcinka pomiarowego skał, w warunkach ich 
naturalnego zalegania. Dane te są jednak nieco 
rozmyte (zwłaszcza wtedy, gdy warstwy skal-
ne są cieńsze niż rozdzielczość sond), ponadto 
– zwłaszcza w  początkowym etapie prac w  da-

1 Zależy to od gradientu geotermicznego, w Polsce na głębo-
kości 5 km temperatura wynosi ok. 150°C

nym rejonie geologicznym – należy skorelować 
je z  laboratoryjnymi oznaczeniami zwiercanych 
skał z danego rejonu.
Pozyskanie rdzeni wiertniczych do badań labo-
ratoryjnych jest pracochłonne, a na wyniki ozna-
czeń zwykle trzeba czekać. Uzyskuje się jednak 
bardzo dokładne dane, zaś zakres możliwych 
analiz jest niemal nieograniczony. Z  uwagi na 
punktowy charakter próbek skalnych (kilka do 
kilkunastu centymetrów długości, wobec kilku-
kilometrowej głębokości otworów) dane pozy-
skane z  wykonanych na nich badań wymagają 
korelacji z właściwymi krzywymi geofizyki otwo-
rowej. Przykładem może być korelowanie para-
metru TOC, oznaczonego na próbkach skalnych, 
z profilowaniem oporności i profilowaniem aku-
stycznym.
Umiejętne powiązanie wyników wszystkich ba-
dań i  pomiarów pozwala m.in. ustalić pełen 
profil litostratygraficzny otworu, środowisko 
sedymentacji skał osadowych, położenie kon-
taktu woda–ropa, bądź takie parametry, jak np. 
procentowy udział poszczególnych minerałów, 
moduły wytrzymałościowe, porowatość, prze-
puszczalność czy nasycenie węglowodorami 
w  strefach perspektywicznych. Podstawowe, 
tradycyjnie wykorzystywane przy poszukiwa-
niach naftowych metody to profilowania: opor-
ności elektrycznej (mierzonej dla różnych odle-
głości od osi otworu i  z  różną rozdzielczością), 
naturalnej promieniotwórczości gamma (często 
w  wersji spektrometrycznej, co pozwala osza-
cować zawartości toru, uranu i potasu obecnych 
w skale), porowatości neutronowej, gęstości ob-
jętościowej (często wraz z niosącym informacje 

Quadcombo – zestaw pomiarów 
powszechnie wykonywanych 
we współczesnych otworach 
poszukiwawczych. W jego skład 
wchodzą profilowanie naturalnej 
promieniotwórczości gamma, 
profilowania oporności, profilowanie 
neutronowe, profilowanie gęstości 
objętościowej i profilowanie 
akustyczne

Triple Combo – zestaw pomiarów 
powszechnie wykonywanych 
we współczesnych otworach 
poszukiwawczych. W jego skład 
wchodzą profilowanie naturalnej 
promieniotwórczości gamma, 
profilowania oporności, profilowanie 
neutronowe i profilowanie gęstości 
objętościowej

Krzywa geofizyki otworowej – 
profilowanie danej właściwości 
z głębokością. Przykładem może 
być profilowanie temperatury, czyli 
zapis pomierzonej za pomocą sondy 
temperatury wraz z głębokością

SŁOWNIK
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Klasyczne pomiary sondami kablowymi (WL) polegają na spuszczeniu zawieszonej na kablu sondy (lub zestawu sond) do 
otworu, zwykle poniżej jego zarurowanych fragmentów, a następnie w miarę jej wyciągania powtarzniu pomiarów każdym 
z detektorów (profilowania termiczne w otworze są rejestrowane na odwrót – z góry na dół, aby nie zaburzyć słupa płuczki 
o temperaturze identycznej do sąsiadujących skał). Sygnał jest następnie przesyłany na powierzchnię poprzez kilkużyłowy 
kabel geofizyczny i  rejestrowany przez naziemną aparaturę. Od lat 80. XX w. rozwija się technika pomiarów w  trakcie 
wiercenia (LWD), polegająca na umieszczeniu detektorów w  ścianach obracającego się w  czasie wiercenia przewodu 
wiertniczego zakończonego świdrem. Dane pozwalające na sterowanie kierunkiem wiercenia są przesyłane za pomocą 
telemetrii, reszta danych jest zapisywana w pamięci i odczytywana po wyciągnięciu sond

Profilowania:
oporności elektrycznej PO – 
szeroka grupa różnego rodzaju 
profilowań, których celem jest 
ustalenie oporności elektrycznej 
skał, co pozwala m.in. na 
szacowanie roponasycenia 
perspektywicznych warstw skalnych 
– udziału ropy i solanki zawartej 
w danej skale

porowatości neutronowej PNN 
– rodzaj profilowań jądrowych 
bazujących na rejestracji 
rozpraszanych przez ośrodek 
neutronów pozwalający na 
wyznaczenie m.in. porowatości czy 
chemizmu. Wodór znacząco wpływa 
na spowalnianie neutronów, zaś 
pierwiastki śladowe obecne w skale 
– na ich absorbcję

naturalnej promieniotwórczości 
gamma PG – pomiar naturalnej 
promieniotwórczości skał 
emitujących znikome 
promieniowanie powstałe w wyniku 
rozpadu naturalnie występujących 
izotopów promieniotwórczych 
– potasu i szeregów 
promieniotwórczych toru i uranu

SŁOWNIK
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o  litologii indeksem absorbcji fotoelektrycznej) 
i  prędkości fali akustycznej (oprócz szacowania 
porowatości, profilowanie to jest wykorzystywa-
ne w interpretacji badań sejsmicznych).
Do parametrów, które można wyznaczyć za po-
mocą geofizyki otworowej, a które mają olbrzy-
mie znaczenie w procesie eksploracji gazu z łup-
ków należą:
– zawartość materii organicznej estymowanej 

przez parametr całkowitego węgla organicz-
nego TOC (Total Organic Carbon);

– skład mineralny łupków;

– porowatość oraz rozkład wielkości porów 
skalnych;

– parametry mechaniczne łupków;
– pole naprężeń panujące w górotworze.
Łupki bogate w  materię organiczną na profi-
lowaniach geofizyki otworowej charakteryzują 
się znacznie zwiększoną promieniotwórczością 
(uran wykazuje powinowactwo względem mate-
rii organicznej), zwiększonym oporem elektrycz-
nym oraz podwyższoną porowatością (o  której 
można wnioskować na podstawie spowolnienia 
fali akustycznej, zmniejszenia gęstości objętoś-

1. Spektrometria neutron-gamma – polega na pomiarze energii kwantów gamma pochodzących z  in-
terakcji neutronów z jądrami atomów, z których składa się skała. Neutrony są emitowane sztucznie, 
przez źródło umieszczone w sondzie. Każdy pierwiastek, w wyniku oddziaływań z neutronami, emituje 
promieniowanie gamma o charakterystycznym spektrum, co umożliwia jego identyfikację. Intensyw-
ność promieniowania o danej energii informuje z kolei o stężeniu danego pierwiastka w skale. Po sto-
sownych obliczeniach otrzymuje się profil składu mineralogicznego przewierconych skał, wraz z sza-
cunkową zawartością węgla organicznego1.

2. Magnetyczny rezonans jądrowy – polega na ustawieniu spinu magnetycznego atomów wodoru, wy-
stępującego w skale wzdłuż pola magnetycznego generowanego przez sondę, a następnie pomiaru 
w jakim czasie takie uporządkowanie zanika. Taki rozkład w czasie niesie informację o porowatości 
skały i wielkości porów, w których występuje woda lub węglowodory (w nich zwykle znajduje się wodór 
występujący w skałach).

3. Pełny obraz falowy – polega na zapisie amplitudy drgań akustycznych w funkcji czasu (a nie tylko czasu 
wstąpienia podłużnej fali akustycznej, z której oblicza się jej prędkość). Drgania są emitowane przez 
kierunkowe i radialne nadajniki umieszczone w sondzie, propagują one w skale, a następnie są reje-
strowane przez znajdujące się w pewnej odległości od źródeł odbiorniki. Takie pomiary pozwalają na 
wnioskowanie m.in. o porowatości i przepuszczalności skał czy – wraz z profilowaniem gęstości skał 
– o ich parametrach mechanicznych (moduły wytrzymałościowe). Emisja drgań w różnych kierunkach 
pozwala na ustalenie anizotropii skał, wynikającej ze spękań związanych z naprężeniami górotworu.

4. Obrazowanie ścian otworu – profilowanie (elektryczne bądź akustyczne) o olbrzymiej rozdzielczości 
pionowej (pozwalającej wyróżnić centymetrowe niejednorodności) umożliwiające interpretację m.in. 
kierunku zapadania i miąższości warstewek skalnych czy przebiegu szczelin i tzw. breakoutów (piono-
wych pasów na ściance otworu, w których skały chętnie się odspajają). Orientacja breakoutów pozwala 
ocenić kierunek największego naprężenia w górotworze. Jest to przydatne przy planowaniu optymal-
nego kierunku wierceń udostępniających i przebiegu hydroszczelinowania.

1 Niektóre sondy pozwalają na dokładne ustalenie zawartości węgla organicznego, bez dowiązywania do próbek, dzięki 
rejestracji rozpraszanych neutronów i emitowanych kwantów gamma w funkcji czasu

Od lat osiemdziesiątych rozwinięto nowe metody pomiarowe pozwalające na uzyskanie 
informacji pomocnych przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż łupkowych:

Profilowania:
gęstości objętościowej PGG – 
pomiar rozpraszanych w skale 
kwantów gamma umożliwia ocenę 
średniej liczby atomowej ośrodka, 
co pozwala obliczyć gęstości skał, 
a co za tym idzie, np. porowatość 
całkowitą danej skały

akustyczne PA – pomiar prędkości 
rozchodzenia się fali akustycznej 
w otworze wiertniczym. Fala 
emitowana przez sondę porusza 
się w skałach, a następnie wraca 
do odbiorników umieszczonych 
w sondzie. Służy np. do oceny 
porowatości skał

SŁOWNIK
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ciowej czy zwiększenia porowatości neutro-
nowej). Odpowiednio zestawiając profilowanie 
oporności i profilowanie wrażliwe na porowatość 
skał, po kalibracji do próbek z  rdzenia, można 
uzyskać profil procentowej zawartości węgla or-
ganicznego (TOC) w otworze.

Interpretacja uzyskanych danych jest wykorzy-
stywana do tworzenia dynamicznych, trójwy-
miarowych modeli systemów naftowych poprzez 
parametryzowanie wydzielonych skał oraz (wraz 
z  pomiarami sejsmiki w  otworze) do konwersji 
czasowo-głębokościowej danych sejsmicznych.

Zestawienie profilowań geofizyki otworowej w jednym z polskich otworów poszukiwawczych (przykład)
Środkowa kolumna informująca o litologii powstała z użyciem spektrometrycznego profilowania neutron-gamma sPNG – widać 
na nim dobrze korelację zawartości węgla organicznego TOC z obecnością gazu. Pozostałe oznaczenia: CALM – profilowanie 
średnicy, LLDC i LLSC – profilowania oporności, GR – profilowanie naturalnej promieniotwórczości gamma, PE – profilowanie 
indeksu absorbcji fotoelektrycznej, ROMA – gęstość szkieletu skalnego, NPHL – profilowanie porowatości neutronowej, 
DT – profilowanie akustyczne (wysoka korelacja pomiędzy krzywymi NPHL i DT świadczy o wysokiej wiarygodności oceny 
porowatości), RHOT – profilowanie gęstości objętościowej wyznaczonej na podstawie składu matrycy, porowatości skały 
i udziału poszczególnych mediów (ropy, solanki i gazu) w przestrzeni porowej, RHOB – profilowanie gęstości objętościowej 
pomierzonej za pomocą profilowania gamma-gamma (zwraca uwagę duża zgodność obu krzywych gęstościowych świadcząca 
o wybraniu dobrego modelu składu skały i wysokiej jakości pomiarów sPNG)

Michał Roman
ukończył Wydział Geologii, Geofi zyki i Ochrony Środowiska na 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Państwowym 
Instytucie Geologicznym – PIB zajmuje się analizą danych geofi zyki 
otworowej, m.in. pod kątem poszukiwań niekonwencjonalnych złóż 
węglowodorów.
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LWD (Logging While Drilling) 
– pomiary geofizyki otworowej 
wykonywane w trakcie wiercenia 
przez specjalistyczną aparaturę 
umieszczoną na przewodzie 
wiertniczym

WL (Wireline Logging) – pomiary 
geofizyki otworowej wykonywane 
po wyciągnięciu przewodu 
wiertniczego przez sondy 
zawieszone na kablu

Mudlogging – analiza zwiercin 
powstających w trakcie wiercenia 
otworu wiertniczego, wydostających 
się wraz z płuczką na powierzchnię

Telemetria – sposób przesyłania 
danych, uzyskanych sondami 
otworowych typu LWD, na 
powierzchnię za pomocą impulsów 
ciśnieniowych płuczki
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METODY EKSPLOATACJI 
GAZU ZE SKAŁ 
ŁUPKOWYCH
Marek Jarosiński, Hubert Kiersnowski

Gaz w skale łupkowej jest uwięziony pod ciśnie-
niem w  przestrzeniach porowych i  otwartych 
szczelinach (gaz wolny) oraz zaabsorbowany 
na powierzchniach fragmentów organicznych 
i cząstkach mineralnych (gaz związany).
Podstawową metodą eksploatacji gazu ze 
skał łupkowych jest metoda szczelinowania 

hydraulicznego, polegająca na zatłaczaniu 
do skał łupkowych wody z  domieszkami sub-
stancji chemicznych lub innego medium (np. 
dwutlenek węgla) pod znacznym ciśnieniem. 
Szczelinowanie może być przeprowadzone 
w  części pionowej lub horyzontalnej otworu 
wiertniczego.

Schemat szczelinowania hydraulicznego w odcinku pionowym I horyzontalnym (za zgodą Pennsylvania Independent Oil & 
Gas Association, 2013)
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Do wytworzenia gwałtownego wzrostu ciśnienia powodującego rozsadzenie skały potrzebne jest użycie 
wielu pomp i zgromadzenie ogromnej ilości sprzętu i płynów szczelinujących na terenie wiercenia. Pro-
ces szczelinowania hydraulicznego polega na zatłaczaniu w szczelnie odcięty odcinek otworu, o perfo-
rowanych rurach okładzinowych, płynu szczelinującego. Wzrost ciśnienia w otworze, do wartości prze-
kraczającej najmniejsze naprężenie styczne do ściany otworu, powoduje pęknięcie skały w sąsiedztwie 
otworu i rozpoczęcie propagowania się szczeliny w obrębie łupków gazonośnych. Szczelina hydrauliczna 
propaguje się zawsze w kierunku zbliżonym do oddziaływania największego naprężenia poziomego, przy 
ciśnieniu w szczelinie przekraczającym wartość najmniejszego współczesnego naprężenia. Wraz z pły-
nem porowym w obręb nowo utworzonej siatki spękań jest zatłaczany proppant, stanowiący podsadzkę 
zapobiegającą zatrzaśnięciu się szczeliny po zakończeniu zatłaczania i spadku ciśnienia. Po odkręceniu 
zaworów wstecznych na powierzchnię wypływa część płynów szczelinujących, których nie wchłonęły 
łupki i świeżo powstała przestrzeń szczelinowa. Dzięki monitoringowi mikrosejsmologicznemu można 
rejestrować lokalizację subtelnych wstrząsów, wzbudzonych deformacją kompleksu łupkowego przez 
płyn szczelinujący i na tej podstawie określać zasięg szczelinowania. Warto zaznaczyć, że drgania wzbu-
dzane zabiegiem szczelinowania są zwykle o ponad miliard razy słabsze, niż drgania odczuwalne przez 
człowieka na powierzchni ziemi. W wyjątkowych przypadkach może dojść do wzbudzenia silniejszego 
wstrząsu, jeżeli płyn szczelinujący uruchomi silnie naprężoną naturalnie strefę tektoniczną.

Alternatywną metodą stymulacji przypływu gazu jest przepłukanie otworu lub szczelinowanie ciekłym 
azotem lub dwutlenkiem węgla, które powoduje spadek ciśnienia hydrostatycznego płynu w  otworze 
wzmagające przypływ gazu. Media te w przeciwieństwie do wody nie powodują pęcznienia substancji ila-
stej i aktywnie wypierają metan z solanki i powłok adsorpcyjnych, niemniej ich użycie znacznie podnosi 
koszt zabiegu i konstrukcji otworu.

Szczelinowanie, poprzez utworzenie sztucznej 
sieci spękań, umożliwia połączenie niewielkich 
przestrzeni wypełnionych gazem, a tym samym 
sczerpanie części gazu z objętości skały podda-
nej zabiegowi szczelinowania. Dodatkowo wy-
pływ gazu powoduje spadek ciśnienia, co umoż-
liwia rozpoczęcie procesu desorpcji (uwalniania) 
gazu związanego. W celu podtrzymania drożno-
ści przepływu gazu po zabiegu szczelinowania, 
w  trakcie szczelinowania zatłaczana jest pod-
sadzka, którą stanowi w większości przypadków 
piasek.
Istotą udanego zabiegu jest utworzenie jak naj-
gęstszej sieci spękań, które dotrą do jak naj-
większej liczby mikroskopijnych dróg lokalnej 
migracji gazu w  obrębie łupków, do których 
należą wszelkiej skali spękania i  laminy bar-
dziej zapiaszczone. Przeważająca część badań 
zmierzających do rozpoznania kompleksów 
złożowych jest ukierunkowana na rozpozna-
nie parametrów mechanicznych łupków i  ich 

naprężenia, tak żeby móc jak najprecyzyjniej 
zaplanować zabiegi szczelinowania hydrau-
licznego, niezbędne do udostępnienia złoża. 
Do zoptymalizowania tych zabiegów testuje się 
warianty płynów o różnej lepkości, ściśliwości, 
napięciu powierzchniowym, zawierające sub-
stancje aktywnie reagujące ze skałą, mające 
różną zdolność do przenoszenia proppantu, tzn. 
zawiesiny, która przeciwdziała zatrzaśnięciu 
się szczelin hydraulicznych. Efekt szczelinowa-
nia można również zoptymalizować przez dobór 
optymalnego tempa wzrostu ciśnienia lub przez 
modulację ciśnienia oraz okresową zmienność 
składu płynów szczelinujących, a  także przez 
dobór właściwej sekwencji szczelinowania 
w  kilku otworach wierconych z  jednej platfor-
my (padu). Istotnym elementem projektowania 
zabiegów jest również przewidywanie barier 
geomechanicznych, ograniczających rozprze-
strzenianie się szczelin hydraulicznych poza 
formacje złożowe.
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Możliwość eksploatacji surowców energetycz-
nych z  nowych źródeł zawsze rozbudza wiele 
oczekiwań, głównie w  sferze korzyści ekono-
micznych i  gospodarczych, ale też XXI wiek to 
czas, gdy stawiane są pytania o cenę, jaką przyj-
dzie zapłacić za sięganie po kolejne zasoby utwo-
rzone przez naturę. Można by rzec, że współ-
czesna cywilizacja stale znajduje się w  zawie-
szeniu pomiędzy nadzieją a obawą – nadzieją na 
rozwój gospodarki, przede wszystkim przez ob-
niżenie cen energii, a obawą o wpływ inwestycji 
na środowisko. O korzyściach płynących z poja-
wienia się nowych zasobów gazu nikogo nie trze-
ba przekonywać i  śmiało można postawić tezę, 
że wraz z uruchomieniem eksploatacji złóż nie-
konwencjonalnych rynek gazu w Europie zmieni 
się diametralnie. Zastanówmy się natomiast nad 
obawami, jakie towarzyszą tej wczesnej fazie 
poszukiwań i  rozpoznawania niekonwencjonal-
nych złóż gazu w  Europie. Czym jest wywołany 
strach przed eksploatacją gazu z  łupków? Czy 
rzeczywiście wydobycie węglowodorów ze złóż 
niekonwencjonalnych tak bardzo się różni od po-
wszechnej i akceptowanej na świecie eksploata-
cji złóż konwencjonalnych? Surowiec, czyli gaz, 
jest przecież ten sam. W czym więc tkwi różnica 
i skąd się biorą obawy tak silne, że są w stanie 
zablokować proces rozpoznawania złóż?
Na początku naszych rozważań trzeba wyraźnie 
stwierdzić, że podobnie jak każda działalność 
wydobywcza, eksploatacja gazu z  łupków jest 
procesem oddziałującym na środowisko natural-
ne. Potencjalnie zagrożonymi elementami śro-
dowiska są wody, zarówno podziemne, jak i po-
wierzchniowe, gleba i grunt, a także atmosfera. 
Dodatkowo nie można zapominać o  zmianach 
w  krajobrazie oraz wzmożonym ruchu ciężkich 
samochodów i  hałasie, negatywnie wpływają-
cych na komfort życia ludzi i zwierząt. Większość 
z wymienionych potencjalnych oddziaływań jest 

krótkotrwała oraz możliwa do zminimalizowania 
w  stosunkowo prosty sposób, np. przez insta-
lację ekranów dźwiękoszczelnych lub stosowa-
nie urządzeń niskoemisyjnych, czy też izolację 
powierzchni terenu. Prawidłowa konstrukcja 
otworów, w  tym przede wszystkich odpowied-
nia izolacja poziomów wodonośnych, skutecznie 
zapobiega zanieczyszczeniu wód podziemnych 
ze strefy przyotworowej, zaś odpowiednia re-
kultywacja terenu po zakończeniu działalności 
górniczej pozwala na powrót do jego pierwot-
nego użytkowania. Istnieje wiele powszechnie 
stosowanych rozwiązań skutecznie minimalizu-
jących zagrożenia dla środowiska naturalnego 
wynikające z  procesu wydobywczego kopalin. 
Wieloletnie doświadczenia związane z  głęboki-
mi wierceniami na terenie Polski (ponad 7 tys. 
otworów) oraz eksploatacją węglowodorów ze 
złóż konwencjonalnych pozwalają na stwierdze-
nie, że prace takie można prowadzić w naszym 
kraju w  sposób bezpieczny. Specyfika niekon-
wencjonalnych złóż węglowodorów wymaga 
jednak bardziej kompleksowego spojrzenia na 
środowiskowe aspekty eksploatacji tego typu 
złóż. Spowodowane jest to przede wszystkim ko-
niecznością wiercenia znacznie większej liczby 
otworów niż w  przypadku złóż konwencjonal-
nych oraz stosowania zabiegów stymulacji złoża 
w każdym otworze.

POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE NA 
ŚRODOWISKO NA POSZCZEGÓLNYCH 
ETAPACH PRAC
Zarówno charakter, jak i intensywność oddziały-
wania procesu eksploatacji gazu z formacji łup-
kowych na poszczególne elementy środowiska 
wynika wprost ze stosowanych technologii i jest 
zmienna na różnych etapach prac. W  procesie 
eksploatacji gazu z  łupków wyróżnia się nastę-
pujące etapy przedsięwzięcia:
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– prace przygotowawcze,
– wiercenie otworów,
– zabiegi stymulacji złoża (szczelinowanie hy-

drauliczne),
– przygotowanie do eksploatacji,
– eksploatacja (wydobycie gazu z otworów),
– likwidacja otworów i rekultywacja terenu.
Każdy z  wymienionych etapów prac niesie ze 
sobą inny rodzaj i zakres potencjalnych oddzia-
ływań na środowisko naturalne i  dla każdego 
z  nich są stosowane odmienne procedury ich 
oceny oraz minimalizacji. Dla tego typu dzia-
łalności znamienne jest, że prace w  kolejnym 
etapie zależą od wyników etapu poprzedniego 
oraz od sposobu jego realizacji. Ponadto, wraz 
z postępem prac następuje kumulacja pewnych 
oddziaływań, które mogą trwać także po zakoń-
czeniu działalności.
Etap prac przygotowawczych obejmuje działa-
nia związane z  budową zakładu górniczego. Na 
wczesnym etapie rozwoju technologii w Stanach 
Zjednoczonych (II połowa XX wieku) konieczność 
zastosowania gęstej siatki wierceń była uważa-
na za jeden z większych problemów środowisko-

wych. Przyczyniało się to bowiem do wyłączania 
z użytkowania dużych powierzchni terenu, a także 
oddziaływań wynikających z intensywnego trans-
portu kołowego pomiędzy poszczególnymi obsza-
rami eksploatacji. Na terenie Europy, gdzie śred-
nia gęstość zaludnienia jest dwa razy większa niż 
w Stanach Zjednoczonych (w Polsce prawie cztery 
razy) problem ten byłby jeszcze bardziej zauwa-
żalny. Obecnie obszar, na którym jest prowadzona 
działalność na powierzchni terenu obejmuje za-
zwyczaj od 2 do 4 ha, a stosowanie wierceń kie-
runkowych, sprawia, że eksploatacja gazu jest 
możliwa z obszaru 500 razy większego niż teren 
zajęty na powierzchni terenu. Coraz skuteczniej-
sze techniki wierceń kierunkowych pozwalają 
obecnie osiągać odcinki eksploatacyjne o  dłu-
gości ponad 3 km, udostępniające złoże w wielu 
kierunkach, bez zajmowania takiego samego ob-
szaru na powierzchni. Zmniejsza to uciążliwości 
związane z  eksploatacją gazu z  łupków, znane 
z wczesnych doświadczeń amerykańskich.
Etap prac przygotowawczych, podczas które-
go powstaje infrastruktura zakładu górniczego, 
jest kluczowy z  punktu widzenia bezpieczne-

Prace przygotowawcze – niwelacja placu wiertni i uszczelnienie powierzchni terenu (fot. M. Konieczyńska, 
lewe – za zgodą właściciela, prawe – za zgodą PGNiG) 
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go prowadzenia eksploatacji. Najważniejszymi 
elementami tego etapu są: zabezpieczenie or-
ganicznej warstwy gleby, izolacja powierzchni 
terenu, wykonanie systemu drenażu i odprowa-
dzania wód opadowych, budowa zbiorników na 
wodę opadową i procesową, budowa ujęć i przy-
łączy wodnych, a  także zaprojektowanie przy-
szłych instalacji odbioru odpadów oraz sieci 
odbioru i  przesyłu gazu. Obecnie powszechnie 
stosowaną praktyką jest wyłożenie powierzch-
ni terenu folią nieprzepuszczalną oraz płytami 
betonowymi. Organiczną warstwę gleby na ogół 
zdejmuje się i zwałuje wokół terenu zakładu, co 
dodatkowo tworzy barierę ochronną. Ze względu 
na konieczność transportu znacznej ilości urzą-
dzeń niezbędnych do prowadzenia eksploatacji, 
często są budowane także drogi dojazdowe.

Etap wiercenia otworów trwa zazwyczaj kilka mie-
sięcy, przy czym w fazie eksploatacji w pojedynczej 
lokalizacji zazwyczaj jest wiercone kilkanaście 
otworów w dwóch rzędach, w siatce co kilka me-
trów. Wszystkie otwory, z  odcinkami horyzontal-
nymi w różnych kierunkach, są wiercone jeden po 
drugim za pomocą tego samego zainstalowanego 
urządzenia wiertniczego, które jest przesuwane na 
terenie wiertni. Prace są prowadzone w trybie cią-
głym, co w przypadku umiejscowienia w niedale-
kiej odległości od zabudowy mieszkalnej może być 
uciążliwe dla mieszkańców (oświetlenie, hałas). 
Uciążliwości te skutecznie ogranicza się przede 
wszystkim przez lokalizowanie terenów pod wiert-
nie w miarę możliwości z dala od zabudowań, wy-
korzystywanie naturalnych barier oraz stosowanie 
ekranów akustycznych.

Widok placu wiertni na etapie wiercenia otworu (fot. Archiwum PGNiG)
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W warunkach polskich wiercenia w celu uzyska-
nia gazu z łupków są prowadzone do głębokości 
od 3,0 do ponad 5,0 km. Są to głębokości więk-
sze od średnich głębokości wierceń na terenie 
Stanów Zjednoczonych i Kanady: Barnett Shale: 
2,1–2,7 km, Marcellus Shale: 1,8–2,1 km (Mo-
dern Shale Gas Development in the United Sta-
tes: A Primer, U.S. Department of Energy, April 
2009). Znaczne głębokości występowania forma-
cji złożowych z  jednej strony podrażają koszty 

prac i wydłużają czas ich trwania, ale z drugiej 
są czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo 
eksploatacji gazu, gwarantując lepszą izolację 
pomiędzy formacją eksploatowaną a poziomami 
wód pitnych i powierzchnią terenu. Niemniej jed-
nak, niezależnie od głębokości i celu wiercenia, 
zasadniczą kwestią z punktu widzenia minimali-
zacji oddziaływania na środowisko naturalne jest 
prawidłowa konstrukcja i  wykonanie otworów 
wiertniczych, które powinny skutecznie elimi-

Schemat wiercenia podczas poszukiwania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
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nować możliwość przedostania się cieczy tech-
nologicznych i gazu do górotworu, w tym przede 
wszystkim do warstw wodonośnych. Dlatego też 
w trakcie wiercenia poziomy wodonośne są izo-
lowane kolumnami rur okładzinowych, cemen-
towanymi w  całym przelocie. Przy prawidłowej 
konstrukcji otworu, potwierdzonej badaniami 
szczelności cementowania, ryzyko zanieczysz-
czenia wód podziemnych przez migrację cieczy 
technologicznych lub gazu wzdłuż pionowego 
odcinka otworu jest praktycznie wyeliminowane.
Zasadniczym etapem przedsięwzięcia, dzięki 
któremu jest możliwa eksploatacja gazu z  for-
macji łupkowych, jest wykonanie zabiegów 
stymulacji złoża. Na obecnym etapie rozwoju 
technologii powszechnie stosowane jest szcze-
linowanie hydrauliczne, które polega na se-
kwencyjnym wtłoczeniu pod dużym ciśnieniem 
do poziomego odcinka odwiertu cieczy tech-
nologicznej (tzw. płynu szczelinującego) wraz 

Widok placu wiertni na etapie wykonywania szczelinowania hydraulicznego, na zdjęciu widoczne 
pompy tłoczące oraz kontenery na wodę (fot. Archiwum PGNiG)

Zbiorniki na wodę wykorzystywaną do przygotowania cieczy technologicznej (fot. M. Nidental, za zgodą właściciela)
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z  proppantem (materiałem podsadzkowym). 
Wtłoczona ciecz powoduje wytworzenie w ska-
le gęstej sieci drobnych szczelin, które dzięki 
zastosowaniu materiału podsadzkowego (od-
powiednio wyselekcjonowanego piasku lub gra-
nulatu ceramicznego) nie zaciskają się i tworzą 
drogi przepływu dla gazu. Płyn szczelinujący jest 
tworzony na bazie wody (ok. 99,5%), do której są 
dodawane pewne ilości dodatków chemicznych, 
mających za zadanie zoptymalizowanie procesu 
szczelinowania, w tym przede wszystkim obni-
żenie tarcia wewnętrznego płynu, zmniejsze-
nie lepkości oraz przeciwdziałanie pęcznieniu 
hydrofilnych minerałów ilastych. Wśród doda-
wanych środków są również substancje bakte-
riobójcze, mające na celu wyeliminowanie bak-
terii, które m.in. mogą być zatłoczone do otworu 
podczas wykonywania odwiertu oraz zapobiega-
jące korozji rur. Stosowane są również substan-
cje żelujące, dzięki którym proppant może być 
transportowany wraz z cieczą i nie opada na dno 
otworu, więc nie powoduje jego zatykania. Po 
wykonaniu zabiegu szczelinowania na głowicy 
otworu odzyskiwana jest część płynu szczeli-
nującego, zwana płynem zwrotnym, a  następ-
nie odwiertem wydobywa się na powierzchnię 
uwolniony z formacji gaz.
Wielokrotne szczelinowanie hydrauliczne, wy-
konywane kolejno we wszystkich odwierconych 
na terenie zakładu górniczego otworach, będą-
ce skomplikowanym i zaawansowanym techno-
logicznie zabiegiem, niesie za sobą potencjalne 
zagrożenia dla środowiska naturalnego. Hałas 
i  emisje gazów i  pyłów do atmosfery, związane 
z  pracą wysokowydajnych agregatów prądo-
twórczych, silników i pomp tłoczących, stanowią 
krótkotrwałą uciążliwość, możliwą do minimali-
zacji w sposób podobny jak na etapie wiercenia. 
Ryzyko związane z  możliwością przedostania 
się zanieczyszczeń do gruntu i płytko występu-

jących wód podziemnych jest skutecznie ogra-
niczane przez uszczelnienie wspomnianą już 
folią i  płytami betonowymi powierzchni terenu 
w  strefie bezpośredniego sąsiedztwa otworu, 
gdzie są wykonywane prace związane z przygo-
towaniem i zatłaczaniem płynu szczelinującego 
oraz miejsc przechowywania paliwa, substancji 
chemicznych oraz odpadów. Ponadto stosuje się 
system odprowadzania wód opadowych z terenu 
wiertni (drenaż, rowy opaskowe, zbiorniki drena-
żowe).
W  analizie ryzyka zanieczyszczenia wód pod-
ziemnych w wyniku stosowania zabiegów szcze-
linowania hydraulicznego nie można pominąć 
potencjalnej możliwości przedostania się cie-
czy szczelinującej lub gazu z poziomego odcin-
ka otworu. Sytuacja taka mogłaby mieć miejsce 
w przypadku niekontrolowanej reakcji górotwo-
ru, jak na przykład udrożnienie stref dyslokacyj-
nych o dużym zasięgu. Biorąc jednak pod uwa-
gę znaczną głębokość występowania formacji 
łupkowych (co najmniej 3  km), przy średnim 
zasięgu propagacji wytwarzanych szczelin ok. 
100 m, a także występowanie w nadkładzie wie-
lu warstw utworów nieprzepuszczanych o dużej 
miąższości, stanowiących skuteczną izolację, 
przedostanie się substancji zanieczyszczających 
tą drogą do warstw wodonośnych, występujących 
na głębokości do 300 m od powierzchni terenu, 
wydaje się być praktycznie niemożliwe.
Teoretycznie ingerencja w  górotwór, polegająca 
na zatłoczeniu dużej ilości płynu, może wywołać 
reakcję w  postaci przesunięcia mas skalnych, 
zwłaszcza w  strefach do tego predysponowa-
nych, takich jak wcześniejsze dyslokacje i strefy 
tektoniczne. Takie ruchy na powierzchni terenu 
mogłyby się objawić wyczuwalnymi drganiami 
lub wstrząsami sejsmicznymi. Istnieje też moż-
liwość wywołania drgań sejsmicznych na skutek 
zatłaczania płynu szczelinującego. Taka sytuacja 
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miała miejsce w  Blackpool w  Wielkiej Brytanii, 
gdzie po przeprowadzeniu szczelinowania hy-
draulicznego odnotowano wstrząsy o  magnitu-
dzie 1,5 oraz 2,3. Należy jednak podkreślić, że 
wstrząsy sejsmiczne w  wyniku szczelinowania 
hydraulicznego występują rzadziej niż w  przy-
padku innej aktywności ludzi, jak choćby górnic-
two, geotermia czy wydobycie ropy i gazu meto-
dami konwencjonalnymi. Zagrożenie takie może 
wystąpić szczególnie w  rejonach współcześnie 
aktywnych sejsmicznie. Cały obszar Polski jest 
jednak uważany za stabilny tektonicznie, dlate-
go ryzyko wywołania jakiejkolwiek aktywności 
sejsmicznej poprzez zabiegi szczelinowania hy-
draulicznego jest znikome. Nie znaczy to jednak, 
że należy je całkowicie zlekceważyć. Obserwa-
cje sejsmologiczne powinny być prowadzone 
podczas kolejnych zabiegów stymulacyjnych, co 
najmniej do czasu rozpoznania reakcji sejsmicz-
nych górotworu w poszczególnych rejonach eks-
ploatacyjnych.
Etap związany z  przygotowaniem do eksplo-
atacji obejmuje demobilizację urządzeń wyko-
rzystywanych przy wykonywaniu zabiegów sty-
mulacji złoża, zagospodarowanie odpadów oraz 
budowę instalacji do odbioru i  przesyłu gazu. 
Jest to faza przejściowa pomiędzy udostępnie-
niem do eksploatacji złoża a jego zagospodaro-
waniem. W  otworach są wykonywane testy ga-
zowe pozwalające ustalić przewidywalny dopływ 
gazu na etapie produkcji. Instalowane są głowice 
służące do odbioru gazu z otworu oraz tworzo-
na jest infrastruktura przesyłowa. Na tym etapie 
są likwidowane także zbiorniki na wodę oraz inne 
elementy infrastruktury zakładu górniczego, 
które nie będą użytkowane w fazie eksploatacji. 
W  związku z  potrzebą wywiezienia dużej ilości 
sprzętu, na etapie tym następuje intensyfikacja 
transportu kołowego, który może być uciążliwy 
dla okolicznych mieszkańców.

Zabezpieczenie otworu głowicą przeciwerupcyjną (fot. M. Konieczyńska, za zgodą 
właściciela)
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Eksploatacja gazu ze złoża niekonwencjonalne-
go, udostępnionego za pomocą kilkunastu otwo-
rów horyzontalnych, może być prowadzona przez 
kilkadziesiąt lat. Etap ten nie różni się niczym od 
analogicznego etapu prac związanych z eksplo-
atacją gazu ze złoża konwencjonalnego (obecnie 
w  Polsce zagospodarowanych jest 199 spośród 
285 udokumentowanych konwencjonalnych złóż 
gazu – Bilans zasobów złóż kopalin w  Polsce, 
2012). Powierzchnia terenu niezbędna do pro-
wadzenia eksploatacji jest znacznie mniejsza 
niż w poprzednich etapach prac i ogranicza się 
zazwyczaj do bezpośredniego otoczenia głowic 
otworów eksploatacyjnych. Muszą znaleźć się 
tam zbiorniki na płyny produkcyjne, które mogą 
wydobywać się z  otworów wraz z  gazem oraz, 
w niektórych przypadkach, kolektory gromadzą-
ce gaz przed podaniem go do sieci przesyłowej. 
Pozostały teren może zostać przywrócony do po-
przedniego użytkowania. Podczas eksploatacji, 
równolegle z  odbiorem gazu, może być odbie-
rana również woda złożowa. Płyny produkcyjne 
wydobywające się ze złoża muszą być w  odpo-
wiedni sposób gromadzone i  zagospodarowa-
ne. Ważnym zagadnieniem, często poruszanym 
przez organizacje ekologiczne, jest potencjalna 
emisja gazu migrującego w strefie przyotworo-
wej, zwłaszcza gdy z  upływem czasu zabezpie-
czające otwór rury i  cement ulegną rozszczel-
nieniu. Ponieważ może to stanowić poważne 
zagrożenie dla środowiska, jakość zabezpieczeń 
w otworze powinna być monitorowana w czasie 
całego okresu produkcji.
Ostatnim etapem, po zakończeniu eksploata-
cji, jest likwidacja otworów oraz rekultywacja 
terenu. Jego celem jest przywrócenie pierwot-
nej funkcji terenu. Prace są prowadzone w taki 
sam sposób, jak przy każdej innej działalności 
wydobywczej. Ważnym elementem jest ocena 
ewentualnych zmian geochemicznych gruntu 

oraz stopnia degradacji gleby na skutek utraty 
substancji organicznej i kompakcji podglebia ze 
względu na długotrwałe obciążenie przez infra-
strukturę zakładu górniczego.

Rekultywacja – przywrócenie obszaru do jego poprzedniego użytkowania 
(fot. Archiwum PGNiG)
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WODA I ODPADY W PROCESIE 
EKSPLOATACJI GAZU Z ŁUPKÓW
Dokonując analizy presji i  oddziaływań prac 
związanych z eksploatacją gazu z łupków na śro-
dowisko, śmiało można postawić tezę, że szero-
ko rozumiana gospodarka wodna i  odpadowo-
ściekowa w procesie eksploatacji gazu z łupków 
jest jego kluczowym elementem z  punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa środowiska naturalnego. 
Spowodowane jest to faktem, że z jednej strony 
woda jest niezbędna na każdym etapie prowa-
dzonych prac, zaś z  drugiej istnieje możliwość 
zanieczyszczenia wód (powierzchniowych i pod-
ziemnych) w  miejscu prowadzonej działalności. 
Znaczne ilości wykorzystywanej wody w  trakcie 
procesu udostępniania złoża powodują wytwa-
rzanie dużej ilości odpadów o konsystencji płyn-
nej lub półpłynnej, które należy we właściwy 
sposób zagospodarować.

W  trakcie przeprowadzania szczelinowania 
w otworze poziomym, o długości ok. 1 km, zu-
żywa się średnio kilkanaście tysięcy metrów 
sześciennych wody, z  czego jej część wraca na 
powierzchnię jako płyn zwrotny. Doświadczenia 
amerykańskie wskazują, że w  fazie produkcji 
na jeden otwór wykorzystywane jest od 10 do 
30 tys. m3 wody, co, biorąc pod uwagę zagęszcze-
nie otworów na niewielkim obszarze, może 
oznaczać potrzebę tzw. poboru skumulowanego, 
przy czym na obecnym, wczesnym etapie poszu-
kiwania i rozpoznawania złóż nie można jeszcze 
wskazać, w których rejonach będzie prowadzo-
na eksploatacja i  których obszarów to będzie 
dotyczyło. Pomimo dużej strefy perspektywicz-
nej wskazanej na obszarze Polski ewentualna 
eksploatacja gazu będzie odbywać się jedynie 
w  miejscach o  najlepszych parametrach złożo-
wych (ang. sweet spot). Mogą to być niewielkie 

Potencjalne oddziaływania na środowisko na poszczególnych etapach prac

Etapy prac Rodzaj prac Potencjalne oddziaływania na środowisko 
naturalne

Prace przygotowawcze
prace budowlane w tym roboty 
ziemne, transport i montaż urządzeń 
wiertniczych

hałas, emisje, wzmożony ruch kołowy ciężkich 
pojazdów, zanieczyszczenie gleby, przekształcenie 
powierzchni terenu 

Wiercenie otworów wiercenie, odbiór płuczki i odpadów 
wiertniczych

hałas, emisje z urządzeń wiertniczych, 
zanieczyszczenie gruntu, zanieczyszczenie wód 
podziemnych, również w innej lokalizacji przy złym 
zagospodarowaniu odpadów

Zabiegi stymulacji 
złoża (szczelinowanie 
hydrauliczne)

przygotowanie i zatłoczenie płynu 
szczelinującego, odbiór płynu 
zwrotnego

hałas, emisje do atmosfery z urządzeń, 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych 
i podziemnych, zanieczyszczenie gruntu (również 
w innej lokalizacji przy złym zagospodarowaniu 
odpadów), wzbudzenie aktywności sejsmicznej, 
emisje gazu złożowego

Przygotowanie do 
eksploatacji

testy produkcyjne, demontaż urządzeń 
i transport, prace budowlane

emisje gazu złożowego, wzmożony ruch kołowy 
ciężkich pojazdów, przekształcenie krajobrazu

Eksploatacja (wydobycie 
gazu z otworów) odbiór gazu i wody produkcyjnej

emisje gazu złożowego z głowicy oraz sieci 
przesyłowych, zanieczyszczenie wód podziemnych 
gazem, nieprawidłowa gospodarka odpadami

Likwidacja otworów 
i rekultywacja terenu prace budowlane emisje gazu złożowego, zanieczyszczenie wód 

podziemnych gazem
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obszary, które w  momencie podjęcia decyzji 
o  eksploatacji będą intensywnie zagospodaro-
wywane. W tym celu projektuje się siatkę wier-
ceń kierunkowych umożliwiających sczerpanie 
gazu z  całego obszaru. Lokalizacja zakładów 
eksploatacji będzie zależeć od technologicznych 
możliwości osiągnięcia odpowiednich długości 
kierunkowych odcinków otworów i zasięgu pro-
pagacji szczelin wywołanych przez zabiegi sty-
mulacji, a  w  tym względzie obserwuje się duży 
postęp technologiczny.
Inną kwestią, wynikającą z  konieczności zgro-
madzenia pełnej ilości wody na terenie zakładu 
górniczego przed przystąpieniem do zabiegu 
szczelinowania, jest potrzeba poboru dużych ilo-
ści wody w stosunkowo krótkim czasie. W przy-
padku eksploatacji złoża zabieg szczelinowania 

hydraulicznego jest wykonywany w  kilku lub 
kilkunastu otworach bezpośrednio jeden po dru-
gim, dlatego każdorazowo należy wskazać źró-
dła zaopatrzenia w wymaganą ilość wody w sto-
sunkowo krótkim czasie. Na potrzeby wiercenia 
i szczelinowania, z technologicznego punktu wi-
dzenia, może być wykorzystywana woda pocho-
dząca z różnych źródeł, a w szczególności:
– wody powierzchniowe,
– wody podziemne płytko występujące – pierw-

szy poziom wodonośny (PPW),
– wody podziemne głębszych poziomów – użyt-

kowe poziomy wodonośne, w tym główny użyt-
kowy poziom wodonośny (GUPW),

– wody poprodukcyjne (technologiczne, chłod-
nicze),

– wody z odwodnień wyrobisk górniczych,

Schemat obiegu wody w procesie eksploatacji gazu z łupków 
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– woda miejska (z kanalizacji deszczowej),
– oczyszczone ścieki,
– woda morska,
– solanki,
– oczyszczony płyn zwrotny.
Sumaryczna ilość zasobów zwykłych wód pod-
ziemnych możliwych do zagospodarowania (za-
soby odnawialne), według stanu rozpoznania na 
31 grudnia 2012 r., wynosi w Polsce ok. 36 mln m3 
na dobę, w tym 18,7 mln m3 na dobę ustalonych 
jako zasoby dyspozycyjne w trybie dokumentacji 
hydrogeologicznej dla obszarów stanowiących 
56% powierzchni kraju. Roczny rejestrowany 
pobór wód podziemnych do celów komunal-
nych i  przemysłowych kształtuje się na po-
ziomie  1,58  mld m3, zaś pobór prowadzony na 
potrzeby odwadniania kopalń wynosi rocznie 
ok.  900 mln  m3. Obecne wykorzystanie do-
stępnych do zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych wynosi ok. 19%, a  więc rezerwy 
zasobów są znaczne. Określona wielkość za-
sobów dyspozycyjnych wód podziemnych na 
obszarze bilansowym jest podstawową infor-
macją niezbędną do przeprowadzenia bilansu 
wodno-gospodarczego, ustalenia warunków 
korzystania z  wód zlewni, a  także wydawania 
pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód. Jest 
więc narzędziem gwarantującym, że nie dojdzie 
do nadmiernego sczerpania zasobów wód pod-
ziemnych, co mogłoby mieć poważne skutki eko-
logiczne oraz doprowadzać do konfliktów pomię-
dzy użytkownikami wód.
Wiedza o dostępnych do zagospodarowania za-
sobach wód podziemnych jest więc niezbędna 
do prowadzenia racjonalnej i  bezpiecznej go-
spodarki wodnej w  kraju, także w  aspekcie jej 
wykorzystania do celów związanych z  przemy-
słem wydobywczym. Nasuwa się jednak pytanie, 
często stawiane również przez organizacje eko-
logiczne i lokalne społeczności: czy, nawet przy 

znacznych rezerwach zasobów wód, powinniśmy 
pozwolić na wykorzystywanie wód podziemnych 
do eksploatacji gazu z  łupków? Wody podziem-
ne, jako charakteryzujące się najlepszą jakością, 
stanowią przecież podstawę zaopatrzenia lud-
ności w  wodę pitną, a  na znacznych obszarach 
kraju są one jedynym źródłem zaopatrzenia 
mieszkańców w  wodę. Nie dziwi więc niepokój, 
jaki wzbudza informacja o możliwości ich wyko-
rzystania w  innym celu. Zastanawiając się nad 
tą kwestią, z całą pewnością można stwierdzić, 
że wody podziemne nie powinny być jedynym 
źródłem zaopatrzenia w  wodę na potrzeby wy-
konywania zabiegów stymulacji złoża (szcze-
linowania hydraulicznego). Wiedząc, że woda 
wykorzystywana do przygotowania płynu szczeli-
nującego nie musi spełniać wygórowanych norm 
jakościowych, można wskazać kilka możliwości 
jej pozyskania. Najbardziej właściwym postępo-
waniem wydaje się oczyszczanie płynu powraca-
jącego z  otworu i  jego ponowne wykorzystanie 
w  kolejnym zabiegu szczelinowania w  innym 
otworze. Takie rozwiązanie zmniejsza potrzeby 
wodne procesu i  ogranicza ilość wytwarzanych 
odpadów. Z powodzeniem można stosować tak-
że różnego rodzaju wody technologiczne, jak np. 
wody chłodnicze, wody z biogazowni itp. Należy 
też rozważyć możliwość wykorzystania oczysz-
czonych ścieków lub tzw. wody miejskiej, czy-
li wody z  kanalizacji deszczowej. W  przypadku 
korzystnej lokalizacji można również sięgać po 
wody pochodzące z  systemów odwodnień wy-
robisk górniczych, zaś w  odniesieniu do strefy 
przybrzeżnej jest rozpatrywana możliwość wy-
korzystania wody morskiej. Duże nadzieje wiąże 
się także z solankami, występującymi powszech-
nie w poziomach jurajskich.
Wydaje się więc, że alternatywnych źródeł za-
opatrzenia w wodę na potrzeby eksploatacji gazu 
z  łupków jest wiele, lecz ich ewentualne wyko-
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rzystanie wymaga w  wielu przypadkach dosto-
sowania przepisów prawnych oraz każdorazowo 
rozważenia uwarunkowań technologicznych oraz 
regionalnych, gdyż transport wody na duże odle-
głości nie jest wskazany. Na etapie podejmowa-
nia decyzji o lokalizacji prac wydobywczych jest 
zalecane wykonanie studium możliwości pozy-
skania wody na potrzeby planowanej działalno-
ści w celu dywersyfikacji źródeł wody.
Bezpośrednio ze znacznymi ilościami wyko-
rzystywanej w  całym procesie wody wiąże się 
kwestia dużej ilości wytwarzanych odpadów. 
Główna masa odpadów powstających na róż-
nych etapach procesu udostępniania i  eksplo-
atacji złóż gazu to odpady wiertnicze – zwierciny 
i zużyta płuczka wiertnicza, na etapie wiercenia 
otworów, oraz płyn zwrotny z niewielką ilością 
powracającego proppantu, jako efekt zabiegów 
szczelinowania hydraulicznego. Jeden otwór 
wiertniczy udostępniający złoże w łupkach ga-
zonośnych to kilka tysięcy ton zwiercin i  zuży-
tej płuczki oraz kolejne kilka tysięcy ton płynu 
zwrotnego tylko w  początkowym okresie eks-
ploatacji. Odpady te mają konsystencję płynną 
lub półpłynną i  charakteryzują się znacznym 
zróżnicowaniem pod względem składu che-
micznego, który dodatkowo może zmieniać się 
w  miarę upływu czasu, właściwości fizycznych 
oraz potencjalnej szkodliwości dla środowiska. 
Może się też okazać, że część tych odpadów 
trzeba będzie klasyfikować jako odpady niebez-
pieczne, ze względu na zawartość ropy naftowej 
lub substancji niebezpiecznych oraz (w  szcze-
gólnych przypadkach) podwyższoną radioak-
tywność.
Wszytko to sprawia, że gospodarka takimi od-
padami musi być przemyślana i odpowiedzial-
na. Zwierciny skalne i  płuczka pochodzące 
z etapu wiercenia, o ile nie zawierają substancji 
niebezpiecznych, co powinno być udokumen-

towane odpowiednimi badaniami, mogą być 
przetwarzane w  odpowiednich instalacjach 
i wykorzystywane, np. do wytwarzania materia-
łów budowlanych. Większym problemem jest 
właściwe postępowanie z  płynem zwrotnym. 
Najbardziej racjonalne wydaje się jak najdłuż-
sze powtórne jego wykorzystywanie w kolejnych 
zabiegach szczelinowania w  otworach, w  tym 
samym lub pobliskich zakładach górniczych. 
Proces ten może wymagać oczyszczania pły-
nu zwrotnego, np. w  mobilnych instalacjach. 
Jeżeli nie da się wykorzystać płynu zwrotnego 
w kolejnych zabiegach, musi on być skierowany 
do utylizacji gwarantującej doprowadzenie go 
do takiego stanu chemicznego, żeby mógł być 
wprowadzony do środowiska, czyli np. spełniać 
standardy wymagane przy wprowadzaniu ście-
ków do wód lub do ziemi. Należy zaznaczyć, że 
w trakcie takiej utylizacji płyn zwrotny zmienia 
swą klasyfikację z płynnego odpadu wiertnicze-
go na ściek i jako taki nie może już być wykorzy-
stywany, w  obecnym stanie prawnym, do pro-
cesów technologicznych. Inna utylizacja płynu 
zwrotnego w warunkach polskich nie wydaje się 
możliwa. Składowanie go w  obiektach uniesz-
kodliwiania odpadów wiertniczych ze względu 
na duże ilości i płynną konsystencję byłoby za-
równo nieekonomiczne, jak i  potencjalnie nie-
bezpieczne w  przypadku jakiejkolwiek awarii. 
Teoretycznie, jeżeli płyn zwrotny nie zostanie 
zakwalifikowany jako odpad niebezpieczny, ist-
nieje możliwość zatłaczania go pod ziemię np. 
do wyeksploatowanych konwencjonalnych złóż 
węglowodorów. Rozwiązanie takie wymaga po-
siadania koncesji na podziemne składowanie 
odpadów z grupy odpadów wiertniczych, ale ze 
względu na spodziewane protesty społeczne 
nie należy się spodziewać powszechnego zasto-
sowania tej metody utylizacji ani w Polsce, ani 
w całej Europie.
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 
ŚRODOWISKOWYM
Bezpieczna dla środowiska naturalnego eks-
ploatacja gazu z  formacji łupkowych jest moż-
liwa przy założeniu prowadzenia jej w  sposób 
uwzględniający wskazania wynikające z  analizy 
presji. Aby określić rzeczywisty zakres i  stopień 
oddziaływania na środowisko naturalne procesu 
eksploatacji gazu z  łupków niezbędne jest pro-
wadzenie dalszych badań pozwalających z  jed-
nej strony na monitorowanie realizowanych prac 
i  ocenę oddziaływania na środowisko zabiegów 
wykonanych w  konkretnej lokalizacji, zaś z  dru-
giej strony umożliwiających stawianie wniosków 
ogólnych dotyczących stosowanych technologii 
popartych doświadczeniami i  wynikami badań. 
Specjalnie przygotowany monitoring badawczy 
środowiska jest skutecznym narzędziem, nie 
tylko dostarczającym danych o  wpływie już pro-
wadzonych prac na środowisko naturalne i umoż-
liwiającym bezpieczne planowanie nowych przed-
sięwzięć, ale też pozwalającym na weryfikowanie 
programów i podejmowanie działań naprawczych 
w przypadku rejestrowania jakichkolwiek zjawisk 
niepożądanych. Na zarządzanie ryzykiem środo-
wiskowym, którego celem jest jego maksymalne 
zmniejszenie na podstawie dostępnych zasobów 
i technologii, składają się następujące elementy:
– identyfikacja zagrożenia,
– charakterystyka ryzyka,
– planowanie prac uwzględniające działania 

zmniejszające ryzyko,
– kontrola przebiegu prac,
– monitoring środowiska (ocena stanu środowi-

ska przed przystąpieniem do prac jako poziomu 
referencyjnego oraz monitoring długookreso-
wy w trakcie eksploatacji i po jej zakończeniu),

– działania w trybie awaryjnym.
Szczególnym wyzwaniem obecnie jest opraco-
wanie efektywnego i porównywalnego schematu 

długookresowego monitoringu stanu środowiska 
w rejonach potencjalnie narażonych na oddziały-
wanie prac udostępniających i eksploatacyjnych 
złoża. Monitoring taki powinien objąć:
– powietrze gruntowe – w  zakresie badania 

obecności geogenicznych węglowodorów, 
zwłaszcza metanu oraz w  określonych przy-
padkach innych gazów stwierdzonych w złożu;

– wody powierzchniowe – w  zakresie badania 
stężeń wybranych wskaźników;

– wody podziemne – w zakresie badania stężeń 
wybranych wskaźników w  punktach określo-
nych na podstawie modelu przepływu oraz 
analizy stanu ilościowego;

– zagospodarowanie/składowanie odpadów – 
w zakresie ich właściwego zagospodarowania 
lub składowania z uwzględnieniem możliwości 
zmiany ich właściwości w miarę upływu czasu;

– zjawiska sejsmiczne – w zakresie obserwacji 
efektów odprężenia górotworu pod wpływem 
eksploatacji;

– rekultywację terenu – kontrola efektywności 
procesu przywrócenia terenu do poprzednie-
go użytkowania.

Prowadzenie działalności wydobywczej z  za-
stosowaniem powyżej przedstawionych zasad 
i  metod stanowi podstawę do podejmowania 
właściwych decyzji w przypadku zaistnienia ry-
zyka na poziomie nieakceptowanym. Taki tryb 
postępowania umożliwia wdrażanie procedur 
modyfikowanych w zależności od gromadzonych 
wyników badań. Prowadzi też do przejrzystości 
działań i  pozwala unikać konfliktów społecz-
nych. Zaawansowane, wielowariantowe bada-
nia prowadzą też do ukierunkowania dalszego 
rozwoju technologii, tak aby wydobycie gazu 
z łupków mogło być prowadzone w sposób bez-
pieczny, przy aprobacie społeczeństwa. I to jest 
największe wyzwanie, przed którym obecnie stoi 
Polska.
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