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GEOLOGIA I ZASOBY

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

INFRASTRUKTURA BADAWCZA PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny = niezale żny i obiektywny ekspert
Obiektywno ść: bezstronno ść, rzeczowo ść, bez uprzedze ń

INFORMACJA I EDUKACJA



Wydanie pierwszej 
koncesji na poszukiwanie 
i rozpoznawanie gazu w 
łupkach

HISTORIA  POSZUKIWANIA  GAZU  ŁUPKOWEGO  W  POLSCE

Pierwsze doniesienia medialne o gazie 
łupkowym

Ogólna wiedza o gazie łupkowym  
bliska zerowej

„Eksploatacja gazu łupkowego 
musiałaby oznaczać zastosowanie 
metod odkrywkowych , 
jak w przypadku węgla brunatnego”



� Gaz ziemny o genezie 
termogenicznej

� Taki sam skład chemiczny, 
jak „zwykłego” gazu

� Naturalne nagromadzenia gazu w 
utworach ilasto -mułowcowych, 

GAZ  ŁUPKOWY

utworach ilasto -mułowcowych, 
będących jednocze śnie skał ą 
macierzyst ą, zbiornikow ą i 
uszczelniaj ącą

� Złoża o bardzo du żych zasobach, 
przy jednoczesnym niskim 
współczynniku wydobycia gazu
ze złoża

Źródło: Paweł Poprawa, PIG-PIB



Składnik % mol/mol
CH4 metan 73,26
C2H6 etan 13,20
C3H8 propan 6,573
i-C4H10 butan 0,6684
n-C4H10 butan 1,997
neo-C5H12 pentan 0,0062
i-C5H12 pentan 0,3872
n-C5H12 pentan 0,6349

ANALIZA  GAZU  ŁUPKOWEGO (LUBOCINO 1)

n-C5H12 pentan 0,6349
ΣC6H14 heksan 0,3936
ΣC7H16 heptan 0,1424
ΣC8H18 oktan 0,0416
N2 azot 2,329
CO2 dwutlenek węgla 0,1052
H2S siarkowodór <0,0500
H2 wodór 0,0849
He hel 0,1765

Zawarto ść węglowodorów – 97,3%



Według rozpoznania 
geologicznego wiadomo, że 
gaz z łupków wyst ępuje w 
Polsce w osadach dolnego 
paleozoiku (ordowik, sylur) w 
pasie od wschodniego 
Pomorza przez środkowe 
Mazowsze po Lubelszczyzn ę 

WYSTĘPOWANIE GAZU Z ŁUPKÓW W POLSCE

POTENCJAŁ  ZŁÓŻ  GAZU Z ŁUPKÓW

Faktyczne dane o ilo ści 
zasobów gazu łupkowego 
będą znane dopiero po 
zakończeniu 
dokumentowania złó ż

Opracowano na podstawie prezentacji:
M. Poprawa, „Środowiskowe aspekty poszukiwań i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż
węglowodorów – amerykańskie doświadczenia i europejskie wyzwania opracowanej na XXVII
Forum Energia – Efekt – Srodowisko, PIG–PIB



POTENCJALNE  ZASOBY  GAZU  ŁUPKOWEGO



Do 27 listopada 2014 r. wykonano 67 otworów poszukiwawczych za gazem z łupków
Łączna długo ść wykonanych otworów wynosi około 236 km 
Województwa obj ęte poszukiwaniami (wiercenia): 8
Zabiegi stymulacji wykonano w 25 otworach (w tym 12 szczelinowa ń w odcinkach poziomych)
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Liczba wykonanych otworów poszukiwawczych w latach 201 0 - 2014

STAN  PRAC  POSZUKIWAWCZYCH

2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r
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dolno śląskie
kujawsko - pomorskie

świętokrzyskie
lubuskie

warmi ńsko - mazurskie
mazowieckie

lubelskie
pomorskie

Otwory w poszczególnych województwach



STAN  PRAC  POSZUKIWAWCZYCH



PRACE POSZUKIWAWCZE



FORMALNOŚCI

Polskie regulacje dotycz ące gazu łupkowego – około 50 aktów prawnych 
(ustaw i rozporz ądzeń)

W trakcie poszukiwa ń konieczne uzyskanie 20 – 30 ró żnych pozwole ń, 
decyzji, opinii



ORGANY WYDAJĄCE DECYZJE I POZWOLENIA

Nad zgodnością planowanych prac z polskim prawem czuwa wiele organów i instytucji. 
Decyzje i pozwolenia wydawane są przez władze samorządowe szczebla 

wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, a także organy nadzoru górniczego i ochrony 
środowiska. Składane wnioski podlegają także opiniowaniu przez różne organy lub 

instytucje 



1.01.2013 r. – 113 koncesji 3.11.2014 r. – 60 koncesj i 

KONCESJE  POSZUKIWAWCZE

Każdy inwestor, który chce rozpocz ąć poszukiwania gazu z 
łupków, musi uzyska ć specjalne pozwolenie – koncesj ę



ANALIZA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH I BADANIA GEOLOGICZNE

Źródło: Państwowa 
służba geologiczna o 
gazie w 
łupkach, PIG-PIB 
2013   



Kolejny etap to badania 
geofizyczne – analiza 
sejsmiczna

BADANIA  SEJSMICZNE

Źródło: Państwowa 
służba geologiczna o 
gazie w łupkach, 
PIG-PIB 2013   



BADANIA  SEJSMICZNE

Źródło: Państwowa 
służba geologiczna o 
gazie w łupkach, 
PIG-PIB 2013   

Pokazanie budowy geologicznej w postaci  trójwymiarowego 
modelu ułatwia zaplanowanie miejsca wykonania 
odwiertu, szacowanie zasobów złoża i prognozowanie  ilości 
wydobycia gazu



W Polsce przez ponad 
50 lat wykonano tysiące 
kilometrów profili 
sejsmicznych. 

Badania sejsmiczne 

BADANIA  SEJSMICZNE

Źródło: Portal CBDG PIG-PIB

Badania sejsmiczne 
wykonywane na 
potrzeby poszukiwań 
gazu z łupków stanowią 
często tylko 
uzupełnienie już 
wykonanych badań



BADANIA  SEJSMICZNE

Fot. Marek Czarnecki dla United Oilfield Services Sp. z o.o.

Badania sejsmiczne wykonuje się najczęściej metodą vibroseis – za pomocą pojazdów z płytą 
wibracyjną, poruszających się po ustalonych w terenie liniach. Pojazdy te wzbudzają fale 

sejsmiczne, rejestrowane przez specjalne czujniki umieszczone w ziemi - geofony



Najlepsze miejsce na wykonanie odwiertu musi 
spełnia ć  wiele warunków: teren musi by ć 
odpowiednio ukształtowany,  musi posiada ć dobry 
dojazd, dost ęp do wody i energii

WYBÓR MIEJSCA WIECENIA I BUDOWA PLACU WIERTNI



Gdy miejsce pod wiercenie zostało wybrane, nast ępuje budowa placu wiertni i monta ż urządzenia 
wierc ącego

PRZYGOTOWANIE  PLACU  WIERTNI

Fot. Archiwum Lane Energy Poland



� Powierzchnia terenu od 0,5 do 3 ha

� Zbiorniki na płyny technologiczne

� Infrastruktura drogowa

PRZYGOTOWANIE  PLACU  WIERTNI



Wiercenie otworu poszukiwawczego

WIERCENIE  OTWORU  POSZUKIWAWCZEGO



W Polsce w ci ągu 
minionych 50 lat 
wykonano 

7860 

głębokich (powy żej 
1000 m wierce ń w 
poszukiwaniu 
różnych surowców 
lub dla rozpoznania 

GŁĘBOKIE  OTWORY  W POLSCE

lub dla rozpoznania 
budowy geologicznej  
kraju

Jedynie 67 otworów 
zostało wykonanych 
w celu poszukiwania 
gazu z łupków

Źródło: Portal CBDG 
PIG-PIB



Program intensywnych 
wierce ń rozpocz ął si ę tuż 
po II wojnie światowej. 
W 1945 roku  w Polsce 
było jedynie 95 wierce ń  
powy żej 1000 m

GŁĘBOKIE  OTWORY  W  POLSCE

Źródło: Portal CBDG 
PIG-PIB



W 1985 roku było ju ż 
5773 głębokich 
otworów.

GŁĘBOKIE  OTWORY  W POLSCE

Źródło: Portal CBDG 
PIG-PIB

Największą ilość  
otworów  w tym 
okresie wywiercono w 
1969 roku – 308  sztuk



WIERCENIE  OTWORU



Wiercenie otworu poszukiwawczego za gazem z łupków przebiega w taki sam sposób, jak 
inne wiercenia. 

Jedyn ą różnic ą jest wykonanie w niektórych przypadkach odcinka po ziomego 

WIERCENIE  OTWORU

Konstrukcja otworu pionowego powinna 
zapewnić izolację poszczególnych 

przewiercanych warstw. 



WIERCENIE  OTWORU



RDZENIE 
WIERTNICZE 

WIERCENIE  OTWORU



Pobrany rdze ń poddawany jest wnikliwym badaniom i analizom, pozw alającym okre ślić, czy 
w danym miejscu znajduje si ę gaz mo żliwy do wydobycia

WIERCENIE  OTWORU



DEMONTAŻ WIERTNI



Po wykonanym wierceniu 
pozostaje otwór z głowic ą 
zabezpieczon ą specjalnym 
prewenterem

W przyszło ści mo żliwe b ędzie 
przeprowadzenie kolejnych prac 
i testów

WIERCENIE  OTWORU



Gaz łupkowy zamknięty  jest w skale. Występuje 
w oddzielnych pęcherzykach, które nie są ze sobą 
połączone. 
Gaz nie wydostaje się więc ze skały tak łatwo, jak np. 
woda, która swobodnie wycieka z nasączonej gąbki.

SZCZELINOWANIE

Przepływ gazu uruchamia się przez zabiegi szczelinowania 
hydraulicznego , które powodują poprawę 

Rys. D. Koszka – Maroń, M. Lidzbarski

SZCZELINOWANIE  HYDRAULICZNE

W efekcie łupki pękają i  powstaje gęsta sieć drobnych 
szczelin. Razem z płynem szczelinującym do szczelin 
wprowadza się drobny piasek (proppant), aby skała nie 
zatrzasnęła się po wyprowadzeniu z niej płynu 
szczelinującego. Po tych zabiegach struktura skały zostaje 
rozbita i gaz zostaje uwolniony. Pęcherzyki gazu łączą się 
ze sobą, co pozwala na jego przepływ do otworu,
a następnie na powierzchnię terenu. 

hydraulicznego , które powodują poprawę 
przepuszczalności skały zbiornikowej. W tym celu do otworu 
wtłacza się wodę ze specjalnymi dodatkami pod bardzo 
dużym ciśnieniem.

Rys. D. Koszka – Maroń, M. Lidzbarski

Rys. D. Koszka – Maroń, M. Lidzbarski



Szczelinowanie hydrauliczne

� Woda → od 300 do 5 000 m 3 na 
jedną sekcję

� substancje chemiczne regulujące 
m.in.: lepkość, ciężar właściwy, 
pH, eliminujące bakterie, 
zapobiegające korozji → -0,5-2%

przy u życiu 5 000 m 3 wody 

SZCZELINOWANIE  HYDRAULICZNE

przy u życiu 5 000 m wody 
25 t chemikaliów

� materiał podsadzkowy (tzw. 
proppant): piasek, materiały 
ceramiczne, metalowe i plastikowe 
kulki, → około 250 ton na jeden 
zabieg

� tłoczony do otworu pod ciśnieniem 
→ około 600 barów 



woda + substancje chemiczne + proppant

1 500 m3 40 m3 100 t

PŁYN  SZCZELINUJĄCY



W Polsce wykonano dotychczas 25 zabiegów szczelinowania  hydraulicznego, w 
tym 12 w odcinkach poziomych otworów

SZCZELINOWANIE  HYDRAULICZNE

Fot. Marek Czarnecki dla United Oilfield Services Sp. z o.o.



SZCZELINOWANIE  HYDRAULICZNE



Fot. Marek Czarnecki dla United Oilfield Services Sp. z o.o.

SZCZELINOWANIE  HYDRAULICZNE



SZCZELINOWANIE  HYDRAULICZNE



Tuż po zako ńczonym zabiegu szczelinowania hydraulicznego pod zi emią 
zostaje płyn zabiegowy, który musi  potem wróci ć w kontrolowany sposób 
na powierzchni ę  

TESTY  ZŁOŻOWE



Powracaj ący płyn zabiegowy jest najcz ęściej gromadzony w specjalnych zbiornikach, a 
następnie wywo żony cysternami do utylizacji. 

Zanim gaz zacznie płyn ąć, na powierzchni ę  wraca  najcz ęściej 10 -80% zatłoczonego płynu

TESTY  ZŁOŻOWE



Na pocz ątku płyn  powraca samoistnie, ale po pewnym czasie  
jego przypływ ustaje i konieczne s ą kolejne zabiegi, aby wymusi ć 
jego powrót. Jednym z takich zabiegów jest azotowan ie

TESTY  ZŁOŻOWE



TESTY  ZŁOŻOWE

Następnie mo żna zastosowa ć wgł ębne pompy żerdziowe – kiwony



TESTY  ZŁOŻOWE

Znalezienie gazu z łupków nie oznacza jeszcze, że nastąpi jego
przemysłowa eksploatacja.

Najpierw konieczne jest oszacowanie ilo ści gazu znajduj ącego
się w zło żu, a to oznacza kolejne badania i wiercenia
poszukiwawcze.

Jeśli dobrze wytypowano miejsce wiercenia i prawidłowo
wykonano wszystkie zabiegi – zaczyna płyn ąć gaz. Pocz ątkowo
jest on spalany w specjalnej pochodni – flarze



EKSPLOATACJA  GAZU  ŁUPKOWEGO

Kopalnia Ropy Naftowej i 
Gazu Ziemnego w Dębkach 
(czynna od 1972 
r.), zlokalizowana około 300 
m od brzegu morza i 
granicząca z polem 
namiotowym i ośrodkiem 
wczasowym

We wrześniu 2012 r. 
wykonano tu zabieg 
szczelinowania 
hydraulicznego



EKSPLOATACJA  GAZU  ŁUPKOWEGO

Kopania Ropy Naftowej i Gazu 
Ziemnego Żarnowiec 
(PGNiG), zlokalizowana 10 m od 
rzeki Piaśnicy i ok. 300 m od 
Jeziora Żarnowieckiego



REKULTYWACJA  TERENU



REKULTYWACJA  TERENU



ILOŚĆ ODPADÓW

Ilość wszystkich odpadów wytworzonych w Polsce w 2012 r. – 123 123 500 ton
Odpady z poszukiwania gazu łupkowego stanowią 0,038% wszystkich wytworzonych odpadów
Odpady komunalne wytworzone w 2012 r. – 9 580 867 ton



Średnia dla okresu lat 2010 – 2012: 2 036,5 ton/otwór

w 2010 r. – średnio 3 490 ton odpadów/otwór
w 2011 r. – średnio 2 832 ton odpadów/otwór
w 2012 r. - średnio 1 966,2 ton odpadów /otwór

oraz 650 kg/1 m otworu

W 2012 r. najwi ęcej odpadów wytworzono na terenie województw:

ILOŚĆ  ODPADÓW

W 2012 r. najwi ęcej odpadów wytworzono na terenie województw:

pomorskie (15 569 ton)
lubelskie (12 812 ton )
lubuskie (7 835,8 ton)
kujawsko – pomorskie (5 191 ton)

W 2012 r. było 19 wytwórców odpadów z podgrupy 01 05



W ciągu 4 lat poszukiwań - od roku 2010 na powierzchnię wróciło łącznie około 
40 000 m3 płynów pozabiegowych po procesach szczelinowania hydraulicznego 
podczas poszukiwania gazu łupkowego (dobowy przepływ w oczyszczalni ścieków w 
Słupsku wynosi 19 647 m3)

Ilość płynu pozabiegowego wracającego na powierzchnię w poszczególnych 
otworach wahała się od 33 m 3 do 8 000 m 3 

Średnio wracało 1 583 m3 płynu pozabiegowego na jeden otwór, w którym wykonano 

ILOŚĆ  PŁYNU  POZABIEGOWEGO

Średnio wracało 1 583 m płynu pozabiegowego na jeden otwór, w którym wykonano 
zabieg (bez rozróżniania: otwór pionowy lub horyzontalny)

Procent powrotu cieczy zabiegowych wahał się:
• od 24% do 80% w otworach pionowych (dane mogą być niepełne)
• od 13% do 44% w otworach horyzontalnych (dane mogą być niepełne)



Instalacje do 
przetwarzania 
odpadów z 
podgrupy 
01 05
(według posiadanych 
pozwole ń)

INSTALACJE  DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

50 instalacji
– stan na 
31.12.2013 r.

Łączna 
przepustowo ść 
według decyzji:
2 376 107 ton/rok



Gaz z łupków:

� Niezależność energetyczna Polski
� Spadek cen gazu
� Przychody dla budżetu państwa, gmin, powiatów i 

województw

INFRASTRUKTURA BADAWCZA PIG-PIB

województw
� Rozwój gospodarczy
� Wzrost zatrudnienia (głównie w sektorze wydobywczym)
� Rozwój sektora usług powiązanych z wydobyciem
� Inwestycje w infrastrukturę
� ?



…obawy

� Zagrożenia dla środowiska (w szczególności potencjalne 
zanieczyszczenie wód, bądź ich nadmierne 
wykorzystanie)

� Uciążliwości dla okolicznych mieszkańców (hałas, 
wzmożony ruch kołowy itp.)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA PIG-PIB

wzmożony ruch kołowy itp.)
� Niepewność stosowanych technologii
� Skala przedsięwzięcia
� Niepewność korzyści
� ?



ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

KONTAKT:

www.pgi.gov.pl

Państwowy Instytut Geologiczny 
Państwowy Instytut Badawczy

00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000
fax (+48) 22 45 92 001
infolupki@pgi.gov.pl

infolupki.pgi.gov.pl


