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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
III Konferencja ShaleScience,
Centrum Nauki Kopernik – Warszawa, 9–10.06.2014
Po raz trzeci w Warszawie zebrali siê krajowi i zagraniczni specjaliœci z dziedziny geologii, geofizyki i in¿ynierii
z³o¿owej, aby dyskutowaæ nad stanem wiedzy na temat
gazu z ³upków. Kolejna edycja konferencji ShaleScience,
która odby³a siê w dniach 9–10 czerwca br. w Centrum
Nauki Koperniki i zgromadzi³a ok. 300 uczestników, ró¿ni³a siê od poprzednich spotkañ (w latach 2011 i 2012)
charakterem wyg³aszanych referatów. Nie by³y to ju¿
tylko ogólne informacje geologiczne o polskich basenach
i omówienie najwa¿niejszych czynników zwi¹zanych z uwalnianiem gazu z ³upkowych ska³ zbiornikowych, lecz rzeczywiste dane z³o¿owe i wyniki zabiegów udostêpniania
horyzontów gazonoœnych uzyskane w kraju w ostatnich
dwóch latach. Te zmiany znalaz³y swój wyraz w polskim
tytule konferencji: „Ewolucja wyobra¿eñ o stymulacji ³upkowych ska³ zbiornikowych”, ale wydaje siê, ¿e lepiej
oddawa³ je tytu³ angielski: „Evolution of the mental picture
of shale reservoir completion”, bowiem na poprzednich
spotkaniach zdarza³o siê, ¿e te same okreœlenia zwi¹zane
z gazem z ³upków by³y odmiennie rozumiane. Uporz¹dkowanie terminów i pojêæ by³o wiêc jednym z osi¹gniêæ
konferencji.
G³ównym organizatorem trzeciej edycji ShaleScience
by³ Orlen Upstream, spó³ka PKN Orlen; partnerzy to Energy & Geoscience Institute at the University of Utah (USA),
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa Staszica
w Krakowie oraz Instytut Nafty i Gazu – Pañstwowy Instytut Badawczy w Krakowie.
Program konferencji podzielono na trzy sesje: I – „Geologia polskich ska³ ³upkowych dolnego paleozoiku – doœwiadczenia polskie i amerykañskie”, II – „Wiercenie i stymulacja
otworów w kolektorach ska³ ³upkowych o umiarkowanej
jakoœci” i III – „Wyzwania œrodowiskowe przy wykonywaniu zabiegów szczelinowania”. Ju¿ tylko przegl¹d tytu³ów
referatów œwiadczy o szerokim zakresie zagadnieñ przedstawianych przez prelegentów z Polski, Danii, Francji,
Norwegii i USA. Sesja I, moderowana przez Raymonda
Leveya i Johna McLennana z University of Utah, obejmowa³a cztery referaty:
– „Charakterystyka uwarunkowañ depozycyjnych, strukturalnych i geohistorycznych perykratonicznego pasa ³upkowego w Polsce w oparciu o wyniki ostatnich prac poszukiwawczych” – Pawe³ Poprawa;
– „Zró¿nicowanie mineralogiczno-geochemiczne ³upków dolnopaleozoicznych i jego wp³yw na zabiegi szczelinowania” – Richard E. Lewis;
– „Pole naprê¿eñ i systemy naturalnych spêkañ w dolnopaleozoicznych polskich ³upkach na podstawie analizy
profilowañ FMI” – Birger Hansen;
– „Geomechanika ska³ ³upkowych i rola matrycy spêkañ” – John McLennan.
W sesji II wyg³oszono piêæ referatów:
– „Geomechaniczne aspekty stabilnoœci górotworu
w procesie wiercenia oraz oceny jakoœci udostêpniania

w ska³ach ³upkowych – polskie przyk³ady” – Vincenzo
De Gennaro i Daniel Dyndor,
– „Wystêpowanie i przep³yw gazu w ska³ach nanoporowatych” – Milind Deo,
– „Projektowanie i wykonanie szczelinowania hydraulicznego w ska³ach o umiarkowanej jakoœci kolektora” –
John Ely i Piotr Kenar,
– „Wyzwania w doborze p³ynów zabiegowych” – Piotr
Kasza,
– „Wady i zalety monitoringu mikrosejsmicznego –
metodologia i wyniki” – Pierre-François Roux i Krzysztof
Krzysik.
Na sesji III uczestnicy mogli wys³uchaæ trzech referatów:
– „Wp³yw prac poszukiwawczych za gazem ziemnym
ze ska³ ³upkowych na emisje do atmosfery oraz kszta³towanie siê klimatu akustycznego – etap szczelinowania
hydraulicznego/test produkcyjny” – Jan Macuda i Magdalena Pi¹tkowska,
– „Zasoby wody i mo¿liwoœæ ich wykorzystania w zabiegach szczelinowania” – Ewa Krogulec,
– „Gospodarka odpadami wydobywczymi wytwarzanymi w trakcie szczelinowania hydraulicznego” – Didier
Bigeonneau.
Otwieraj¹c konferencjê, prezes zarz¹du PKN Orlen Jacek
Krawiec przypomnia³, ¿e udzia³ wêglowodorów w œwiatowym bilansie energetycznym jest nadal dominuj¹cy, a znaczenie wêglowodorów niekonwencjonalnych zwiêksza siê.
Doœwiadczenia w badaniach wêglowodorów niekonwencjonalnych nabyte dotychczas w Polsce przekonuj¹ nas, ¿e
warunkami koniecznymi, aby poszukiwania gazu z ³upków
przynios³y oczekiwane rezultaty s¹ wymiana doœwiadczeñ
i wspó³praca miêdzynarodowa. Jednak musimy pamiêtaæ,
¿e wci¹¿ jesteœmy na pocz¹tkowym etapie badañ – œwiadczy
o tym liczba 60 wierceñ wykonanych w tym celu, z czego
tylko 15 to wiercenia poziome, i niewielka liczba zabiegów szczelinowania hydraulicznego. W tym zakresie Orlen
Upstream, który odwierci³ ju¿ 10 otworów, ma pokaŸny
dorobek.
W krótkim wyst¹pieniu honorowy goœæ konferencji,
minister œrodowiska Maciej Grabowski, skoncentrowa³ siê
na sprawach bezpieczeñstwa energetycznego, powiedzia³
te¿, ¿e liczy na prze³om w poszukiwaniu gazu z ³upków.
Pytanie, które wisi w powietrzu na wszystkich spotkaniach, gdy poruszane s¹ zagadnienia gazu z ³upków, brzmi:
„Czy w Polsce bêdziemy eksploatowaæ ten gaz i kiedy?”.
OdpowiedŸ us³yszeliœmy w trakcie wyst¹pieñ Paw³a Poprawy i Richarda E. Lewisa, którzy porównali najwa¿niejsze parametry z³o¿owe polskich i amerykañskich basenów
z gazem z ³upków. Nasze ³upkowe ska³y gazonoœne zawieraj¹ mniej substancji organicznej (TOC) ni¿ z³o¿a
amerykañskie, nieco gorsze s¹ te¿ pozosta³e parametry
z³o¿owe, natomiast korzystnym czynnikiem jest wiêksza
mi¹¿szoœæ. W opinii Richarda E. Lewisa uzyskiwanie przemys³owej produkcji gazu w Ameryce Pó³nocnej w basenach
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o ni¿szych wartoœciach TOC pozwala s¹dziæ, ¿e podobne
mo¿liwoœci s¹ równie¿ w Polsce. Warunkiem jest dalsze
doskonalenie technologii dowiercania i szczelinowania,
doboru cieczy roboczej, propantu i sposobu zat³aczania.
Przedstawione na konferencji wyniki zabiegów wykonanych przez Orlen Upstream zosta³y ocenione dobrze, dowodz¹ te¿, ¿e odwiercenie odcinków poziomych o d³ugoœci
1200 m i wykonanie w nich wieloetapowych zabiegów
szczelinowania przeprowadzono prawid³owo, z wykorzystaniem dostêpnych informacji o górotworze i warunkach
z³o¿owych. W dalszym ci¹gu jednak nasze doœwiadczenia
w tej dziedzinie s¹ skromne, bo mo¿emy wykorzystaæ tylko pojedyncze szczelinowania zlokalizowane w ró¿nych
jednostkach geologicznych, trudno wiêc obecnie mówiæ
o wiarygodnych szacunkach zasobów, a tym bardziej o perspektywach op³acalnego wydobycia.
Wyst¹pieniem dobrze wpisuj¹cym siê w profil konferencji by³a prezentacja firmy Veolia Environment z opisem
metod klasyfikacji odpadów powstaj¹cych w czasie wiercenia i szczelinowania, ich magazynowania i oczyszczania
na przyk³adzie odwiertów Syczyn OU-2K i Berejów OU-2K.
Szczególnie wa¿ne by³y informacje dotycz¹ce skutecznej
utylizacji p³ynów roboczych stosowanych podczas szczelinowania, bo jest to operacja nios¹ca najwiêksze zagro¿enie
dla œrodowiska, jednak¿e wykonywana pomyœlnie zarówno pod wzglêdem iloœci, jak i jakoœci odpadów. Potencjalne
trudnoœci zwi¹zane ze znacznym zwiêkszeniem zakresu
tego typu prac to dostêpnoœæ instalacji oczyszczaj¹cych
i œrodków transportu, a wiêc problemy podobne jak w przy-
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padku dostêpnoœci urz¹dzeñ wiertniczych i specjalistycznych us³ug serwisowych w Polsce.
Tytu³y niektórych referatów zapowiada³y przedstawienie polskich doœwiadczeñ, a w rzeczywistoœci cytowane
by³y np. wyniki z badañ ³upków Marcellus w Pensylwanii
z 2010 r. Rozczarowaæ te¿ mog³a prelekcja o zasobach wód,
s³abo powi¹zana z konkretnymi rejonami prac i potrzebami
w zakresie poboru wody, oparta g³ównie na ogólnodostêpnych informacjach Pañstwowej S³u¿by Hydrogeologicznej.
W czasie przerw miêdzy referatami dyskutowano równie¿ o zagadnieniach, które nie by³y ujête w programie,
a zdaniem rozmówców s¹ wa¿ne dla powodzenia poszukiwañ. Na pierwszy plan wysuwa³y siê ¿mudne i d³ugotrwa³e
procedury uzyskiwania pozwoleñ na prace oraz rozbudowana biurokracja. Mo¿na te¿ by³o us³yszeæ komentarze
dotycz¹ce wyst¹pienia ministra Maceja Grabowskiego –
oczekiwano informacji o stanie prac nad projektem prawa
geologicznego. Nastêpnego dnia sprawa okaza³a siê zreszt¹
zakoñczona, bo Sejm przyj¹³ ustawê.
III Konferencja ShaleScience by³a dobrze przygotowana pod wzglêdem organizacyjnym, co zreszt¹ znalaz³o swój
wyraz w podziêkowaniach i wyró¿nieniach na zakoñczenie spotkania. Za prezentacje w pierwszym dniu konferencji uhonorowano wyró¿nieniem i porcelanow¹ statuetk¹
z Æmielowa Richarda H. Lewisa. Wyró¿nienie dla najlepszego prelegenta otrzyma³ Pierre-François Roux, którego
referat wzbudzi³ naj¿ywsz¹ dyskusjê.
Jerzy Zagórski

