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Gaz łupkowy – podstawowe cechy w porównaniu z gazem „konwencjonalnym”  

Odmienne metody eksploatacji:  

         znacznie większa liczba otworów  

         wiercenia poziome, wielokrotne, wielopoziomowe i wielokierunkowe  

         zabiegi wielokrotnego szczelinowania  

Przepuszczalność o rzędy 

wielkości mniejsza 

(gaz w mikroporach i zaadsorbowany) 

Gaz w skale macierzystej 

(bez migracji) 

Obszar „złoża” o rzędy wielkości większy 

i o słabo zdefiniowanych granicach 

źródło: EIA 

http://www.eia.gov/energy_in_brief/images/charts/NatGasSchematic-large.jpg


źródło: 3LegsResources (2011) 



                          Parametry kluczowe dla oszacowania  

                     zasobów perspektywicznych gazu łupkowego:  

 

Obszar występowania 

Prosta budowa geologiczna – płaskie zaleganie, brak większych dyslokacji (F) 

Miąższość łupków (> 50 m) (F) 

Głębokość występowania (1000 – 5000 m) 

Zawartość pierwotnej materii organicznej  (> 2 % wag. TOC) 

Dojrzałość termiczna (> 1,0 %Ro) 

Podatność na mikrospękania (kruchość, zwięzłość –  

                      - często utożsamiana z zawart. SiO2) (F) 

Wskaźnik wydobywalności (dane z literatury: 20-40 %) (E) 

Przebieg wydajności otworów (E) 

 

 

F - cechy ważne dla skutecznego szczelinowania 

E -  parametry możliwe do oszacowania po kilkuletniej eksploatacji 



źródło: Hadro, 2010 



źródło: 3LegsResources (2011) 
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1 mmcf/d = 28 320 m3/dobę 

lata od początku wydobycia 



(miąższości < 30 m) 

basen  

bałtycki 

basen  

podlaski 

basen lubelski 

Gaz łupkowy w Polsce 

źródło: Poprawa (2010) 



Przewidywane zasoby wydobywalne gazu łupkowego w Polsce 

2009 – 1,4 bln m3 (Wood Mackenzie) 

2009 – 3,0 bln m3 (Advanced Resources International) 

2011 – 5,3 bln m3 (Advanced Resources International dla U.S. EIA) 

2010 – 1,0 bln m3 (Rystad Energy) 



5,3 bln m3 

zasoby - 145 mld m3 

roczne wydobycie – 5,5 mld m3 

Gaz „konwencjonalny”  

- dane dla Polski (2010 r.) 

roczne zużycie – 14,4 mld m3 

(5,3 bln m3 wystarczy na 368 lat) 



(Poland) 



Całkowite zasoby wydobywalne  

z uwzględniem ryzyka  

poszukiwawczego 

(risked recoverable resource) 

      Rc = RBB + RBP + RBL 

3,65  

0,40  

1,25  



gdzie:  

 

GIP – objętość gazu in situ (w łupkach) 

 

Współczynniki ustalane na podstawie doświadczeń konsultanta: 

 

WPSP – prawdopodobieństwo eksploatacji (0,6-0,8) 

WPAS – ryzyko geologiczne, stopień rozpoznania (0,4-0,5) 

WSGR – prognozowany odzysk (na podstawie przewidywanej 

            podatności na szczelinowanie) (0,20-0,25) 
 

Całkowite zasoby wydobywalne dla basenu (RB) 

 

        RB = GIP x WPSP x WPAS x WSGR 

 

 



Całkowite zasoby wydobywalne dla basenu (RB) 

            RB = GIP x WPSP x WPAS x WSGR 

GIP = GIPF + GIPA 

GIPF =  
S x h x f x (1-Sw) 

  Bg 

 GIPF – gaz wolny (w przestrzeni porowej) 

GIPA – gaz zaadsorbowany przez materię organiczną 

GIPA = S x h x d x Gc,   przy czym  Gc=  
VL x P 

PL + P  

S – powierzchnia obszaru perspektywicznego 

h – średnia miąższość łupków gazowych (%TOC, %Ro) 

f – porowatość całkowita 

Sw – porowatość zawodniona  

Bg – współcz. objętościowy (korekta P-T) 

Gc – zawartość gazu zaadsorbowanego w jednostce masy łupku 

VL i VP – objętość i ciśnienie Langmuira (na podst. analogii ?) 



GIP = GIPF + GIPA 

GIPF =  
S x h x f x (1-Sw) 

Bg 

 GIPF – gaz wolny (w przestrzeni porowej) 

GIPA – gaz zaadsorbowany przez materię organiczną 

GIPA = S x h x d x Gc 

S – powierzchnia obszaru perspektywicznego 

h – średnia miąższość łupków 

f – porowatość całkowita 

Sw – porowatość zawodniona  

Bg – współcz. objętościowy (korekta P-T) 

 

f, Sw, Bg – brak dostatecznych danych 



źródło: Modliński (red.), 2009 

Baseny sylurskie 

wzdłuż brzegu platformy  

wschodnioeuropejskiej 

 

zagęszczenie otworów 

wiertniczych 

(niebieskie kropki) 

ciemne 

łupki 



głębokość 

< 5 km 

dojrzałość 

 > 1 %Ro 

zasięg 

rozpoznania 



basen 

bałtycki 

basen 

podlaski 

basen 

lubelski 

Basen lubelski 

powierzchnia obszaru perspektywicznego  

- zawyżona o 60 – 80 % 

1,25 bln m3  0,5 - 0,25 bln m3 

30 200 km2  12 000 – 6 000 km2 



Basen lubelski – zawartość pierwotnej materii organicznej 

w łupkach sylurskich 

Nieliczne dane (ok. 100 analiz – Klimuszko, 2002, mat. własne)  

wskazują na znaczną zmienność pionową i umiarkowane wartości 

na ogół < 2 % wag. TOC przy ogólnie niskich miąższościach (< 70 m) 

 

Dolne szacunki zasobów (0,25 bln m3) - bardziej realne 



Miąższości łupków gazowych 

Basen bałtycki (karadok-landower) 

 

wg ARI –  średnio (netto) – 96 m 

wg źródeł polskich – 20-40 m 



 

otwór Żarnowiec IG 1 – sylur dln.: 

śr. dla miąższości 63 m – 1,76 % TOC 

w tym: 

górne 52 m – 0,45 %  

dolne 11 m – 4,36 % 

 

Przy śr. miąższości 30 m 

zasoby wg ARI zawyżone ~3-krotnie: 

  

3,65 bln m3  1,2 bln m3 

wartość 

progowa 

(wg ARI) 

4 % TOC 

Po uwzględnieniu wartości progowej 4 % TOC 

- średnie miąższości jeszcze bardziej maleją 

wartość 

progowa 

2 % TOC 

źródło: Poprawa (2010) 

łupki 

gazowe 



Szacunkowe zasoby gazu łupkowego w Polsce po uwzględnieniu  

najważniejszych („grubych”) zastrzeżeń do obliczeń ARI  

(w nawiasach): 

Basen lubelski 0,25 (1,25) bln m3 

Basen podlaski 0,40 (0,40) bln m3 

Basen bałtycki 1,20 (3,65) bln m3 

 

Ogółem: 1,85 (5,3) bln m3 



Do wartości obliczonych należałoby zastosować obniżone współczynniki 

ryzyka (WPSP i WPAS), ponieważ: 

 

- brak pomiarów otworowych wskazujących na zakładane przez ARI nadciśnienia 

- brak objawów gazowych w dotychczasowych otworach (stan na 2010 r.) 

- słabo rozpoznana zawartość pierwotnej materii organicznej (TOC) –  

  ogólnie niższa i silniej zmienna w porównaniu z basenami amerykańskimi 

    

Przy zastosowaniu minimalnych „polskich” współczynników  

dla basenu bałtyckiego: 

 

                       zasoby basenu bałtyckiego - 0,72 bln m3 

                       łączne zasoby polskie – 1,37 bln m3 

  



 

Dotychczasowe oceny zasobów perspektywicznych gazu łupkowego są wysoce hipotetyczne. W 

szczególności, zasoby 5,3 bln m3  (2011 r. - EIA/ARI) oparto na wątłych, a częściowo wątpliwych 

podstawach geologicznych. Pobieżne przeliczenia wskazują na co najwyżej 1,4-1,85 bln m3  

 

Takie urealnione zasoby są dalej ogromne, ale ich wysokość jest już porównywalna z zasobami 

prognostycznymi dla złóż konwencjonalnych – 1,73 bln m3  (Górecki w: PIG, 2011) 

 

Dokładniejsza ocena zasobów możliwa po uzyskaniu nowych danych otworowych, a także ustaleniu 

specyficznej dla polskich złóż dynamiki wydajności wydobycia gazu (> 1 rok ciągłej eksploatacji) 

 



* skąpe 

Gaz łupkowy w Polsce z perspektywy geologa  

      – fakty*, przewidywania**, nadzieje*** 

Dziękuję za uwagę 

** hipotetyczne 

*** wielkie i ciągle rosnące 


