SCENARIUSZ: Gaz z łupków
Cel główny: zapoznanie uczniów z pojęciem gazu z łupków
Cele operacyjne:
Uczeń:
● wyjaśnia pojęcia „gaz ziemny”, „gaz z łupków”,
● wskazuje na mapie Polski miejsca, w których zlokalizowane są złoża gazu z łupków,
● opisuje proces wydobywania gazu z łupków,
● wyjaśnia korzyści, jakie może przynieść wykorzystywanie gazu z łupków,
● wie, jakie zagrożenia dla środowiska niesie ze sobą wydobycie gazu z łupków,
● wymienia rozwiązania służące zwiększeniu bezpieczeństwa środowiskowego przy wydobywaniu
gazu z łupków.
Czas trwania zajęć: 45 minut
Środki dydaktyczne: mapa Polski, kawałek skały łupkowej, butelki, słoiki, miska z wodą,
Załącznik nr 1 „Wydobycie gazu z łupków” , Załącznik 2 „Gaz z łupków w Polsce”, Załącznik 3 „Stanowisko
Koalicji Klimatycznej (...)”
Metody: pogadanka, doświadczenie, dyskusja, burza mózgów

Przebieg zajęć:
klasy I–III SP
1. Prowadzący wyjaśnia pojęcie „gaz”.
2. Prowadzący stawia na stole przezroczyste naczynia – butelki, słoiki. Prowadzący pyta dzieci, co jest w tych
naczyniach. Następnie zanurza naczynie w misce z wodą. Dzieci widzą wydobywające się z niego bąbelki.
Prowadzący wyjaśnia, że to powietrze – bezbarwny i bezwonny gaz.
3. Prowadzący prosi uczniów o podanie przykładów innych znanych im gazów.
4. Prowadzący wyjaśnia uczniom, że pod ziemią również można znaleźć gaz – jest to gaz ziemny. Spalając go
można uzyskać z niego energię. Używa się go np. w kuchenkach gazowych lub do ogrzewania mieszkań.
5. Prowadzący przy pomocy planszy omawia występowanie i proces wydobycia gazu ziemnego (Załącznik nr 1).
6. Prowadzący zwraca uwagę uczniów na fakt, że gaz ziemny jest nieodnawialnym źródłem energii. Jego powstawanie trwa bardzo długo.
7. Prowadzący zwraca uwagę na konieczność oszczędzania gazu w życiu codziennym.
8. Prowadzący wyjaśnia, że ludzie poszukują coraz to nowych złóż gazu ziemnego. Część z nich jest bardzo głęboko albo gaz jest rozproszony w niewielkich porach w skale i ciężko go wydobyć.
9. Prowadzący pokazuje uczniom fragment skały łupkowej. Tłumaczy uczniom, że w takich skałach znajdujących się pod ziemią też może być ukryty gaz ziemny.
10. Prowadzący skrótowo opisuje wydobycie gazu z łupków metodą szczelinowania hydraulicznego (Załącznik nr 1).
11. Prowadzący uświadamia uczniom, że pozyskiwanie energii z gazu ziemnego jest zwykle bardziej korzystne
dla środowiska niż produkowanie energii ze spalania węgla.
Podsumowanie
Uczniowie oceniają prawdziwość podawanych przez prowadzącego zdań. Przykładowe zdania:
• Gaz ziemny jest nieodnawialnym źródłem energii.
• Gazu ziemnego nie trzeba oszczędzać.
• Wydobycie gazu ziemnego nie szkodzi przyrodzie.
• Gaz może znajdować się w skałach łupkowych.
• Gaz ze skał łupkowych wydobywa się dużo łatwiej niż zwykły gaz.
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klasy IV-VI SP, szkoły ponadpodstawowe
Uczniów z klas IV–VI SP obowiązuje zakres treści bez podkreślenia. Uczniowie klas ponadpodstawowych przerabiają wszystkie treści.

1. Prowadzący wyjaśnia, co to jest gaz ziemny, przedstawia uczniom jego skład chemiczny oraz opisuje proces
powstania gazu ziemnego.
2. Burza mózgów – uczniowie podają przykłady zastosowania gazu ziemnego.
3. Prowadzący opisuje lokalizację najbardziej znaczących złóż gazu ziemnego w Polsce. Uczniowie na mapie
Polski wskazują omawiane lokalizacje.
4. Prowadzący wyjaśnia uczniom, że korzystanie z gazu ziemnego przynosi mniej szkód środowisku naturalnemu niż pozyskiwanie energii z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, np. ze względu na mniejsze ilości
powstającego podczas spalania dwutlenku węgla.
5. Prowadzący wyjaśnia, że wyczerpujące się złoża paliw kopalnych zmuszają ludzi do poszukiwania coraz to
nowych rozwiązań oraz do korzystania ze złóż niekonwencjonalnych.
6. Prowadzący opisuje kryzys energetyczny na świecie i rysuje prognozy wyczerpywania się zasobów energetycznych. Zwraca uwagę uczniów m.in. na pogorszenie jakości życia obywateli, załamanie gospodarki światowej, brak wielu towarów, np. benzyny, oleju napędowego, asfaltu, tworzyw sztucznych, do produkcji których niezbędna jest ropa naftowa i gaz ziemny (szacuje się, że bez ropy naftowej niemożliwa byłaby produkcja
nawet miliona różnego rodzaju towarów).
7. Prowadzący tłumaczy uczniom różnice pomiędzy złożami konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi na
przykładzie gazu ziemnego. Rysuje na tablicy schemat obrazujący umiejscowienie w skałach złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.
8. Prowadzący wyjaśnia pojęcie „gaz z łupków”. Pokazuje uczniom fragment skały łupkowej. Wyjaśnia, czym
są skały łupkowe. Opisuje proces wydobywania gazu z łupków. Zwraca uwagę, że skomplikowany technologicznie proces budzi w ludziach wiele obaw związanych z wpływem tego rodzaju inwestycji na środowisko,
a także zdrowie i komfort ludzi mieszkających w ich pobliżu.
9. Prowadzący rozdaje uczniom tekst Załącznika nr 3 „Stanowisko Koalicji Klimatycznej w sprawie poszukiwania i wydobycia gazu z łupków oraz miejsca tego gazu w polityce energetycznej i klimatycznej Polski”. Prosi
uczniów o wypisanie zagrożeń związanych z wydobyciem gazu z łupków oraz rozwiązań, które mogą być
odpowiedzią na te zagrożenia (zadanie nr 1 w karcie pracy).
10. Prowadzący pyta uczniów o ich opinię na temat zagrożeń, prosi o podanie własnych pomysłów rozwiązań.
11. Dyskusja na temat: Czy propozycje Koalicji są wystarczające dla bezpiecznego wydobywania gazu z łupków?
12. Prowadzący podsumowuje wyniki dyskusji. Wprowadza pojęcie „zrównoważonego rozwoju”. Prosi uczniów
o uzupełnienie zadania nr 2 w karcie pracy.
Podsumowanie
Prowadzący przeprowadza pogadankę na temat „Jak bezpiecznie wydobywać gaz z łupków?”

INFORMACJE, POJĘCIA, DEFINICJE
Energetyka w Polsce – Polska posiada znaczne złoża węgla kamiennego i brunatnego. Rozwinięte gospodarki
światowe powoli odchodzą od wykorzystania węgla, przede wszystkim ze względu na szkody ekologiczne związane z ich pozyskaniem i przetwarzaniem. W związku z tym Polskę również czeka wiele zmian w sektorze pozyskiwania energii.
Główne problemy polskiej energetyki to:
• małe zasoby ropy naftowej (konieczność dużego importu),
• dominacja węgla nad innymi surowcami energetycznymi (około 97% polskiej energii uzyskuje się z węgla),
mały udział odnawialnych źródeł energii w ogólnej energii,
• mała dywersyfikacja źródeł energii.
Główne założenia polskiej polityki energetycznej:
• wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii do 20% do 2030 r.,
• zwiększenie wykorzystania biopaliw,
• ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem,
• zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł energii.
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Zasoby gazu z łupków na świecie – największe złoża są zlokalizowane w Chinach. Europa posiada raczej symboliczne zasoby (8% światowych złóż), ale mają one istotne znaczenie, gdyż znajdują się w krajach (w tym w Polsce)
silnie uzależnionych od importu gazu. Dlatego – w przypadku wzrostu wydobycia gazu z łupków – obecna zależność wielu krajów od importowanego gazu ulegnie zdecydowanemu zmniejszeniu.
Zasoby gazu z łupków w Polsce – wielkość złóż niekonwencjonalnych gazu ziemnego w Polsce szacuje się na
1,4 bln m3 (Wood Mackenzie) lub według innych szacunków na 3 bln m3 (Advanced Resources International).
Natomiast zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Państwowy Instytut Geologiczny w Polsce może być
około 150 mld. m3 gazu z łupków. Dla porównania zasoby gazu z łupków w Stanach Zjednoczonych szacuje się
na ok. 25 bln m3.
Poszukiwania gazu z łupków w Polsce – obecnie nie dysponujemy badaniami, które pozwalałyby na dokładne
oszacowanie zasobów gazu z łupków w Polsce. Dopiero badania prowadzone na przestrzeni następnych kilku lat dadzą odpowiedź na pytanie, czy jego eksploatacja jest ekonomicznie uzasadniona. Pierwsze wiercenie
w Polsce rozpoczęło się w czerwcu 2010 r. w rejonie Łebienia (woj. pomorskie). Wiercenia oraz inne prace geologiczne składające się na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu z łupków będą prowadzone przez podmioty,
które uzyskały odpowiednie koncesje poszukiwawczo-rozpoznawcze. Kontrolę nad poszukiwaniami gazu z łupków sprawuje Ministerstwo Środowiska. Do pierwszego wydobycia gazu z łupków dojdzie prawdopodobnie na
Pomorzu w 2015 roku.
Korzyści i zagrożenia wynikające z wydobycia gazu z łupków:
Korzyści
Społeczne

-

Ekonomiczne

-

Środowiskowe

-

Zagrożenia

przyspieszenie rozwoju gospodarczego
i cywilizacyjnego,
gaz dostępny będzie w większej liczbie
miejscowości,
możliwość zaspokojenia popytu konsumentów
na opał (w 2011 r. zabrakło węgla na rynku),
uniezależnienie od zewnętrznych dostawców,
nowe miejsca pracy.

-

spadek cen gazu,
rozwój infrastruktury przemysłowej,
uzyskanie znaczącej pozycji na europejskim
rynku gazowym,
transformacja całego sektora energetycznego,
budowa nowych elektrowni gazowych,
stworzenie silnego sektora usługowego
związanego z węglowodorami,
rozwój sektora chemicznego i metalurgicznego,
uniezależnienie od zewnętrznych dostawców,
rozwój infrastruktury przesyłowej i rozdzielczej,
dodatkowe źródło dochodu dla gmin z tytułu
podatków od wydobycia gazu (szacuje się, że ich
dochody wzrosną czterokrotnie),
dochody dla właścicieli ziemi
(umowy dzierżawne).

-

ryzyko nieopłacalnego wydobycia,
brak zysków dla społeczeństw
lokalnych; dochód wyłącznie
dla zagranicznych korporacji.

odchodzenie od wydobycia węgla (mniejsza
dewastacja terenu, obniżenie emisji dwutlenku
węgla, większa dywersyfikacja źródeł energii),
obniżenie krajowej emisji dwutlenku węgla.

-

zagrożenia dla gospodarki wód,
zagrożenia dla krajobrazu,
zagrożenia dla atmosfery,
zagrożenie hałasem.

-

konflikty społeczne,
pogorszenie warunków
życia/otoczenia,
brak zysków dla społeczeństw
lokalnych; dochód wyłącznie
dla zagranicznych korporacji.
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Gaz z łupków w USA – zasoby gazu z łupków w Stanach Zjednoczonych szacuje się na ok. 25 bln m3. W kraju tym
na przestrzeni ostatnich lat nastąpił znaczący wzrost wydobycia gazu z łupków:
• w 2000 – wydobycie gazu z łupków to ok. 10 mld m3
• w 2010 – ok. 125 mld m3
• w 2012 – utrzymuje się trend wzrostowy.
Szacuje się, że ponad 50% gazu wydobywanego w USA pochodzi ze złóż niekonwencjonalnych. Stany Zjednoczone są dziś największym producentem gazu ziemnego na świecie, niskie ceny gazu spowodowały ożywienie
gospodarki. Wiele firm, np. chemicznych czy produkujących stal, ze względu na niskie ceny gazu przenosi swoje
siedziby do tego kraju.
Wpływ wydobycia gazu z łupków na środowisko
a) na gospodarkę wodną – płyn szczelinujący zawiera duże ilości różnorodnych związków chemicznych, jednak
ryzyko przedostania się szkodliwych związków do wód gruntowych lub powierzchniowych jest niewielkie; następuje duże zużycie wody podczas procesu wydobywczego, powstają duże ilości ścieków,
b) na krajobraz – degradacja krajobrazu jest niewielka, jako że czas zajmowania terenu wynosi od kilkunastu
tygodni do ponad roku; zdecydowana większość obszaru jest rekultywowana i powraca do pierwotnej funkcji
(np. jeśli były to pola uprawne, to stają się nimi z powrotem); trwałą zmianą w krajobrazie są rurociągi służące
do transportu gazu,
c) na atmosferę – wiercenia są źródłem emisji hałasu, wydobyciu towarzyszy znaczna emisja gazów i pyłów z
urządzeń wiertniczych, ponadto mamy do czynienia z dużą emisją gazów i pyłów podczas korzystania z transportu kołowego.
Ocena oddziaływania na środowisko – ma na celu zbadanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi. Inwestor planujący przedsięwzięcie mogące wpłynąć na środowisko składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następuje weryfikacja dostarczonego przez inwestora raportu
i uzyskanie wymaganych prawnie opinii i uzgodnień. W ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z konwencją
z Aarhus musi być zapewniona możliwość udziału społeczeństwa. Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania
na środowisko polega głównie na konsultacjach społecznych. Są one poprzedzone obwieszczeniem dla opinii
publicznej. Podawana jest informacja o możliwościach zapoznania się z dokumentacją; miejscu, gdzie wyłożono
ją do wglądu; możliwościach składania uwag i wniosków oraz terminie, sposobie i miejscu ich składania; organie
administracji, który będzie je rozpatrywał, o organach administracji włączonych w ocenę, a także o ewentualnym
terminie i miejscu przeprowadzenia rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa. Potem następują właściwe
konsultacje polegające na zapoznawaniu się społeczeństwa z dokumentacją sprawy oraz składaniu uwag i wniosków. Sposób uczestnictwa jest dowolny, uwagi można składać ustnie, pisemnie, komunikacją elektroniczną. W
konsultacjach może uczestniczyć każdy zainteresowany.
Skład płynu szczelinującego – ok. 95% stanowi woda, 3-4,5% to piasek i 0,5-2% dodatki chemiczne.
Do tych ostatnich zaliczamy:
• kwas solny – pomaga rozpuszczać skałę i inicjować powstawanie szczelin,
• aldehyd glutarowy – eliminuje z wody bakterie, które powodują powstawanie związków wywołujących korozję,
• guma guar lub hydroksyetyloceluloza – pomaga utworzyć zawiesinę piasku poprzez zwiększenie lepkości
wody,
• nadsiarczan amonu – opóźnia przejście płynu szczelinującego ze stanu „zżelowanego” (o dużej lepkości) do
stanu bardziej płynnego (o mniejszej lepkości),
• formamid – zapobiega korozji rur okładzinowych,
• sole boranowe – utrzymują stałą lepkość płynu szczelinującego wraz ze wzrostem temperatury,
• destylaty ropy naftowej – zmniejszają tarcie podczas przepływu płynu szczelinującego przez odwiert,
• kwas cytrynowy – zapobiega wytrącaniu się tlenków metali,
• chlorek potasu – wpływa korzystnie na stateczność ściany otworu wiertniczego zapobiegając oddziaływaniu
na nią płynu szczelinującego,
• węglan sodu lub potasu – reguluje pH, pomaga utrzymywać skuteczność działania innych składników płynu
szczelinującego, np. soli boranowych,
• glikol etylenowy – zapobiega tworzeniu się kamiennych osadów na ścianach rur okładzinowych,
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•

izopropanol – zmniejsza napięcie powierzchniowe płynu szczelinującego, co ułatwia jego odbiór z odwiertu
po zakończeniu szczelinowania.

Ścieki podczas wydobywania gazu z łupków – od 10% do 70% wody wykorzystywanej podczas procesu wydobywczego powraca z powrotem na powierzchnię Ziemi. Jest ona przechowywana czasowo w szczelnych zbiornikach w pobliżu obszaru wierceń. Ważne jest odpowiednie zabezpieczanie takich zbiorników w celu zapobiegania ewentualnym przeciekom. Część wody może zostać użyta ponownie w procesie wydobywczym, a pozostała
część jest przewożona cysternami do oczyszczalni ścieków lub wtłaczana do głębszych warstw skalnych w specjalnych otworach utylizacyjnych.
Wpływ wydobycia gazu z łupków na atmosferę – w wyniku zwiększonego ruchu pojazdów i pracy urządzeń
wiertniczych zasilanych olejem napędowym do atmosfery przedostają się spaliny i pyły, które mogą wpłynąć
na zwiększenie stężenia w powietrzu m.in. dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i benzenu. Z wydobyciem gazu z łupków, podobnie jak gazu ze źródeł konwencjonalnych, wiąże się emisja metanu do atmosfery.
Metan po uwolnieniu się do atmosfery może przyczyniać się do globalnego ocieplenia, bo działa on jak silny gaz
cieplarniany (zatrzymuje dużo więcej ciepła niż dwutlenek węgla). Są jednak dostępne technologie, które pozwalają ograniczyć ulatnianie się metanu do atmosfery. Niestety są one jednak jeszcze bardzo kosztowne.
Zrównoważony rozwój – główne założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju zakładają stały postęp gospodarczy i społeczny zharmonizowany ze środowiskiem naturalnym, budowanie takiego modelu gospodarczego,
który zapewni ludzkości postęp i możliwość lepszego życia, korzystanie z dóbr przyrody przy jednoczesnym ich
poszanowaniu. „Zrównoważony rozwój zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, przywraca i chroni zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.” (Oświadczenie z Rio,
World Charter for Nature, Stockholm Conference 1972)
Gwarantem bezpiecznej eksploatacji złóż niekonwencjonalnych jest:
• wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych,
• stosowanie nowoczesnych technologii i osiągnięć nauki,
• konsultacje społeczne,
• ochrona zasobów wodnych,
• monitoring.
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KARTA PRACY: Gaz z łupków
KLASY I–III SP
IMIĘ I NAZWISKO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zadanie 1.

Zaznacz źródła energii, które traktowane są jako odnawialne.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Zadanie 2.

Poniższy rysunek obrazuje drogę gazu ziemnego od wydobycia aż do naszych domów.
Strzałeczkami zaznacz kierunek przepływu gazu.

instalacje
wydobywcze

sieć
rozdzielcza

magazyn podziemny
złoże gazu ziemnego
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KARTA PRACY: Gaz z łupków

KLASY I-III

Zadanie 3.

Wyobraź sobie, że jesteś inżynierem. Odszukaj gaz z łupków na schemacie i połącz go strzałką
z właściwym podpisem.

powierzchnia
ziemi
gaz ziemny

gaz
z łupków
łupki

Zadanie 4.

Zaznacz urządzenia, które mogą działać na gaz ziemny.

a)
c)
b)

f)
d)

e)

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiegona lata 2007–2013
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

7

KARTA PRACY: Gaz z łupków
KLASY IV–VI SP
IMIĘ I NAZWISKO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zadanie 1.

Na mapie Polski zaznacz obszary, gdzie występuje gaz z łupków.

Olsztyn
Szczecin

Warszawa

Lublin

Katowice
Kraków

Zadanie 2.

Poniższy schemat przedstawia proces wydobycia gazu z łupków. W puste miejsca wpisz pojęcia wybrane z ramki.
skała nieprzepuszczalna
odwiert pionowy

odwiert poziomy

warstwa skał łupkowych

tłoczona pod ciśnieniem
woda powoduje
pękanie skał

przez powstałe szczeliny
wydostaje się gaz
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KARTA PRACY: Gaz z łupków

KLASY IV-VI

Zadanie 3.

Wypisz wady i zalety wydobywania gazu z łupków.
Lp.

Zalety wydobycia gazu z łupków

Wady wydobycia gazu z łupków

1.

2.

3.

4.

5.

Zadanie 4.

Połącz opisy z kolumny A z hasłami z kolumny B.
Lp.
1.

A

B

paliwo kopalne pochodzenia organicznego,
gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach
wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim
ciśnieniem, jego pokłady występują samodzielnie lub
towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego

2.

gaz ziemny występujący w podziemnych złożach
łupków osadowych

3.

proces zwiększający wydajność odwiertu,
wpompowywanie do odwiertu płynu szczelinującego
pod wysokim ciśnieniem w celu wytworzenia, utrzymania
lub powiększenia szczelin w skałach

4.

a)

szczelinowanie

b)

gaz ziemny

c)

gaz z łupków

d)

łupek

drobnoziarnista skała osadowa często warstwowana,
składa się z drobnych ziaren kwarcu i minerałów ilastych
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KARTA PRACY: Gaz z łupków
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
IMIĘ I NAZWISKO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zadanie 1.

Uzupełnij tabelę – możesz do tego celu wykorzystać tekst „Stanowisko Koalicji Klimatycznej w sprawie
poszukiwania i wydobycia gazu z łupków oraz miejsca tego gazu w polityce energetycznej i klimatycznej Polski”.

Lp.

Zagrożenia związane z wydobyciem
gazu z łupków

Rozwiązania zmniejszające zagrożenie
związane z wydobyciem gazu z łupków

1.

2.

3.

4.

5.

Zadanie 2.

Na mapie Polski zaznacz miejsca, gdzie potencjalnie może występować gaz z łupków.

Olsztyn
Szczecin

Warszawa

Lublin

Katowice
Kraków
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KARTA PRACY: Gaz z łupków

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Zadanie 3.

Wydobycie gazu z łupków przynosić może korzyści i zagrożenia społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.
Uzupełnij tabelę.
Korzyści

-

Zagrożenia

przyspieszenie rozwoju gospodarczego
i cywilizacyjnego,
gaz dostępny będzie w większej liczbie
miejscowości,
możliwość zaspokojenia popytu konsumentów
na opał (w 2011 r. zabrakło węgla na rynku),
uniezależnienie od zewnętrznych dostawców,
nowe miejsca pracy.

-

Ekonomiczne

-

ryzyko nieopłacalnego wydobycia,
brak zysków dla społeczeństw
lokalnych; dochód wyłącznie
dla zagranicznych korporacji.

odchodzenie od wydobycia węgla (mniejsza
dewastacja terenu, obniżenie emisji dwutlenku
węgla, większa dywersyfikacja źródeł energii),
obniżenie krajowej emisji dwutlenku węgla.
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ZAŁĄCZNIKI: Gaz z łupków
MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI
ZAŁĄCZNIK NR 1: Wydobycie gazu z łupków

Folia ochronna PEHD
Płyty
Piasek

Wody podziemne

1

Skała
nieprzepuszczalna

1
Ropa

Piaskowiec

2

3
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ZAŁĄCZNIKI: Gaz z łupków
MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI
ZAŁĄCZNIK NR 2: Gaz z łupków w Polsce

Łebień
Gdańsk

Suwałki

Toruń

Warszawa

Lublin

Kraków

Obszary o udokumentowanym
występowaniu gazu ziemnego
w łupkach
Obszary potencjalnego
występowania gazu ziemnego
w łupkach
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ZAŁĄCZNIKI: Gaz z łupków
MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI
ZAŁĄCZNIK NR 3: Stanowisko Koalicji Klimatycznej w sprawie poszukiwania i wydobycia
gazu z łupków oraz miejsca tego gazu w polityce energetycznej i klimatycznej Polski

Gaz z łupków jako paliwo kopalne, nieodnawialne, nie może być odpowiedzią na konieczność głębokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych, ani na podstawowe problemy sektora energetycznego. Polska powinna przyjąć ambitny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych, taki jak np. zmniejszenie ich do roku 2050 o co najmniej 80% w stosunku do roku bazowego. Taka decyzja oznaczałaby
konieczność ograniczenia emisji do minimum 100 mln ton rocznie oraz wprowadzenie głębokich zmian, szczególnie w obszarze
wytwarzania, dystrybucji i użytkowania energii.
Model systemu energetycznego w Polsce powinien zmienić się ze scentralizowanego i kontrolowanego przez państwo na
rozproszony, bardziej demokratyczny. Kluczową rolę w tej zmianie ma do odegrania rozwój energetyki odnawialnej i poprawa
efektywności energetycznej.
Koalicja Klimatyczna pragnie podkreślić, że dopóki wymienione w niniejszym Stanowisku warunki nie będą spełnione,
wydobycie gazu z łupków będzie powiązane ze zbyt dużym zagrożeniem dla środowiska i społeczeństwa. W obecnej sytuacji,
w ocenie organizacji wchodzących w skład Koalicji Klimatycznej, wydobycie gazu z łupków nie może zostać zaakceptowane, nawet jako sposób na zapewnienie paliwa przejściowego służącego odchodzeniu od energetyki opartej na węglu i zabezpieczającego
energetykę odnawialną.
W ocenie Koalicji Klimatycznej, jeśli warunki przedstawione poniżej zostałyby spełnione oraz w polityce energetycznej
kraju zostałoby przyjęte jasne założenie o zmniejszaniu produkcji energii opartej na węglu w miarę wzrostu eksploatacji gazu
z łupków, technologia ta mogłaby stać się tzw. technologią przejściową. Jednocześnie mogłaby pełnić rolę technologii zabezpieczającej energetykę odnawialną, która powinna stanowić podstawę polskiego systemu energetycznego. W szczególności dotyczy
to lokalnych, hybrydowych systemów energetycznych dążących do samowystarczalności w zakresie zaopatrzenia w energię.
Ze względu na lokalny charakter występowania tak gazu z łupków, jak i zasobów energetyki odnawialnej mogą one stanowić
konkurencję w zaopatrzeniu w energię na poszczególnych obszarach. Aby temu zapobiec, Koalicja Klimatyczna uważa za celowe,
by część dochodów państwa z eksploatacji gazów z łupków przeznaczać na rozwój energetyki odnawialnej. Ponadto dopuszczenie eksploatacji gazu łupkowego musi być poprzedzone odpowiednimi zapisami w polityce energetycznej państwa, które zapewnią, że gaz z łupków będzie zastępował źródła energii generujące więcej emisji, a nie źródła odnawialne.
Eksploatacja gazu z łupków stanowi istotne zagrożenie dla środowiska i społeczności lokalnej. Analizy niezależnych instytucji
badawczych oraz agencji rządowych potwierdzają, iż może prowadzić do poważnej degradacji środowiska. Dlatego konieczne jest
zabezpieczenie się przed jej negatywnymi skutkami, a w szczególności przed:
1.

Pogłębieniem się deficytów wody w obszarach o niskich jej zasobach w wyniku znacznego zapotrzebowania na wodę używaną w procesie szczelinowania hydraulicznego.

2.

Zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i płytkich podziemnych w wyniku powrotu w znacznym procencie płynu (woda,
piasek, chemikalia) używanego w procesie szczelinowania hydraulicznego i wpompowywanego pod powierzchnię wracającego wraz z wypłukanymi z górotworu substancjami (mogącymi dodatkowo zanieczyszczać powracający płyn substancjami
toksycznymi).

3.

Występowaniem niekontrolowanych wycieków zanieczyszczonego płynu wykorzystywanego w procesie szczelinowania
przez sztuczne (błąd ludzki, niedoskonałość sprzętu) lub naturalne pęknięcia i szczeliny, np. powstałe na skutek wstrząsów
lub mikrowstrząsów sejsmicznych.

4.

Niekontrolowaną emisją metanu z otworu wiertniczego w trakcie wykonywania i zabezpieczania odwiertu oraz przeprowadzania procesu szczelinowania.

5.

Znaczną, choć ograniczoną w czasie, uciążliwością i szeregiem negatywnych skutków dla społeczności lokalnej wynikających
z procesu wydobywczego.

6.

Zagrożeniem dla potrzeby ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, a także zachowania krajobrazu kulturowego oraz
ochrony produkcji żywności.

Mając powyższe na uwadze Koalicja Klimatyczna uważa za niezbędne powołanie niezależnego zespołu w ramach Państwowej
Inspekcji Ochrony Środowiska do czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesu poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków.
Finansowanie tego zespołu powinno obciążać koncesjonariuszy eksploatacji gazu.
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ZAŁĄCZNIK NR 3

Jednocześnie Koalicja Klimatyczna domaga się zapewnienia społeczeństwu, zwłaszcza lokalnemu, gdzie prowadzone są
albo będą poszukiwania, czy też eksploatacja, pełnego dostępu do informacji związanych z każdym etapem procesu wydobycia gazu z łupków, włączając dostęp do pełnej informacji nt. składu i ilości substancji wykorzystywanych do szczelinowania.
UZASADNIENIE
Eksploatacja gazu z łupków stanowi potencjalnie większe zagrożenie dla środowiska i klimatu niż w przypadku gazu konwencjonalnego. Analizy niezależnych instytucji badawczych1 oraz agencji rządowych2 potwierdzają, iż może prowadzić do poważnej
degradacji środowiska. Dlatego konieczne jest zabezpieczenie się przed jej negatywnymi skutkami.
Ad. 1.
Zagrożenie – Podstawową różnicą pomiędzy wydobyciem gazu konwencjonalnego i gazu z łupków jest znaczne zapotrzebowanie
na wodę używaną w procesie szczelinowania hydraulicznego. Podczas wiercenia otworu zużywa się duże ilości wody do chłodzenia głowicy wiertła oraz do płuczki wiertniczej, która służy do usuwania materiału skalnego. Dziesięć razy więcej wody zużywa się
w procesie szczelinowania hydraulicznego. Wodę wymieszaną z chemikaliami, w części toksycznymi, czyli tzw. płyn szczelinujący,
zatłacza się pod ciśnieniem do przygotowanego otworu, żeby wywołać pękanie skały. Według danych Państwowego Instytutu
Geologicznego przeciętnie zużycie wynosi ok. 18 tys. m3 na jeden otwór wiertniczy. Niezrozumiała i nieracjonalna jest zmiana
prawa geologicznego, zwalniająca z opłat za pobieraną do szczelinowania wodę.
Rozwiązania – Niezbędne są uregulowania prawne zobowiązujące do szczegółowego określenia źródeł pozyskiwania wody na
potrzeby wiercenia i szczelinowania hydraulicznego dla każdego odwiertu. Ponieważ wydobycie gazu z łupków zalicza się do
szczególnego korzystania z wód, informacje o źródłach wody mogą być zawierane w pozwoleniu wodno-prawnym, które w takich
sytuacjach jest obowiązkowe. Potrzebny będzie także mechanizm umożliwiający mieszkańcom terenów sąsiadujących z odwiertem i organizacjom ekologicznym monitoring realizowanych prac pod kątem przestrzegania zapisów koncesji. Podstawą tego
mechanizmu musi być pełen dostęp do informacji o warunkach i źródłach poboru wody oraz wprowadzenie opłat za pobór wody,
tak jak to ma miejsce w innej działalności gospodarczej. Niezbędne jest także wykonanie oceny ryzyka ekologicznego o charakterze kumulacyjnym (np. pobór wody) w taki sposób, by ocena obejmowała następujące elementy: a. ocena wpływu poboru wody
w skali potrzebnej do eksploatacji gazu łupkowego na środowisko i na zapotrzebowanie mieszkańców gmin objętych działalnością
wydobywczą; b. zapis o odłączeniu ﬁrm wydobywczych od źródeł wody jako pierwszych w kolejności w sytuacji spadku jej zasobów, np. w wyniku suszy.
Ad. 2.
Zagrożenie – Od 20 do 30 procent płynu używanego w procesie szczelinowania hydraulicznego i wpompowywanego pod powierzchnię wraca wraz z wypłukanymi z górotworu substancjami. Mogą to być – w zależności od miejsca – toksyczne węglowodory, metale ciężkie, substancje promieniotwórcze lub inne niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi związki. Jeśli do jednego
otworu wtłacza się 18 milionów litrów wody, z powrotem wypływa od 3,6 do 4,8 milionów litrów płynu.
Rozwiązania – Konieczne jest uregulowanie kwestii transportu, składowania i utylizacji zanieczyszczonego płynu, który wraca
z powrotem na powierzchnię i nie nadaje się do ponownego użytku. Taki płyn należy zaliczać do kategorii ciekłych odpadów niebezpiecznych i w taki sposób go traktować. W tym przypadku właściwym narzędziem będzie także prawidłowo skonstruowane
pozwolenie wodno-prawne oraz określenie zasad dostępu do informacji, monitoringu i kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w utylizacji płynu, zleceniodawca prac wydobywczych powinien być zobowiązany do ich usunięcia oraz do naprawienia powstałych szkód. Powinien również ponosić kary ﬁnansowe, a w skrajnych przypadkach utracić koncesję wydobywczą.
Ad. 3.
Zagrożenie – Zachodzi ryzyko występowania niekontrolowanych wycieków zanieczyszczonego płynu (mieszanina chemikaliów, gazu, metanu) wykorzystywanego w procesie szczelinowania przez sztuczne lub naturalne pęknięcia i szczeliny, powstałe
na skutek:

•
•
•
•

wstrząsów lub mikrowstrząsów sejsmicznych,
niewłaściwie zaprojektowanych i zarządzanych osłon odwiertów i wadliwego cementu,
usterek instalacji źle połączonych lub opuszczonych odwiertów,
popękanych podziemnych kanałów wodnych.

Tego typu wycieki mogą powodować zanieczyszczenie gleb oraz wód powierzchniowych i gruntowych.
1
2

http://www.tyndall.ac.uk/shalegasreport
http://www.epa.gov/region8/superfund/wy/pavillion/EPA_ReportOnPavillion_Dec-8-2011.pdf
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Rozwiązania – Konieczne jest ustanowienie restrykcyjnych standardów i objęcie monitoringiem gleb oraz wód powierzchniowych
i gruntowych na obszarze wydobycia oraz uregulowanie kwestii odpowiedzialności za ich zanieczyszczenie na skutek wycieku.
Stwierdzenie zanieczyszczenia gleb lub wód w miejscu szczelinowania powinno skutkować natychmiastowym wstrzymaniem prac
oraz przeprowadzeniem badań w celu stwierdzenia jego źródła. A stwierdzenie związku zanieczyszczenia z procesem szczelinowania – nałożeniem na zleceniodawcę prac wydobywczych obowiązku likwidacji szkód, a w skrajnych przypadkach utrata koncesji
wydobywczej. Ponadto, ewentualny „interes ﬁrmy” czy „tajemnica handlowa” nie mogą stanowić przeszkody w dostępie do pełnej
informacji nt. składu i ilości substancji wykorzystywanych na każdym etapie wydobycia gazu z łupków.
Ad. 4.
Zagrożenie – istnieje wysokie ryzyko emisji metanu z otworu wiertniczego w trakcie wykonywania i zabezpieczania odwiertu oraz
przeprowadzania procesu szczelinowania. Robert Howarth, profesor Cornell University w swoim raporcie wskazuje na poziom
emisji metanu od 3,6% do 7,9%. Jako przyczyny podaje odpowietrzanie i nieszczelności powstające w trakcie eksploatacji otworu wiertniczego3. W przypadku nieprawidłowego lub niedbałego przeprowadzania procesu szczelinowania wielkość takich emisji
może znacząco wzrosnąć. Jeżeli gaz z łupków miałby zastępować węgiel ze względu na redukcję emisji gazów cieplarnianych,
kluczowa jest ocena wysokości takich emisji i podjęcie działań ograniczających ucieczkę metanu.
Rozwiązania – Zastosowanie nowoczesnych technik wychwytywania niekontrolowanych emisji metanu – w tym celu potrzebne
jest opracowanie standardów operacyjnych. Wprowadzenie obowiązkowego monitoringu poziomu emisji gazów cieplarnianych
towarzyszących procesowi poszukiwania i wydobycia gazu z łupków oraz opłat za emisje wyżej wymienionych gazów. Stwierdzenie emisji metanu z otworu wiertniczego powinno skutkować natychmiastowym wstrzymaniem prac oraz nałożeniem na zleceniodawcę prac wydobywczych obowiązku kompensacji, a w skrajnych przypadkach utrata koncesji wydobywczej.
Ad. 5/6.
Zagrożenie – Same prace wydobywcze wiążą się z szeregiem negatywnych skutków dla środowiska (obszary chronione w tym
Natura 2000) i społeczności lokalnych, takich jak: lokalne zanieczyszczenie powierzchni ziemi i gruntów paliwami, środkami myjącymi oraz materiałami służącymi do sporządzania płuczek wiertniczych i regulacji ich parametrów technicznych; emisja do atmosfery zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania paliw, emisja hałasu z urządzeń wiertniczych, zniszczenie dróg lokalnych, itp.
Rozwiązania – minimalizacja tych skutków może być osiągnięta poprzez przestrzeganie najwyższych wymogów dotyczących jakości wykonywania ocen oddziaływania na środowisko, w tym zgodnych ze specjalistycznymi przepisami, jeżeli odbywa się to
na terenie lub w najbliższym sąsiedztwie obszaru Natura 2000 (OOS, które powinny być powiązane z udzielaniem koncesji) oraz
przeprowadzania związanych z OOS konsultacji społecznych, a także bezwzględne przestrzeganie wytycznych OOS oraz dobrych
praktyk przy robotach wiertniczych i eksploatacyjnych. Kluczowe jest spełnienie warunków BAT (z ang. najlepszych dostępnych
technik, best available technology). Każda koncesja powinna zawierać obowiązek zastosowania technologii, które zostaną zweryﬁkowane przez rząd jako najbezpieczniejsze, tak dla środowiska, jak i dla zdrowia ludzi. Niezbędne jest wykazanie przez odpowiednie instytucje rządu RP bezpieczeństwa techniki szczelinowania. Rząd powinien przedstawić dowody na to, że technologia,
która ma być używana w Polsce będzie bezpieczna dla zdrowia ludzi i dla środowiska.
Podsumowując, Koalicja Klimatyczna ponownie podkreśla, iż dopóki wymienione wyżej warunki nie będą spełnione, wydobycie gazu z łupków będzie powiązane ze zbyt dużym zagrożeniem dla środowiska i społeczeństwa. W takiej sytuacji, w ocenie
organizacji wchodzących w skład Koalicji Klimatycznej, nie będzie mogło zostać zaakceptowane, nawet jako sposób na zapewnienie paliwa przejściowego.
Wkład merytoryczny: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć; Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA; Instytut na rzecz Ekorozwoju.
Opracowanie: Sekretariat Koalicji Klimatycznej. Stanowisko zatwierdzone przez członków Koalicji Klimatycznej.
Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 22 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez
człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska. Więcej informacji o Koalicji na stronie http://koalicjaklimatyczna.org.
Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth Poland, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna
Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski,
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze,
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

3

Tłumaczenie streszczenia raportu: http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/index.php/pl/strona-glowna/lupki/707-negatywnywpyw-gazu-upkowego-na-zmiany-klimatyczne
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiegona lata 2007–2013
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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