Szczelinowanie powoduje trzęsienia ziemi.

Poznaj fakty,
nie ulegaj mitom

Liczne badania naukowe dowiodły, że wydobycie gazu
z łupków nie wywołuje trzęsień ziemi. Szczelinowanie oraz
wiercenia mogą generować jedynie niegroźne mikrowstrząsy, praktycznie nieodczuwalne. Tylko na obszarach
aktywnych sejsmicznie szczelinowanie może przyspieszyć
mający nastąpić naturalnie wstrząs.

Gaz z łupków zatruwa wodę w kranach metanem.

Przedstawiane w mediach przypadki płonącej wody
w kranie w okolicy wydobywania gazu z łupków zostały
zbadane przez amerykańskie służby ochrony środowiska.
Stwierdzono, że metan w kranach pochodził z pokładów
węgla, nie zaś z gazonośnych łupków (raport EPA).

Wydobycie gazu z łupków zanieczyszcza powietrze
toksynami, np. benzenem.

Media alarmowały o rzekomo podwyższonym poziomie
benzenu we krwi mieszkańców teksańskiego miasteczka w pobliżu rejonu wydobycia gazu z łupków. Sprawę
zbadał Departament Zdrowia Stanu Teksas. Wyspecjalizowane służby nie stwierdziły w mieście ani nietypowych
zanieczyszczeń powietrza, ani też wyższych stężeń benzenu w organizmach obywateli.
Raport w języku angielskim znajduje się na stronie
www.dshs.state.tx.us/epitox/consults/dish_ei_2010.pdf

Teren w trakcie prac poszukiwawczych (Lubycza Królewska).

Eksploatacja gazu z łupków w Polsce może być groźna dla
ludzi i środowiska naturalnego.
Znamy już odpowiedź polskich naukowców, którzy wzięli
pod lupę otwór wiertniczy LE-2H w Łebieniu, gdzie w zeszłym roku przeprowadzono zabieg szczelinowania hydraulicznego. Jego wpływ na środowisko analizował
zespół ponad 30 specjalistów z pięciu instytucji. Wyniki badań zawarto w raporcie przygotowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny, który koordynował prace
badawcze. Wnioski przestawiono podczas konferencji
prasowej 2 marca 2012 r. Raport jednoznacznie stwierdza, że przeprowadzenie prac zgodnie z normami i przepisami jest w pełni bezpieczne dla środowiska.
Raport pt. „Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H” dostępny
jest na stronach www.mos.gov.pl/ lub www.pgi.gov.pl

Najlepsze źródło informacji
o gazie z łupków w Polsce

www.gazzlupkow.org

Masz pytania dotyczące tego tematu?
Wyślij e-mail na: lupki@pgnig.pl

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
tel. +48 22 589 45 55, faks +48 22 691 82 73
www.pgnig.pl

W natłoku informacji na temat gazu
z łupków trudno oddzielić rzetelnie
s p r a w d z o n e f a k t y o d m i t ó w, k ł a m s t w
i manipulacji. Jak wyglądają najczęściej
powtarzane nieprawdziwe informacje
w konfrontacji z rzetelną wiedzą? Czy
eksploatacja gazu z łupków w Polsce
może być groźna dla ludzi
i środowiska naturalnego?

W procesie szczelinowania używa się trujących
chemikaliów, zatruwających wodę i glebę.

Teren w trakcie prac poszukiwawczych (Markowola).

Gaz z łupków jest szkodliwy.

Gaz ziemny to najbardziej czyste i ekologiczne źródło
energii spośród wszystkich paliw kopalnych. Proces spalania gazu charakteryzuje się niską emisją substancji zanieczyszczających do powietrza w porównaniu do innych
nośników energii – np. emisja CO2 jest do 30% mniejsza
niż w przypadku ropy oraz do 60% mniejsza niż w przypadku węgla.

Prace wiertnicze przy poszukiwaniu gazu z łupków
są uciążliwe dla otoczenia i dewastują krajobraz.

Płyn hydrauliczny do szczelinowania składa się przede
wszystkim z wody, niewielkiej ilości piasku i 0,5% środków chemicznych. Każdy z nich od lat stosowany jest
w gospodarstwach domowych, budownictwie, przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. Jeśli szczelinowanie przebiega zgodnie z obowiązującymi
w Polsce przepisami środowiskowymi i normami technologicznymi, nie może dojść do zanieczyszczenia wody
i gleby. Konstrukcja otworu pionowego zapewnia izolację
poszczególnych przewiercanych warstw (rurowanie i cementowanie otworu). Otwór poziomy, a dalej szczelinowanie, w warunkach polskich odbywa się na głębokości
przynajmniej 3000 m. Zasoby wody pitnej, występujące
na głębokości do ok. 300 m., są oddzielone od warstwy
skał łupkowych wieloma nieprzepuszczalnymi warstwami skał.
Teren w trakcie prac poszukiwawczych (Markowola).

Zużycie wody do szczelinowania spowoduje
jej niedobory w Polsce.

W Polsce wykorzystuje się obecnie zaledwie niecałe 12%
zasobów wody. Do szczelinowania zużywa się 20 000 m3
wody (sama Warszawa potrzebuje ok. 410 000 m3

na dobę). Po zabiegu część płynu wraca na powierzchnię (średnio 30 – 40%) i jest wykorzystywana w kolejnym
szczelinowaniu. Jak podaje Państwowy Instytut Geologiczny*, zakładając, że zgodnie z udzielonymi koncesjami w ciągu trzech do pięciu lat zrealizowanych zostałoby
200 wierceń ze szczelinowaniem, otrzymujemy następujące dane: 20 000 m3 x 200 = 4 000 000 m3. co stanowi około 1 000 000 m3/rok, a więc jedynie ok. 0.06% łącznego
wykorzystania wód podziemnych.

Wieża wiertnicza jest montowana jedynie na czas trwania odwiertów, a więc to przejściowa niedogodność.
Hałas związany z pracami w odwiertach, to również
problem okresowy, a jego poziom jest porównywalny z poziomem hałasu pochodzącego z ruchu ulicznego.
Przedsiębiorcy, których działalność może powodować
powstawanie hałasu, są zobligowani do podjęcia działań minimalizujących jego wpływ na środowisko poprzez
stosowne rozwiązania technologiczne oraz monitorowanie poziomu hałasu.

Płynu po szczelinowaniu nie da się bezpiecznie usunąć.

Przepisy środowiskowe, zarówno polskie jak i unijne,
stawiają wysokie wymagania dotyczące zabezpieczenia i monitoringu środowiska. Po zakończonych pracach
wiertniczych wymagane jest doprowadzenie środowiska do stanu sprzed rozpoczęcia prac. Przedsiębiorcę stale kontrolują państwowe organy nadzoru geologicznego
i górniczego.

Płyn powracający na powierzchnię może być wykorzystany ponownie nawet do kilku kolejnych zabiegów.
Przede wszystkim, jest więc on poddawany procesom
recyklingu i odzysku. Natomiast pozostałości, które nie
będą ponownie użyte, kierowane są do urządzeń podczyszczających lub oczyszczalni ścieków.

* Artykuł pt. Hydrogeologiczne uwarunkowania procesu poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego i gazu zamkniętego w Polsce autorstwa Małgorzaty Woźnickiej i Moniki
Konieczyńskiej znajduje się na stronie www.pgi.gov.pl

