
Aktualny stan inwestycji
W listopadzie został wykonany odwiert pionowy do głębokości 4 150 metrów. Kolejnym krokiem 
było wykonanie na głębokości ok. 3 700 metrów odwiertu poziomego.  Planowane są dwa kolejne 
etapy działań: szczelinowanie i próbne spalanie gazu. Wieża wiertnicza zostanie zdemontowana do 
końca roku, jeśli postęp prac utrzyma się na obecnym poziomie.

Szczelinowanie
Co to jest szczelinowanie?
Szczelinowanie  to zabieg techniczny polegający na 
wywołaniu w odwiercie wysokiego ciśnienia w celu 
rozwarcia istniejących lub powstawania nowych szczelin. 
W tak powstałe szczeliny pod wpływem wysokiego 
ciśnienia jest wtłaczana woda z piaskiem, który 
uniemożliwi zamknięcie się szczelin po zakończeniu 
zabiegu. Piasek w szczelinach  sprawi, że przepływ gazu 
do odwiertu będzie możliwy.

Cel szczelinowania
Szczelinowanie jest wykonywane w celu zwiększenia 
przypływu gazu, żeby móc zapewnić eksploatację złoża.

Czas trwania
Szczelinowanie zostanie przeprowadzone w I połowie 
stycznia. Przygotowania do tego etapu potrwają około 
2 tygodnie, a samo szczelinowanie 1-3 dni.

Przebieg szczelinowania
Złoże gazu w Siekierkach znajduje się w skale osadowej – 
piaskowcu, który jest powszechnie wykorzystywany jako 
kamień dekoracyjny. Ten rodzaj piaskowca jest nazywany 
czerwonym spągowcem ze względu na charakterystyczne 
czerwone zabarwienie. Pory skalne są znacznie mniejsze niż 
w złożach konwencjonalnych dlatego żeby móc wydobyć 
gaz należy skalę wykonać szczelinowanie.  

Źródło Energii
Wydanie lokalne – Siekierki Wielkie
Szczelinowanie i krótkoterminowy test produkcyjny

Szanowni Państwo!
Inwestycja związana z rozpoczęciem wydobycia gazu  ze złoża  
Siekierki rozwija się zgodnie z planem. Kolejnym etapem jest 
proces szczelinowania oraz krótkoterminowy test produkcyjny. 

Poniżej znajdą Państwo szereg informacji na temat tych działań. 
Przepraszamy za chwilowe niedogodności.
Bardzo dziękujemy za Państwa wyrozumiałość. 

Mieszaninę wody z piaskiem pompuje się do otworu pod 
dużym ciśnieniem. Woda rozszerza podziemne warstwy 
skał, dzięki czemu powstają szczeliny. Piasek zostaje we 
wnętrzu szczelin zapobiegając ponownemu zaciśnięciu się 
skał. Woda użyta podczas zabiegu wraca na powierzchnię 
i po odseparowaniu jest deponowana w przeznaczonych 
do tego celu składowiskach. Gaz, poprzez otwór wiert-
niczy wydostaje się na powierzchnię, gdzie będzie 
spalany.
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Woda
Inwestycja będzie zaopatrywana w wodę z własnej 
studni.

Złoże gazu w Siekierkach znajduje się w spągowcu 
czerwonym na głębokości poniżej 3,5 km. Wszystkie 
warstwy wodonośnie są odizolowane od otworu wiert-
nicznego poprzez ochronne orurowanie. Powstałe 
szczeliny swym zasięgiem nie obejmą warstw 
wodonośnych. 

Woda po szczelinowaniu zostanie zmagazynowana 
i wywieziona przez specjalistyczną firmę w celu 
utylizacji.

Odpady
Wszystkie odpady zarówno socjalne jak i przemy- 
słowe są gromadzone w specjalnych zbiornikach 
i odbierane przez specjalistyczną firmę w celach 
utylizacji.

Korzyści dla gminy
W przypadku uruchomienia produkcji opłaty eksploata-
cyjne zasilą gminny budżet.  

Obecnie jest to 28 000 PLN za 10mln m3 wydobytego 
gazu bezpośrednio do gminnej kasy. Zasoby złoża Sieki-
erki szacowane są na ok. 10 mld m3. 

Próbne spalanie gazu
Próbne spalanie gazu odbędzie się w styczniu 2011 
i potrwa około 4 tygodni. Płomień światła uzyskiwany przy 
spalaniu będzie miał wysokość kilku metrów i będzie 
widoczny przez 24h na dobę. Płomień będzie na bieżąco 
kontrolowany przez urządzenia miernicze. Nad 
bezpieczeństwem całości będą czuwać ratownicy 
górniczy. Wiatr nie będzie miał wpływu na płomień.

Koniec testu na odwiercie (początek 2011r.) 
Wszystkie urządzenia zostaną zdemontowane, a otwór 
wiertniczy odpowiednio zabezpieczony.

Hałas
Podczas szczelinowania natężenia hałasu nie 
przekroczy poziomu 86 dB w odległości 200 m od 
inwestycji.  Na tym etapie może wystąpić wzmożony 
ruch samochodów ciężarowych. Podczas spalania 
hałas nie będzie przekraczał 80 dB w odległości 100 
m od inwestycji. Dla porównania 80 dB to hałas 
generowany przez ruch uliczny w miastach.

Światło
Ze względu na zakończenie prac wiertniczych 
natężenie światła będzie mniej intensywne. Najinte-
sywniejszym źrodłem światła będzie płomień 
spalanego gazu.

Budynki
Pozwolenie na przeprowadzenie wiercenia i szczeli-
nowania zostały zatwierdzone przez Urząd Górniczy, 
gwarantując bezpieczeństwo budynków i ludzi w nich 
mieszkających.

Ważne tematy

Słownik
Tight gas - gaz zamknięty - znajdujący się w skałach o 
bardzo małej przepuszczalności, do wydobycia którego są 
niezbędne zaawansowane technologie. Może znajdować 
się również w utworach czerwonego spągowca.

Czerwony spągowiec (niem. Rotliegendes) – permskie 
skały osadowe pochodzenia lądowego-pustynnego. 
Ze względu na swoją porowatość utwory czerwonego 
spągowca stanowią bardzo dobre skały zbiornikowe dla 
złóż gazu ziemnego. 
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Spągowiec czerwony
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Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00. 
Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora.  




