
Szónëjemë lëdzy i nôtërã

Damnica
Lãbòrg

Karwia

Bôłt

Lane Energy Poland w 70 proc. słëchô Spółce 
ConocoPhillips. Néga 30 proc. ùdzélów słëchô 
Spółce 3Legs Resources.
Lane Energy Poland je miéwcą trzech 
kòncesjów na sznëkrowanié za wãglowòdoro- 
ma w Pòmòrsczim Wòjewództwie, w môlach: 
Lãbòrg, Damnica a téż Karwia, razã 2050 kw. 
km. rëmù. Òperatorã Lane Energy Poland je 
ConocoPhillips.

Warszawa

Wòda i piôsk robią 
nawetkã 99,5% miészónczi.

Wiercenié wszérz i hidrauliczné rësënowanié
Òbczas wëdobëcô széfrowégò gazu 
robi sã wiercenia wszérz a téż 
hidrauliczné rësënowanié - ne 
mòdła dzejaniô są barżi 
òbszczãdné i wieledôwné.

Wiercenia wszérz dôwają wëkò- 
nanié wiele òdwiertów w jednym 
môlu. Dôwô to mòżnosc ùsadzeniô 
tam wiele produkcjowëch òd- 
wiertów z przëstãpã do złożów, co są 
òd se òddaloné ò pôrã tësący métrów, 
co dosc mòckò zmniéjsziwô wiéch- 
rzëznã brëkòwną do prowadzeniô 
robòtów. 
Hidrauliczné rësënowanié je zabiegã 
robionym dzysdnia na całim swiece       
w dzesątkach tësący òdwiertów roczno, 
bez niżódny szkòdë dlô gruńtowëch        
i pitnëch wòdów. Je to ôrt dzejaniô 
brëkòwny do wëdobiwaniô pétrochò- 
wégò sërégò òléju i zemnégò gazu, 
zaklészczonégò w kamiznach ò nisczi 
przepùszczalnoscë, taczëch jak széfrë.

Rësënëjący płin ni mô w se wãglowòdorów
(np. napãdowégò òléju)

Rësënëjący płin zesadzony je leno z bezpiecznëch 
substancëjów, ùżiwónëch w codniowim żëcym.

Nen proces pòlégô na wpómpòwanim 
rësënëjącégò płinu, jaczi mô w se 
nôwicy wòdë, zôrenków piôskù abò 
ceramicznëch dzélëczków a téż pë- 
rzinkã chemicznëch dodôwków - do 
durë. Rësënëjący płin nacyskô na 
kamiznë twòrzącë môlinczé rësënë       
w złożu głãbòk pòd zemią. Zôrenka 
piôskù dzejają jak klinë, co trzimią 
rësënë ôpen, twòrzącë stegnë dlô 
gazu, cobë lżi wëchodôł z òdwiertu.
Wòda przenôszo chemiczné dodôwczi 
i piôsk. Kąsynk chemicznëch dodô--

wków je brëkòwny, cobë bëło mniészé 
carcé i żebë sã wëzbëc bakteriów              
z kamiznë a téż cobë ùrësznic płin przë 
przenôszanim piôskù.
Wikszosc chemicznëch dodôwków je 
pòwszechno wëkòrzëstiwónô w pro- 
duktach codniowégò ùżëtkù, taczich 
jak pasta do zãbów, lodë, kòsmeticzi, 
antiperspirantë, czë jiné, do czëszcze-
niô statków doma.  

 

 

Òd 1949 rokù wicy jak 
mëlion òdwiertów 
òstało pòddónëch 

rësënowaniu.

Bùdowanié placu, wiercenié durë    
a rësënowanié dérëją leno czile 
miesądzy.

Pò zakùńczenim cządu sznëkrowa-
niô wszëtczé statczi a całé wë- 
pòsażenié placu wiertnie je bróné 
précz, a òbéńda je ùprawiwónô jak 
piérwi bëło.

Przë wszëtczich robòtach baro pilëjemë, 
cobë sã czerowac za bënowima 
i branżowima mòdłoma prôcë 
a téż przepisoma BHP i òchrónë strzodowiska.

Cządë robòtów
Cząd sznëkrowaniô Wëzwëskiwanié

Bùdowanié placu 
i wiercenié durë

Hidrauliczné 
rësënowanié

2-3 miesądze 2-4 niedzele 20-30 lat

Tipòwi òdwiert je 
wëzwëskiwóny colemało 

przez 20 a 30 lat. BHP
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Wòdoniesnô szëchta 
słodczi wòdë

Wòdoniesnô szëchta 
słodczi wòdë

Wstãpnô kòlumna

Prowadnikòwô kòlumna 
(cemeńtowónô do wiérzchù)

 

Pòstrzédnô kòlumna

Eksploatacjowô kòlumna

5

6

2 Wòdoniesnô 
szëchta

Plac wiertnie

Wòdoniesnô 
szëchta
Wòdoniesnô 
szëchta

Wstrzikniãcé rësënëjącégò płinu 
do széfrowi kamiznë

Pãkniãca w széfrowi kamiznie 
ùmòżebniwają przepłiw zemnégò 
gazu do òdwiertu, a pò tim 
na wiérzch gruńtu.

Robienié durów w òbùdowie docélowi fòrmacëji

Wiertniczô 
dura

Hidrauliczné rësënowanié

Produkcjô zemnégò gazu

Cemeńt

Cemeńt

Wstãpnô 
kòlumna 
òbłożënkòwëch 
rórów

Eksploatacjowô 
kòlumna 
òbłożënkòwëch 
rórów

Cemeńt

Wiertniczi 
prowadzënk

Òchróna 
gruńtowëch 

wòdów
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Széfrowi gaz je zemnym gazã, co je w geòlogicznëch 
fòrmacjach bògatëch w òrganiczny materiał np. széfrach, 
mùłówcach, czë jiłówcach. W ùszłoce ògreńczoné techniczné 
mòżlëwòscë i wësoczé kòsztë zniechãcywałë do jegò wëdo-
bëcô. Równakò terô, technologiczny pòkrok w geòlogie              
i wiertnictwie dôwają mòżnosc zwëskòwnégò wëdobiwaniô 
széfrowégò gazu.

Czim je széfrowi gaz?

Dzéle procesu 
wëkònaniô òdwiertu

1. Plac wiertnie òstaje przëgòtowóny, 
wiertniô założonô i zaczinô sã wiercenié.

2. Wòdoniesnô szëchta (colemało na 
głãbòkòscë òd 3 do 500 métrów niżi 
gruńtu).

3. Wëzwëskanié wielnëch szëchtów 
stalanëch òbłożënkòwëch rórów i ce- 
meńtu, cobë òbarniwac wòdoniesną 
szëchtã òb całi czas kòrzëstaniô z òd- 
wiertu.

4. Wiercenié òdbiwô sã w dół tësące 
métrów niżi gruńtu do pùnktu skrzëwie-
niô durë. Òd tegò môla zakrzëwioné          
i wszérz jidącé sekcje są czerënkòwò 
wierconé tësące métrów w docélowi 
geòlogiczny fòrmacëji.

5. Pòd bëlnym dozérã do durë wpro-
wôdzóné są pòmãk wòda, piôsk i che- 
miczné dodôwczi pòd pasownym 
cësnienim cobë pòwstałë niewiôldżé 
rësënczi abò pòpãcania w széfrowi 
kamiznie.

6. Colemało cziledzélowi proces hi- 
draulicznégò rësënowaniô òstôwô 
zakùńczony midzë 3 a 5 dniama. Pò 
zagłowiczenim òdwiertu je òn przekôzy-
wóny do wëzwëskaniô w cządze 20-30 
lat. Dzéle placy bùdowë, co nie są 
brëkòwné - są rozebróné a sóm môl            
i òbòra są ùprawiwóné.   

Przedstôwk na spòdlim tipicznégò òdwiertu széfrowégò gazu w Eagle Fòrd w Teksasu
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Pałac Kùlturë

• Wcygómë do dzejaniô môlową spòlëznã: 
 Aktiwno wespółdzejómë ze spòlëznoma tam, dze prowadzymë

  naszą robòtã.

• Chrónimë pòdzemné wòdë: 
 Projektëjemë òdwiertë z czile szëchtoma specjalnëch 

 òbłożënkòwëch rórów i cemeńtu a téż ùstaliwómë głãbòkòscë 
 jinsztalacje òsłónë i cemeńtowaniô, co spełniwają abò nawetkã  
 przewëższiwają wëmòdżi przepisów.

• Jesmë za dôwanim do wiédzë: 
 Ò dodôwkach, co są bënë rësënëjącégò płinu. 

• Chrónimë bòkadosc wòdë: 
 Prakticzno i efektiwno gòspòdarzimë wòdą.

• Ògreńcziwómë zajimóną òbéńdã: 
 Bédëjemë mòderné mòdła (w tim wielnoòtwòrowé wiercenié 

 z jednégò wiertniczégò placu), cobë zmniészëc zajimóną òbéńdã.

ConocoPhillips to je jedna z nôwikszëch, niezanôleżnëch pétrochòwò- 
-gazowëch firmów na swiece, co je miéwcą bòkadoscë 8,6 mld bariłków 
sërégò òléju (BOE). Zajimô sã sznëkrowanim, wëdobiwanim, hańdlã a téż 
przewòżënkã: pétrochòwégò sërégò òléju, zemnégò gazu, kòndensatów, 
skroplonégò zemnégò gazu a bitumù.  

Spółka dzejô w 30 krajach swiata, dôwającë robòtã wicy jak 16 000 prôcowni-
ków. Òglowô sedzba firmë je w Houston w stónie Teksas, USA.

ConocoPhillips prowadzy robòtë na całim swiece, w nëch 
môlach, dze strzodowiskò wëmôgô òsoblëwi òbarnë.

Òb rok, na bezpieczny ôrt, wëkònywô wicy jak 500 
òdwiertów gazu, w różnëch partach swiata.

Bògaté doswiôdczenié ConocoPhillips, pòzwòliwô Lane 
Energy Poland wëkònac bëlno wszëtczé robòtë.

Òkróm môlowëch i krajowëch przepisów        
a normów naszi branżë, Lane Energy Poland 
mô wiôlgą starã ò dozéranié bënowëch 
zasadów i mòdłów dzejaniô, co przënôleżą 
do ConocoPhillips:

Òbarna pòdzemnëch wòdów

Wòdoniesné szëchtë 
òddzeliwô òd docélo-

wëch zonów széfrowégò 
gazu colemało 

kòl 3000 m. kamiznë.

Széfrowi gaz jidze nalezc kòl 30 razy 
głãbi niż pòdzemné wòdë. Széfrowé 
szëchtë leżą na głãbòkòscë kòl 3000 
m, za to wòdoniesné niwiznë cole- 
mało na głãbòkoscë do 100 m. 

 

Całi òdwiert je szczelno wëapartnio-
ny òd wòdoniesnëch niwiznów. 
Òbczas wierceniô durë, w głãbią 
zemi zapùszcziwóné są stalané 
òbłóżënkòwé rórë, co są pò tim 
cemeńtowóné, twòrzącë czile nie- 
przepùszcziwalnëch barierów pòmi- 
dzë bënã òdwiertu a geòlogicznéma 
szëchtama, w  tim, w całoscë wòdo- 
niesnyma niwiznama, co mają w se 
słodczé wòdë.

Łączbòwé dóné:
e-mail: kontakt@conocophillips.com
Katarzyna Terej +(48) 602 21 43 53
Piotr Talarek +(48) 608 68 74 92
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Piaskówc

Złożé 
kònwencjonalnégò 

gazu

Wiéchrzëzna zemi 

Metan z pòkładów wãgla

Złożé sërégò òléju z piôskòwą mùcą

Szëchta 
nieprzepùstny kamiznë Sëri òléj

Gaz zamkłi 
w piaskówcu

Szëchta széfrów bògatëch w gaz

Źródło: www.eia.gov

Czukòcczé Mòrze

Westowô Grenlandiô

Duvernay, Mùskwa, Mòntney i Canól

Wòlfcamp, Niobrara i Avalón

Meksykańsczi Wik

Kòlumbia

Angòla

Mòrze Barentsa i Nordowé Mòrze

Pòlskô

Azerbejdżón

Bangladész

Jindonezjô

Malezjô

Browse i Bònaparté

Kònwencjonalné
Niékònwencjonalné


