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• Zasoby krajowe niekonwencjonalnego gazu 
ziemnego w łupkach szacowane są na 
około 75,3-622,2 mld m3.

• Procesy wydobycia gazu łupkowego 
charakteryzuje potencjalny negatywny 
wpływ na środowisko i zasoby wodne,

• Istnieją technologie wydobycia oparte na 
stosowaniu CO2 lub CH4 jako efektywnego 
medium szczelinującego,

• Zastosowanie CO2 lub CH4 jako baz płynów 
szczelinujących pochodzenia 
przemysłowego wpisuje się w koncepcję 
gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) 
uwzględniając ciągły recykling gazu w 
trakcie wydobycia oraz zastosowanie 
gazów pochodzenia antropogenicznego. 

Celem badań jest porównanie oddziaływania 
na środowisko dwóch alternatywnych 
technologii szczelinowania: przy użyciu CO2
(technologia polskich naukowców z 
Wojskowej Akademii Technicznej w 
Warszawie) oraz przy zastosowaniu 
skompresowanego CH4 (US Patent 
#8,342,246) i wykazanie iż zastąpienie 
tradycyjnego medium szczelinującego, jakim 
jest woda przyczyni się do redukcji emisji 
tych gazów do atmosfery oraz wpłynie 
korzystnie na spowolnienie zmian 
klimatycznych.

Badanie uwzględnia różnice w wielkościach 
zużytych zasobów, a także energochłonność 
rozpatrywanych procesów w odniesieniu do 
szacowanej efektywności wydobycia gazu. 

Narzędzie: Life Cycle Assessment

FU:  1 GJ wytworzonej energii z wydobytego gazu z 
łupków w procesie szczelinowania 

Granice systemu:
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Rezultaty Wnioski Referencje/podziękowania

Tabela 1. Porównanie wyników technologii wydobycia gazu z zastosowaniem 
CO2 i CH4 

Wykres 1. Porównanie najbardziej istotnych kategorii wpływu wyrażone w 
ekowskaźnikach metodą ILCD Midpoint

• Zastosowanie CO2 jako medium 
szczelinującego stanowi optymalną 
technologię pod względem 
środowiskowym jednocześnie dostosowaną 
do warunków rodzimej geologii.

• Zastosowanie gazów cieplarnianych jako 
medium szczelinującego może posiadać 
znaczący potencjał proekologiczny 
wpływający na ograniczenie emisji CO2 do 
atmosfery oraz zużycia zasobów wodnych 
poprzez efektywne zagospodarowanie CO2 
z procesów przemysłowych w procesie 
szczelinowania.

Rodzaj technologii 
szczelinowania

Szacunkowe 
porównanie 

efektywności 
procesów [%]

Szacunkowe 
porównanie 

energochłonnoś
ci procesów [%]

Potencjalny wpływ na 
środowisko

Technologia szczelinowania 
CH4 (VRGE)

99,8 100 średni

Technologia szczelinowania 
CO2 (CDOF)

100 99,3 niski
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