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Abstract: The paper presents examples that confirm possibility of using the soil gas method. Soil gas
method might be applied to petroleum exploration, to checking of well tightness and underground gas
storage, to checking of underground gas pipelines and to prediction of gas hazard in the near-surface
zone caused by coal mine closure in the Wa³brzych Coal District.
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WPROWADZENIE
Od prawie 40 lat Katedra Surowców Energetycznych AGH zajmuje siê miêdzy innymi badaniem sk³adu gazów glebowych. Badania te by³y i s¹ prowadzone w aspekcie prospekcji naftowej i ochrony rodowiska (np. Dzieniewicz et al. 1978, 2002, Górecki et al. 1995, Sechman
et al. 2006). Polegaj¹ one na rejestracji i analizie w warstwach przypowierzchniowych stê¿eñ
lekkich wêglowodorów, a tak¿e innych sk³adników (helu, wodoru, azotu, tlenu i dwutlenku
wêgla). Ich obecnoæ jest wynikiem emanacji z nagromadzeñ wg³êbnych lub wspó³czesnych
procesów biochemicznych. Gazy glebowe wype³niaj¹ wolne przestrzenie miêdzyziarnowe, s¹
zaadsorbowane na powierzchniach ziaren skalnych i rozpuszczone w wodzie.
Jakociowo-ilociowy charakter przypowierzchniowego obrazu geochemicznego zale¿y od obecnoci samego ród³a rozpraszania, jego sk³adu, g³êbokoci zalegania, ekologii rodowiska i czynników antropogenicznych. Znajomoæ powy¿szego oraz hierarchia zna-
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cz¹cych wp³ywów wymienionych czynników umo¿liwia odtworzenie istniej¹cego ³añcucha
przyczynowo-skutkowego, a w efekcie stwierdzenie obecnoci ród³a rozpraszania oraz okrelenie jego charakteru. Najlepsze efekty w tym zakresie daje tzw. metoda gazu wolnego
polegaj¹ca na badaniu sk³adu gazów wype³niaj¹cych wolne przestrzenie w rodowisku skalnym. Pozwala ona na zarejestrowanie aktualnego obrazu geochemicznego pochodz¹cego od
istniej¹cych róde³ emanacji (Brooks & Welte 1986, Johnes & Burtell 1996). ród³ami tymi
mog¹ byæ: nagromadzenia naturalne  z³o¿a, nieszczelne urz¹dzenia przemys³owe  odwierty,
ruroci¹gi, gazoci¹gi, podziemne magazyny (gazu ziemnego, ropy i paliw p³ynnych), podziemne sk³adowiska dwutlenku wêgla (sekwestracja CO2), sk³adowiska odpadów, zlikwidowane kopalnie wêgla kamiennego, inna dzia³alnoæ cz³owieka.
W zwi¹zku z powy¿szym metoda gazu wolnego znalaz³a zastosowanie w prospekcji
naftowej i ochronie rodowiska. W zakresie tej ostatniej problematyki wymieniæ nale¿y: ocenê stanu technicznego (szczelnoci) otworów wiertniczych, urz¹dzeñ przemys³owych, podziemnych magazynów gazu (PMG) i paliw p³ynnych. Ponadto metoda gazu wolnego wykorzystywana jest do oceny oddzia³ywania na rodowisko sk³adowisk odpadów komunalnych
i przemys³owych oraz efektów podziemnej sekwestracji CO2. Pozwala ona równie¿ na kontrolê i monitoring zagro¿eñ zwi¹zanych z migracj¹ ku powierzchni metanu i dwutlenku wêgla
ze zlikwidowanych kopalñ wêgla kamiennego.

METODYKA BADAÑ
Badania terenowe sprowadzaj¹ siê do poboru próbek gazu glebowego. Pobór próbki polega
na zassaniu gazu z g³êbokoci 1.0÷1.5 m (Dzieniewicz & Sechman 2001, 2002). Pobrane
próbki gazu glebowego s¹ analizowane metod¹ chromatografii gazowej z wykorzystaniem
detekcji p³omieniowo-jonizacyjnej i cieplno-przewodnociowej. Zakres oznaczeñ dotyczy
gazowych homologów szeregu parafinowego (metan, etan, propan, i-butan, n-butan, i-pentan,
neo-pentan, n-pentan), wêglowodorów nienasyconych (etylen, propylen i 1-buten) oraz gazowych sk³adników towarzysz¹cych jak: dwutlenek wêgla, wodór i hel. Zbiory pomierzonych
stê¿eñ poddawane s¹ obróbce statystycznej maj¹cej na celu okrelenie zakresu i charakteru
ich zmiennoci oraz wyznaczenie t³a i wielkoci anomalnych. Przetworzone w ten sposób
dane pozwalaj¹ na okrelenie przyczyn obecnoci anomalnych stê¿eñ wêglowodorów w utworach przypowierzchniowych.

POSZUKIWANIA Z£Ó¯ WÊGLOWODORÓW
W aspekcie poszukiwañ z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego analizuje siê zmiany wielkoci
anomalnych, w tym sposób ich rozmieszczenia, kontrast w stosunku do przyjêtego t³a, sk³ad
oraz wzajemne stosunki pomiêdzy poszczególnymi wskanikami. Zmiany te interpretuje siê
w odniesieniu do istniej¹cego modelu geologiczno-z³o¿owego. Obecnoæ znacz¹cych efektów geochemicznych w postaci anomalii wêglowodorowych, w przeciwieñstwie do ich braku
wiadczy o istnieniu akumulacji wêglowodorów, która w sprzyjaj¹cych warunkach mo¿e byæ
z³o¿em.
Na figurze 1 przedstawiono przyk³ad zmian znormalizowanych stê¿eñ sumy alkanów
C2C5, metanu i sumy alkenów C2C4 nad z³o¿em gazu ziemnego Ró¿añsko, po³o¿onego
oko³o 30 km na NW od Gorzowa Wielkopolskiego. Gaz zakumulowany jest na g³êbokoci
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oko³o 3200 m w utworach dolomitu g³ównego. Uk³ad anomalii sumy alkanów C2C5, tzw.
efekt halo (Brooks & Welte 1987), mo¿na wi¹zaæ ze wspomnianym z³o¿em.

Fig. 1. Zmiany znormalizowanych stê¿eñ sumy alkanów C2C5, sumy alkenów C2C4 i metanu (A)
na tle czasowego przekroju sejsmicznego (B) przebiegaj¹cego przez z³o¿e gazu ziemnego Ró¿añsko:
1  suma alkanów C2C5, 2  suma alkenów C2C4, 3  metan, 4  pstry piaskowiec rodkowy,
5  anhydryt g³ówny, 6  dolomit g³ówny, 7  anhydryt górny
Fig. 1. Variations of standardized concentrations of the sum of alkanes C2C5, sum of alkenes C2C4
and methane (A) against the background of a time seismic section (B) running through the Ró¿añsko
gas field: 1  sum of alkanes C2C5, 2  sum of alkenes C2C4, 3  methane, 4  Middle Buntsandstein,
5  Main Anhydrite, 6  Main Dolomite, 7  Upper Anhydrite
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Metoda gazu wolnego, w kompleksie z badaniami geologiczno-geofizycznymi, wnosi
dodatkowy materia³ faktograficzny i ucila rozpoznawany model geologiczno-z³o¿owy.
W konsekwencji, pozwala nie tylko na testowanie wykartowanych pozytywnych struktur pod
k¹tem ich ropogazononoci, ale równie¿ mo¿e wskazywaæ na inne nierozpoznane miejsca
potencjalnych akumulacji z³o¿owych oraz dro¿nych stref nieci¹g³oci tektonicznych.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wykorzystanie powierzchniowych metod geochemicznych w poszukiwaniach z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego na wiecie przynosi wymierne efekty z³o¿owe. Jak podaje Schumacher (2002) w szczególnych przypadkach umiejêtne wykorzystanie
kompleksowych analiz geologiczno-geofizyczno-geochemicznych w akcjach poszukiwawczych o 83% podnios³o trafnoæ wierconych otworów.

SZCZELNOÆ PODZIEMNYCH MAGAZYNÓW GAZU,
NAFTOWYCH OTWORÓW WIERTNICZYCH I GAZOCI¥GÓW
Nieszczelne podziemne magazyny gazu, odwierty naftowe oraz gazoci¹gi stwarzaj¹ potencjalne zagro¿enie dla otoczenia. Ucieczka ujêtych wêglowodorów (szczególnie gazu ziemnego) przez istniej¹ce nieszczelnoci, poza niekorzystnym wp³ywem na rodowisko (Andrews
et al. 2000), stwarza równie¿ niebezpieczeñstwo wybuchu lub po¿aru (Jones & Burtell 1996,
Lee 2001).

Fig. 2. Rozk³ad stê¿eñ metanu (A), sumy alkanów C 2C 5 (B), sk³ad cz¹steczkowy alkanów
w punkcie M (C)  rejon odwiertu W-29 (PMG Wierzchowice): 1  badany odwiert, 2  punkt pomiarów geochemicznych, 3  miejsce maksymalnego stê¿enia alkanów
Fig. 2. Distribution of methane (A) sum of alkanes C2C5 (B) concentrations, molecular composition
of alkanes in the M point (C)  area of the W-29 well (Wierzchowice underground gas store):
1  investigated well, 2  geochemical measurement point, 3  place of maximum concentration
of alkanes
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Metody kontroli szczelnoci polegaj¹ce na obserwacji cinienia nie pozwalaj¹ na pe³n¹
eliminacjê pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ. Obserwowane spadki cinieñ mog¹ jedynie potwierdzaæ ju¿ zaistnia³e nieszczelnoci. Natomiast metoda gazu wolnego pozwala na ocenê szczelnoci wspomnianych obiektów ju¿ na etapie pojawienia siê mikronieszczelnoci.
Na figurze 2 uwagê zwracaj¹ podwy¿szone stê¿enia alkanów gazowych pomierzone
w powietrzu glebowym w bezporednim s¹siedztwie badanego odwiertu W-29 o g³êbokoci
oko³o 1400 m, po³o¿onego w obrêbie obszaru górniczego podziemnego magazynu gazu Wierzchowice. Relacje sk³adowe pomiêdzy poszczególnymi homologami (Fig. 2c) wskazuj¹, ¿e
mamy do czynienia z gazem pochodzenia wg³êbnego. Mo¿e to wynikaæ z nieszczelnoci badanego odwiertu.

Fig. 3. Rozk³ad stê¿eñ metanu w strefie odwiertu Leniówka-2: 1  badany odwiert, 2  punkt pomiarów geochemicznych, 3  zabudowania
Fig. 3. Distribution of methane concentration in the vicinity of Leniówka-2 well: 1  investigated
well, 2  geochemical measurement point, 3  buildings

Figura 3 przedstawia rozk³ad stê¿eñ metanu pomierzonych w strefie po³o¿onego w Karpatach, oko³o 10 km na SW od Limanowej, odwiertu Leniówka-2. Stê¿enia metanu w powietrzu glebowym dochodz¹ do 17% obj. Wskazuj¹ one na nieszczelnoæ odwiertu, stwarzaj¹c
jednoczenie zagro¿enie dla rodowiska.
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Przyk³ad badañ geochemicznych dotycz¹cych szczelnoci gazoci¹gu przedstawia figura 4. Jest to gazoci¹g niskiego cinienia, biegn¹cy na g³êbokoci oko³o 80 cm, wzd³u¿ ulicy
Mickiewicza w Le¿ajsku. W oparciu o analizê statystyczn¹ stê¿eñ alkanów, pomierzonych
w powietrzu glebowym wzd³u¿ gazoci¹gu, wyznaczono miejsca prawdopodobnych jego nieszczelnoci (Fig. 4A). Sk³ady cz¹steczkowe alkanów (Fig. 4B, C) potwierdzaj¹ ich istnienie
(Górecki et al. 2002).

Fig. 4. Prawdopodobne strefy nieszczelnoci gazoci¹gu niskiego cinienia po³o¿onego wzd³u¿ ul. Mickiewicza w Le¿ajsku (A), sk³ad cz¹steczkowy alkanów w miejscu o wysokim (B) i bardzo wysokim (C)
prawdopodobieñstwie wystêpowania nieszczelnoci: 1  punkt pomiarów geochemicznych, 26  prawdopodobieñstwo wystêpowania nieszczelnoci: 2  potencjalne, 3  niskie, 4  rednie, 5  wysokie,
6  bardzo wysokie
Fig. 4. Probable zones of leaks of the low-pressure gas pipeline along the Mickiewicz Street in the town
of Le¿ajsk (A), molecular composition of alkanes in the place of high (B) and very high (C) probability
of the leak occurrence: 1  geochemical measurement point, 26  probability of the leak occurrence:
2  potential, 3  low, 4  medium, 5  high, 6  very high
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BADANIE ZAGRO¯EÑ GAZOWYCH NA TERENACH
POGÓRNICZYCH
Na obszarach pogórniczych, po zaprzestaniu eksploatacji wêgla kamiennego wystêpuj¹ zjawiska niekontrolowanej migracji gazów z³o¿owych z serii wêglononej ku powierzchni (metan, dwutlenek wêgla). Gazy te s¹ wypychane t³okowo z górotworu przez podnosz¹ce siê
zwierciad³o wód wg³êbnych. Ich migracji sprzyjaj¹ systemy szczelin zwi¹zane z uskokami,
kontaktami litologicznymi oraz dzia³alnoci¹ eksploatacyjn¹ (wyloty szybów, szybików, sztolni,
osiadanie nadk³adu) (Dzieniewicz et al. 2002, Kotarba 2002, Kotarba et al. 2002).
Docieraj¹ce do powierzchni gazy z³o¿owe, poza aspektem ekologicznym, stwarzaj¹
zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia. Szczególnie niebezpieczne mo¿e to byæ w przypadku pozostawienia zjawisk gazowych poza kontrol¹ (Kotarba 2002). Powierzchniowe badania geochemiczne pozwalaj¹ na okrelenie zmiennoci stê¿eñ, zasiêgu wystêpowania i dynamiki przypowierzchniowego pola migracji gazów z³o¿owych.
Na figurze 5 przedstawiono przyk³ad powierzchniowych zmian stê¿eñ metanu i dwutlenku wêgla zarejestrowanych wzd³u¿ profilu przebiegaj¹cego przez nieckê wa³brzysk¹.

Fig. 5. Zmiany stê¿eñ metanu i dwutlenku wêgla (A) wzd³u¿ przekroju geologiczno z³o¿owego (B)
przebiegaj¹cego przez Kunice widnickie (niecka wa³brzyska): 1  metan, 2  dwutlenek wegla,
3  punkty pomiarów geochemicznych, 4  uskok, 5  stwierdzony pok³ad wêgla, 6  przypuszczalny
pok³ad wêgla, 7  stan zwierciad³a wód karboñskich
Fig. 5. Variations of methane and carbon dioxide concentrations (A) along the geological cross section
(B) through Kunice widnickie (Wa³brzych Trough): 1  methane, 2  carbon dioxide, 3  geochemical measurement points, 4  fault, 5  proven coal seam, 6  inferred coal seam, 7  state
of the Carboniferous water level
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Niebezpieczne stê¿enia metanu i dwutlenku wêgla na przedstawionym profilu dochodz¹
odpowiednio do 15.5% i 5.24% objêtoci (Fig. 5A). We wschodniej czêci profilu zwi¹zane
s¹ one z obecnoci¹ uskoku VI. Natomiast podwy¿szone stê¿enia tych gazów wystêpuj¹ce
w pó³nocno-zachodniej czêci mo¿na wi¹zaæ z wychodniami warstw ¿aclerskich (Fig. 5B).

PODSUMOWANIE
Przedstawione przyk³ady potwierdzaj¹ wieloaspektowe mo¿liwoci wykorzystania powierzchniowej metody geochemicznej realizowanej w wariancie gazu wolnego. Stosowana metodyka
badañ umo¿liwia selekcjê genetyczn¹ stê¿eñ sk³adników gazowych mierzonych w próbkach
powietrza glebowego. Mo¿liwoci te i czu³oæ zastosowanej metody pomagaj¹ w okreleniu miejsc wystêpowania wg³êbnych akumulacji wêglowodorowych, a tak¿e pozwalaj¹ na
ocenê szczelnoci obiektów przemys³owych (PMG, otwory wiertnicze, gazoci¹gi). Metody
te, w przeciwieñstwie do rutynowych sposobów kontroli szczelnoci (np. kontrola cinieñ),
pozwalaj¹ na rejestracjê nieszczelnoci ju¿ na etapie pojawienia siê mikrowycieków gazu.
Badanie gazu glebowego pozwala równie¿ na okrelenie zmiennoci stê¿eñ, zasiêgu wystêpowania i dynamiki przypowierzchniowego pola migracji metanu i dwutlenku wêgla ze zlikwidowanych kopalñ wêgla kamiennego. Pozwala to na wczesne rozpoznanie i eliminacjê potencjalnych zagro¿eñ. Nale¿y dodaæ, ¿e powierzchniowe badania gazowe s¹ tanie i szybkie
w realizacji. Przedstawione przyk³ady zastosowañ potwierdzaj¹ mo¿liwoci wykorzystania
badañ gazów glebowych realizowanych od prawie 40 lat w Katedrze Surowców Energetycznych AGH.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania prof. dr. hab. in¿. Maciejowi Kotarbie za cenne
uwagi krytyczne oraz mgr. in¿. Julianowi Krachowi za wykonanie t³umaczeñ tekstów na jêzyk
angielski.
Praca by³a prezentowana na Sesji Naukowej organizowanej przez Katedrê Mineralogii,
Petrografii i Geochemii pt. 90 lat Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii w AGH.
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