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4.2. Geneza i występowanie gazów ziemnych  
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 
Geneza powstania naftydów 

Pod pojęciem naftydów rozumieć należy ropę naftową i gazy węglowodorowe 
naturalnego pochodzenia. Posiadają one najprawdopodobniej wspólną genezę powstania, 
zbliżony skład chemiczny i możliwość przemiany: z ropy naftowej w gazy ziemne 
i odwrotnie: z gazów ziemnych w ropę naftową. Odbywa się to w ściśle określonych 
warunkach termodynamicznych, nie mniej zasadą jest, że przy złożach naftowych występuje 
domieszka gazów ziemnych, a przy złożach gazów ziemnych charakterystyczna jest obecność 
ropy naftowej.  

Opinie na temat pochodzenia geologicznego gazu ziemnego nie są w pełni zgodne. Jedna  
z hipotez głosi, że jego pochodzenie geologiczne jest identyczne jak pochodzenie złóż ropy 
naftowej. Taka sama jak dla ropy jest również technika poszukiwań złóż gazu i wierceń.  

Gaz ziemny jest paliwem gazowym pochodzenia naturalnego. Jest mieszaniną 
węglowodorów gazowych: metanu CH4 , etanu C2H6 , propanu C3H6 i ciekłych oraz 
zmiennych ilości azotu N2, dwutlenku węgla CO2, siarkowodoru H2S, wodoru H2 i domieszek 
gazów szlachetnych: helu He, argonu Ar itp.. W skorupie ziemskiej gaz ziemny występuje: 
swobodnie w postaci gazowej lub jako związany w stałych hydratach węglowodorów oraz 
w postaci rozpuszczonej w wodach podziemnych lub ropie naftowej.  

Złoża gazu ziemnego są związane najczęściej ze skałami osadowymi (gliny, piaski, 
piaskowce, skały węglanowe), rzadziej natomiast ze skałami magmowymi, czy też 
metamorficznymi (przeobrażonymi). 

Ropa naftowa jest ciemnobrunatną cieczą o gęstości 0,79–0,96 g/dm3 i o swoistym 
zapachu. Barwa jej bywa również jasna i słabo opalizująca. W wodzie ropa się nie 
rozpuszcza.  

Głównymi składnikami ropy naftowej są rozmaite węglowodory: nasycone węglowodory 
parafinowe, a więc homologi metanu, małe ilości węglowodorów oleinowych (homologi 
etylenu), nasycone węglowodory cykliczne, tzw. węglowodory naftenowe, pochodne 
cyklopentanu i cykloheksanu o wzorze CnH2n, węglowodory aromatyczne, pochodne benzenu 
C6H6. Udział procentowy wymienionych węglowodorów jest różny w ropach różnego 
pochodzenia. Węglowodorom w ropie naftowej towarzyszą również inne związki organiczne, 
zawierające tlen, azot i siarkę. W zależności od zawartości siarki, grupyfikuje się ropę 
naftową na: niskosiarkowe - zawierające do 0,5% S, wysokosiarkowe zawierające powyżej 
0,5% siarki. Zawartość siarki w niektórych ropach naftowych dochodzi do 6%. Ze względu na 
typ związków chemicznych przeważających w ropie naftowej wyróżnia się najczęściej ropy 
bezparafinowe, parafinowe, naftenowe, aromatyczne. Ropa naftowa i gaz ziemny - bardzo 
rzadko występują w skałach, z którymi są związane genetycznie (skały ilaste). Pod wpływem 
ciśnienia warstw nadległych lub ciśnienia górotwórczego zostają one wyciśnięte ze skał 
macierzystych i ulegają przemieszczeniu (migracji) oraz nagromadzeniu w skałach 
porowatych lub silnie spękanych, zwanych kolektorami (najczęściej żwiry, piaski, piaskowce 
wapienne i dolomity). Niezbędnym warunkiem powstania złóż naftydów jest odpowiednia 
struktura geologiczna (głównie antyklina, warstwa obcięta uskokami) umożliwiająca 
zatrzymanie naftydów w kolektorze przez warstwy nieprzepuszczalne, np. łupki ilaste. Aby 
wykorzystać ropę naftową jako paliwo i do bardzo wielu procesów chemicznych, należy 
poddać ją przeróbce, którą jest destylacja lub kraking. Destylację przeprowadza się na 
olbrzymią skalę w tzw. rafineriach, gdzie otrzymane produkty poddaje się oczyszczaniu 
i dalszej przeróbce. Pierwszą destylację ropy naftowej przeprowadził polski aptekarz 
z Krosna - Ignacy Łukasiewicz, w roku 1852.  
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Jego zasługą również jest wynalezienie lampy naftowej oraz zastosowanie nafty do celów 
oświetleniowych. W roku 1854 Łukasiewicz założył pierwszą na świecie kopalnię ropy 
naftowej w Krośnie. 

Przy poszukiwaniu naftydów stosuje się trzy metody: grawimetryczną i magnetyczną, 
polegające na mierzeniu różnic siły grawitacji oraz magnetyzmu ziemskiego oraz metodę 
sejsmiczną, polegającą na wywoływaniu fal sejsmicznych poprzez detonacje małych 
ładunków wybuchowych i ich analizę. Wykryte anomalie pozwalają na określenie 
prawdopodobnego obszaru występowania surowca. Po zlokalizowaniu złoża buduje się szyby 
lub platformy wiertnicze. 
 
Właściwości gazu ziemnego 

Gaz ziemny jest paliwem pochodzenia naturalnego. Wydobywany jest w kopalniach gazu  
i po oczyszczeniu - transportowany na dalekie odległości, do odbiorców gazu.  

Do grupy gazów pochodzenia naturalnego należy również biogaz, który można traktować 
jako najmłodszą odmianę gazu ziemnego. Gaz ten powstaje między innymi na wysypiskach 
śmieci i w oczyszczalniach ścieków w procesie beztlenowej fermentacji (bez dostępu tlenu).  
Gaz ten jest bardzo zanieczyszczony i jeżeli jest go wystarczająco dużo, po wstępnym 
oczyszczeniu wykorzystywany jest lokalnie, wśród najbliżej położonych odbiorców. 

Kolejnym paliwem należącym do tej grupy jest gaz kopalniany, który towarzyszy 
pokładom węgla w kopalniach i stanowi wielkie zagrożenie podczas wydobywania go na 
powierzchnię. 

Gaz ziemny jest gazem bezbarwnym, lżejszym od powietrza, nietoksycznym, a po 
oczyszczeniu – bezwonnym. Przed wprowadzeniem do sieci gazowej – jest nawaniany, aby 
można było wyczuć jego obecność podczas niekontrolowanego wypływu. Nawanianie gazu 
ziemnego odbywa się w stacjach redukcyjnych, a środkiem służącym do tego celu jest 
tetrahydrotiofen C4H8S - potocznie zwany THT. Dodawany jest on do bezwonnego gazu 
ziemnego w ilościach rzędu od 15 do 30 mg /m3 gazu. Jest to gaz o bardzo silnej, specyficznej 
woni, trzykrotnie cięższy od powietrza, w większej dawce działający drażniąco na skórę 
i śluzówkę nosa, mogący spowodować zatrucie organizmu poprzez swoje toksyczne 
działanie. Stosowane do nawaniania gazu substancje zapachowe muszą zawierać: 
– charakterystyczny zapach nie pokrywający się z innymi zapachami, dobrze wyczuwalny 

przy niskich stężeniach w powietrzu, 
– odorant powinien mieć takie właściwości fizykochemiczne, które wykluczają jego 

wykraplanie się lub krystalizację w gazociągach w okresie zimnych pór roku, 
– chemiczną stabilność w warunkach magazynowania i rozprowadzania siecią gazową oraz 

odporność chemiczną w stosunku do składników gazu, a także minimalnym lub 
całkowitym brakiem rozpuszczalności w wodzie, olejach uszczelniających i małej 
absorpcji w glebie (zapach powinien być wyczuwalny po przejściu przez glebę), 

– substancje nawaniające nie powinny wykazywać właściwości toksycznych, powinny 
łatwo spalać się z gazem nie tworząc przy spalaniu produktów toksycznych. 

Gaz ziemny, suchy i odsiarczony składający się głównie z metanu, nie jest trujący, ale przy 
zawartości w powietrzu powyżej 10% może działać dusząco na skutek niedoboru tlenu  
w powietrzu. 

Po procesie zupełnego i całkowitego spalania gazu ziemnego nie występują w spalinach 
zanieczyszczenia stałe w postaci pyłu oraz związki siarki, stąd też, ze względu na ochronę 
środowiska – zaliczany jest on do paliw przyjaznych środowisku. 

Produktami spalania gazu ziemnego są tylko gazy - dwutlenek węgla, para wodna i tlenki 
azotu. 
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Podstawowym składem oczyszczonego gazu ziemnego, przeznaczonego do 
wykorzystania są:  
– metan – gaz palny, nietoksyczny, 
– etan – gaz palny, nietoksyczny, 
– azot – gaz niepalny, nietoksyczny, 
– dwutlenek węgla w śladowych ilościach (gaz nietoksyczny w odróżnieniu od tlenku 

węgla – gazu toksycznego, który nie występuje w składzie gazu ziemnego), 
– para wodna w śladowych ilościach (gaz nietoksyczny, niepalny). 

Pozostałe składniki gazu ziemnego, które zostały usunięte przed wprowadzeniem do sieci 
gazowej to: 
– siarkowodór- gaz toksyczny, który podczas spalania stwarzałby zagrożenie  

dla użytkowników, 
– wyższe węglowodory, tzw. C3

+ - cenne paliwo, które ze względu na swój stan skupienia – 
płynny – musi być wykorzystywane w innej postaci i formie, 

– azot – tylko wówczas, gdy w jego środowisku znajdują się cenne gazy szlachetne, 
– para wodna – usunięta nie całkowicie, gdyż procesy oczyszczania gazu ziemnego na to  

nie pozwalają – z powodu korozyjnego działania na stalowe elementy przewodów 
rozprowadzających, jak również na możliwość tworzenia hydratów, 

– dwutlenek węgla – usunięty nie całkowicie, gdyż procesy oczyszczania gazu ziemnego 
na to nie pozwalają – z powodu korozyjnego działania na stalowe elementy przewodów 
rozprowadzających, jak również na możliwość tworzenia hydratów. 
Gazy ziemne według grupyfikacji PN-C-04750 „Paliwa gazowe. Grupyfikacja, 

oznaczenia i wymagania” należą do drugiej grupy paliw gazowych - grupa II GZ – gazy 
ziemne pochodzenia naturalnego.  

Wśród tej grupy rozróżniamy podgrupy: 25, 30, 35, 41,5 i 50. Im wyższa podgrupa – tym 
uzyskiwany efekt cieplny jest większy. Im niższa podgrupa – tym mniej składników palnych 
w paliwie, a więcej niepalnych (azotu). Obecnie, w Polsce rozprowadzane siecią są tylko 
dwie grupy gazów ziemnych: gazy wysokometanowe – obecnie oznaczane E (zamiast 
poprzedniego oznaczenia GZ-50) oraz gazy zaazotowane  - oznaczane Lw (zamiast GZ-41,5) 
i Ls (zamiast GZ-35). 

Gaz ziemny posiada następujące zalety: 
– przesyłany jest gazociągami do miejsca użytkowania, nie wymaga więc przeładowywania 

i magazynowania u odbiorcy,  
– nowoczesne urządzenia gazowe umożliwiają łatwą regulację i automatyzację procesu 

spalania, co pozwala na uzyskania wysokiej sprawności energetycznej. Wygodnie, bez 
zbędnego wysiłku i pracy, można używać gazu do ogrzewania pomieszczeń, 
podgrzewania wody czy przygotowywania posiłków, 

– odbiorcy mają możliwość pełnej kontroli ilości zużywanego gazu i dostosowania jej do 
indywidualnych potrzeb. Moc grzewczą można dostosować do temperatury na zewnątrz 
i wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń, 

– konstrukcja urządzeń opalanych gazem jest stosunkowo prosta, co zwiększa stopień ich 
niezawodności i daje możliwość łatwej konserwacji, 

– dobrze utrzymane urządzenia gazowe są całkowicie bezpieczne i wygodne 
w użytkowaniu, 

– przy spalaniu gazu ziemnego nie powstają zanieczyszczające środowisko: dwutlenek 
siarki, sadza, popiół, żużel i pyły. Emisja dwutlenku węgla i związków azotu ze spalania 
gazu jest znacznie niższa niż w przypadku innych paliw. 
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Występowanie gazów ziemnych 
W skali światowej kraje europejskie posiadają niewielkie zasoby gazu ziemnego – 

w 2005 r. szacowano je na 6,6 biliona m3. Do największych producentów gazu na tym rynku 
zaliczają się państwa wymienione w tabeli 2. 
 
Tab. 2. Zasoby i produkcja gazu ziemnego w krajach europejskich w 2005 r. [źródło własne] 

Państwo Zasoby gazu [bln m3] Wydobycie roczne  
[mld m3] 

Wskaźnik 
zasoby/produkcja * 
[lata] 

Norwegia 2,41 85,0 28 
Holandia 1,41 62,9 22 
Ukraina 1,11 18,8 59 
Rumunia 0,63 12,9 49 
W. Brytania 0,53 88,0 6 
Niemcy  0,19 15,8 12 
Włochy 0,17 12,0 14 
Polska 0,11 5,2 25 
Dania 0,07 10,4 7 
Razem 6,61 310,0 X 
Federacja Rosyjska 47,82 598,0 80,0 
* wskaźnik informuje, na ile lat wystarczą obecne zasoby gazu przy utrzymaniu bieżącego poziomu 
wydobycia i niezmienności innych czynników 

 
Polska, jako kraj Unii Europejskiej, zobowiązana jest dyrektywą 98/93/EC do posiadania 

stałych zapasów gazu ziemnego i ropy naftowej w ilości odpowiadającej co najmniej  
90–dniowemu zapotrzebowaniu kraju na te produkty w roku poprzednim. Ma ona jednak 
ograniczone zasoby gazu ziemnego (256 złóż, zasoby 154 mld m3, wydobycie roczne rzędu 
5,2 mld m3 ze 183 złóż pokrywA43,2% krajowego zapotrzebowania, złoża są w ponad 
60%wyczerpane)i skazana jest na import tych paliw (podobnie jak cała Europa)z odległych 
rejonów.  

Ostatnie odkrycia pozwalają mieć nadzieję, że sytuacja Polski, jeśli chodzi o wielkość 
zasobów polskich złóż gazu, poprawi się. Na Morzu Bałtyckim znaleziono dwa obiecujące 
złoża: pierwsze w odległości 68 km od Helu, drugie również w polskiej strefie ekonomicznej. 
Ich eksploatacja rozpocznie się w 2008 i 2011 roku. Ich szacowana wielkość przewidywana 
jest na 16 mln m3 gazu. 

Rozmieszczenie zasobów gazu ziemnego w Polsce przedstawia rysunek 1.  
W Polsce udokumentowane zasoby tego surowca wynoszą 150 mld m3. Do niedawna gaz 

wydobywany był niemal wyłącznie w południowo- wschodniej części kraju, głównie 
w rejonie Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa. Nowe odkrycia geologiczne umożliwiły 
wydobywanie gazu na Nizinie Wielkopolskiej, w województwach dolnośląskim, lubuskim, 
zachodniopomorskim oraz na Bałtyku. Złoża w zachodniej części kraju zawierają jednak gaz 
niskokaloryczny o dużej zawartości azotu. Własne wydobycie gazu ziemnego pokrywa tylko 
około 35% obecnego zużycia. Natomiast 65% stanowi gaz importowany, głównym dostawcą 
jest Rosja. Problem, z którym od lat borykają się kolejne rządy, polega na konieczności 
dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego ze względu na wzrost bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Propozycję dywersyfikacji dostaw przedstawia rysunek 2. 
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Rys. 1. Polskie złoża gazu ziemnego [15] 

 
 
 

 
 

Rys. 2. Dywersyfikacja dostaw gazu [14] 
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Popyt na gaz w Europie rośnie bardzo szybko. Prawie połowa surowca pochodzi 
z importu, głównie z Rosji. Za piętnaście lat ten wskaźnik będzie wynosił 75%. Z transportem 
gazu jest jednak problem, gdyż dywersyfikacja jego dostaw jest związana z infrastrukturą. 
Jeśli nie ma rurociągów zdolnych transportować surowiec, szybkie zwiększenie dostaw jest 
niemożliwe. Rosyjski gaz do Europy płynie trzema trasami: przez Ukrainę, Słowację i Czechy 
(rurociąg Braterstwo), przez Białoruś i Polskę (gazociąg Jamalski) oraz zachodnim brzegiem 
Morza Czarnego do Turcji. Niedawno powstała czwarta trasa - przez Morze Czarne z Rosji 
wprost do Turcji - Błękitny Potok. Kolejną propozycją jest Gazociąg Północny (North 
Transgas), który ma się zaczynać koło Primorska nad Zatoką Fińską i kończyć 
w Greifswaldzie w Niemczech, nieopodal Szczecina. Ten długi na 1189 km rurociąg jest 
konkurencyjny wobec drugiej nitki gazociągu Jamalskiego, który też transportuje rosyjski gaz 
- lądem przez Białoruś i Polskę do Niemiec. Ma mieć też podobną przepustowość - 55 mld m3 
gazu rocznie. Gazociąg Północny wyłączy Polskę z energetycznej mapy Europy. 

 
Rys. 3. Propozycja eksportu gazu ziemnego z Rosji [15] 

 
Gazociąg Jamajski to rurociąg łączący złoża gazu w północnej Rosji (półwysep Jamał) 

i zachodnią Europę. Projekt rozpoczął się w 1992 r., porozumienie z Polską podpisano 
w 1993 r. 

W początkowej fazie rurociąg jest zasilany z pól obwodu tiumeńskiego. W 2013 roku 
przewiduje się włączenie pól na Półwyspie Jamał. Polski i białoruski odcinek zakończone 
zostały w 1999 roku. Gazociąg osiągnął planowane pojemności przesyłowe w 2005 r., po 
oddaniu wszystkich stacji kompresorowych. Parametry gazociągu tranzytowego to: 
– długość 4 196 km (3 tys. km w Rosji, 575 na Białorusi, 680 w Polsce),  
– średnica rur – 1420 mm,  
– maksymalne ciśnienie robocze – 8,4 MPa,  
– przepustowość docelowa pierwszej nitki – 32,3 mld m3 gazu/rok,  
– planowana przepustowość docelowa obydwu nitek – 65,7 mld m3 gazu/rok,  
– własność: spółka EuRoPol Gaz (udziałowcy: Gazprom (48 proc.), Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo (48 proc.) i Gas Trading (4 proc.): 
– przepustowość gazociągu początkowo wynosiła ok. 20 mld m3 rocznie, w pierwszym 

kwartale 2006 r. wzrosła do 33,35 mld m3 – (zaczęły działać nowe tłocznie),  
– operator: PGNiG. 
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4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Do jakiej grupy paliw gazowych, ze względu na pochodzenie, należy gaz ziemny? 
2. Jaki skład chemiczny ma gaz ziemny rozprowadzany rurociągami? 
3. Jakimi właściwościami i zaletami charakteryzuje się gaz ziemny? 
4. Jaka jest geneza powstania naftydów? 
5. Dlaczego niezbędne jest nawonienie gazu ziemnego przed wprowadzeniem go do sieci? 
6. Co oznacza pojęcie: dywersyfikacja dostaw gazu? 
7. Czy jesteśmy państwem bezpiecznym energetycznie? 
8. Gdzie występują największe złoża gazu ziemnego na świecie, w Europie i w Polsce? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Na mapie konturowej Europy zaznacz największe złoża gazu ziemnego. Porównaj 
wykonaną pracę z mapą bogactw kopalnych Europy. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować rozmieszczenie złóż gazu ziemnego w Europie, 
2) na mapie konturowej Europy zaznaczyć największe złoża gazu ziemnego, 
3) porównać wykonaną pracę z mapą bogactw Europy, 
4) nanieść ewentualne poprawki na mapę konturową, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– mapa konturowa Europy, 
– mapa bogactw kopalnych Europy, 
– ołówek, 
– gumka, 
– literatura z rozdziału 6 dotycząca występowania gazów ziemnych na świecie, w Europie  

i w Polsce. 
 
Ćwiczenie 2 

Przeprowadź analizę sytuacji Polski w świetle jej bezpieczeństwa energetycznego 
związanego z gospodarką paliwowo - energetyczną. Wnioski zaprezentuj na forum grupy. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić niezbędną literaturę książkową i wydawniczą, 
2) przeanalizować sytuację Polski na podstawie dostępnych informacji, 
3) wypisać w punktach wnioski, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− mapa gospodarcza Polski, 
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− schemat przebiegu gazociągów tranzytowych w Europie, 
− arkusz papieru formatu A4, 
− ołówek, 
− gumka, 
− literatura z rozdziału 6 dotycząca istniejącej sieci dystrybucji gazu w Europie i literatura 

samodzielnie zgromadzona. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 

1) wskazać wady i zalety gazu ziemnego?   
2) wskazać największych importerów i eksporterów gazu ziemnego?   
3) scharakteryzować sytuację Polski pod względem bezpieczeństwa 

energetycznego?   
4) wyjaśnić, dlaczego gaz ziemny nazywany jest paliwem ekologicznym?   
5) wyjaśnić, co to jest toksyczność i jakie są konsekwencje przebywania?    
6) w środowisku gazów toksycznych?   


