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Latem ubieg³ego roku minê³a 50. rocz-
nica odkrycia ko³o miasta Groningen w
pó³nocno-wschodniej Holandii gigantycz-
nego z³o¿a gazu ziemnego; niewielka czêœæ
z³o¿a le¿y na terytorium Niemiec, pod
estuarium rzeki Ems (ryc. 1). Pole ga-
zowe Groningen jest najwiêkszym l¹do-
wym z³o¿em gazu ziemnego w Europie
Zachodniej i jednym z najwiêkszych z³ó¿

na œwiecie (oko³o 10. miejsca). Jego powierzchnia liczy
862 km2, a wydobywalne zasoby siêga³y przed rozpoczê-
ciem eksploatacji oko³o 2800 mld m3 gazu.

Z³o¿e zosta³o odkryte 22 lipca 1959 r. w wyniku
odwiercenia otworu Slochtern-1. W miejscu tym spodzie-
wano siê uzyskaæ gaz z wêglanów cechsztynu, okaza³o siê
jednak, ¿e gaz zawieraj¹ spoczywaj¹ce poni¿ej cechsztynu
utwory czerwonego sp¹gowca. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e
ju¿ w 1955 roku w rejonie Groningen (w wierceniu Thesin-
ge) stwierdzono przejawy gazu ziemnego pod solami cech-
sztyñskimi. Nie wywo³a³o to wówczas wielkiego porusze-
nia, gdy¿ w tamtych czasach g³ównym zainteresowaniem
cieszy³a siê ropa naftowa. Pocz¹tkowo nie zdawano sobie
sprawy z wielkoœci z³o¿a. Dopiero wykonanie kolejnych

otworów pokaza³o, jakie s¹ jego rzeczywiste rozmiary. Na
pocz¹tku zasoby z³o¿a Groningen szacowano na 60 mld m3,
póŸniej na 150 mld m3, w koñcu po kilku kolejnych rewi-
zjach okreœlono jego rzeczywist¹ wielkoœæ.

Budowa geologiczna w rejonie z³o¿a jest stosunkowo
prosta (ryc. 2). Z³o¿e jest usytuowane na wyniesieniu Gro-
ningen — bloku tektonicznym, który powsta³ w karbonie, a
ostatecznie zosta³ ukszta³towany w jurze, w wyniku poŸno-
kimeryjskiej fazy tektonicznej. Od zachodu, po³udnia i
wschodu wyniesienie Groningen jest ograniczone stromy-
mi strefami uskokowymi, o zrzutach dochodz¹cych do 300
m, skrzyd³o pó³nocne zaœ ³agodnie opada. Budowa geolo-
giczna samego z³o¿a jest bardziej skomplikowana, gdy¿
jest ono podzielone uskokami na wiele czêœci, charaktery-
zuj¹cych siê nieznacznie odmienn¹ g³êbokoœci¹ wystêpo-
wania poziomu wody, a tak¿e innym ciœnieniem oraz
sk³adem gazu. Œrednia g³êbokoœæ kontaktu woda-gaz
wynosi oko³o 3000 m p.p.m. Kulminacja z³o¿a (zlokalizo-
wana w jego po³udniowej czêœci) osi¹ga ok. 2600 m p.p.m.

G³ówn¹ ska³¹ zbiornikow¹ s¹ fluwialne i eoliczne pias-
kowce formacji Slochtern, nale¿¹cej do czerwonego sp¹-
gowca. Mi¹¿szoœæ ska³ zbiornikowych w obrêbie z³o¿a
wynosi od 70 do 240 m, œrednia porowatoœæ — 17% (przy
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Ryc. 1.A — Rozprzestrzenienie facji czerwonego sp¹gowca odpowiadaj¹ce górnej czêœci formacji Slochtern i jej odpowiedników wraz
lokalizacj¹ z³ó¿ gazu ziemnego w utworach czerwonego sp¹gowca, w tym z³o¿a Groningen (zaznaczone kolorem zielonym); B — kontur
z³o¿a Groningen



czym waha siê ona w profilach ró¿nych otworów w prze-
dziale od 10 do 25%), a œrednia przepuszczalnoœæ wynosi
260 mD. Ska³¹ macierzyst¹ gazu s¹ zalegaj¹ce poni¿ej
z³o¿a wêgli karboñskich (westfal). Sk³ad gazu jest doœæ
jednolity — zawiera on 81,2% metanu, 2,8% etanu, 14,3%
azotu i 0,9% dwutlenku wêgla. Ska³ami uszczelniaj¹cymi
z³o¿e s¹: zalegaj¹ce w stropie piaskowców Slochtern ogni-
wo i³owców Ten Boer, które nale¿y do czerwonego sp¹gow-
ca (osi¹ga ono mi¹¿szoœæ 25–75 m) oraz le¿¹ce powy¿ej
utwory cechsztynu (sole, anhydryty i dolomity).

Wydobywanie gazu ze z³o¿a Groningen rozpoczêto
w roku 1963 i trwa ono do dzisiaj. Operatorem z³o¿a jest
firma Nederlandse Aardolie Maatschappij — NAM
(http://www.nam.nl), bêd¹ca po po³owie w³asnoœci¹ koncer-
nów Shell i ExonMobil, a dystrybutorem gazu jest firma
Gasunie (http://www.gasunie.nl), specjalnie za³o¿ona w tym
samym 1963 r. Odkrycie z³o¿a spowodowa³o w Holandii
prawdziw¹ rewolucjê energetyczn¹, prowadz¹c¹ do maso-
wego wykorzystywania tego paliwa w przemyœle, rolnic-
twie (szklarnie !!!) oraz do ogrzewania domów.

Dotychczas wydobyto oko³o 1750 mld m3 gazu (oko³o
2/3 zasobów). Maksymalna dzienna produkcja wynosi³a
324 mln m3 gazu, a roczna — 88 mld m3 (w 1976 r.). Obecnie,
z powodów strategicznych, zasoby tego z³o¿a s¹ wykorzy-
stywane g³ównie w okresach zwiêkszonego zapotrzebowa-
nia na gaz, np. w zimie — roczna produkcja siêga 27 mld m3.
Od czasów kryzysu naftowego w latach 1973–1974 polity-
ka holenderskiego rz¹du polega na tym, by na ile to mo¿liwe,
utrzymywaæ z³o¿e jako rezerwê i w pierwszej kolejnoœci
eksploatowaæ ma³e z³o¿a (tzw. polityka ma³ych z³ó¿).
Dziêki takiemu podejœciu odkryto bardzo wiele nowych
ma³ych z³ó¿, o ³¹cznych zasobach siêgaj¹cych blisko
po³owy zasobów z³o¿a Groningen, które w tej chwili daj¹
30% rocznej produkcji gazu w Holandii (pozosta³e 70% —
Groningen). Dziêki temu z³o¿e Groningen zawiera jeszcze

oko³o 40% pierwotnych zasobów, inaczej by³oby ju¿
wyeksploatowane.

Eksploatacja z³o¿a jest prowadzona za pomoc¹ prawie
300 otworów, zgrupowanych w 29 klastrów (ryc. 1B). Na
terenie klastrów gaz jest oczyszczany, to znaczy usuwana
jest z niego woda i kondensat, a nastêpnie po nadaniu mu
odpowiedniego ciœnienia jest on przesy³any systemem gazo-
ci¹gów NAM do sieci Gasunie. Z oczyszczenia 1 mln m3

gazu uzyskuje siê 8 m3 p³ynu (7 m3 wody i 1 m3 kondensa-
tu). Woda jest wt³aczana do z³o¿a, a kondensat odprowa-
dzany do rafinerii w Rotterdamie. Po prawie 50 latach
eksploatacji ciœnienie w z³o¿u spad³o o oko³o 50% (na
pocz¹tku wynosi³o 350 barów). Aby zachowaæ produkcjê,
w po³owie lat 90. wdro¿ono plan modernizacji systemu
produkcyjnego, który kosztem 2 mld euro zakoñczono w
2009 r. Wszystkie klastry zosta³y zmodernizowane, m.in.
wyposa¿one w kompresory. Szacuje siê, ¿e dziêki tym zabie-
gom z³o¿e bêdzie eksploatowane jeszcze przez ok. 40 lat.

Aby uœwietniæ 50. rocznicê odkrycia z³o¿a Groningen,
Holenderska S³u¿ba Geologiczna podjê³a siê wydania Naf-
towego atlasu geologicznego po³udniowego basenu perm-
skiego (Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian
Basin Area) — zob. http://www.spb-atlas.org. W jego realiza-
cji bra³ udzia³ równie¿ PIG-PIB (wraz ze s³u¿bami geolo-
gicznymi takich krajów, jak Wielka Brytania, Belgia,
Niemcy i Dania). Przewidywany termin publikacji atlasu
to czerwiec 2010 r.

Autor pragnie serdecznie podziêkowaæ doktorowi Hansowi
Doornenbalowi, kierownikowi projektu SPBA, za zgodê na
wykorzystanie materia³ów z Atlasu SPBA.
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Ryc. 2. Schematyczny przekrój geologiczny przez z³o¿e gazu Groningen. Lokalizacja na ryc. 1A


