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Informacja o pracach sejsmicznych
Szanowni Pañstwo,
Na terenie gmin: Kartuzy, ¯ukowo, Przodkowo, Somonino, Stê¿yca, Chmielno, Kolbudy,
Przywidz, Tr¹bki Wielkie, Skaryszewy, Koœcierzyna i Nowa Karczma przeprowadzone zostan¹
badania sejsmiczne w terminie od 15 wrzeœnia do 29 listopada 2014. Badania te s³u¿¹
rozpoznaniu z³ó¿ gazu ziemnego i ropy naftowej. Zleceniodawc¹ i w³aœcicielem koncesji jest firma
PGNiG, zaœ wykonawc¹ Geofizyka Kraków.
Badania sejsmiczne polegaj¹ na rejestrowaniu fal sejsmicznych, odbitych od poszczególnych
warstw geologicznych, a wzbudzonych za pomoc¹ specjalistycznych pojazdów. Wynikiem badañ
jest trójwymiarowy obraz budowy geologicznej ziemi oraz ska³ nasyconych gazem ziemnym i rop¹
naftow¹.

Przebieg badañ
Na terenie objêtym badaniami zostan¹ rozmieszczone niewielkie czujniki, zwane geofonami. Bêd¹
one po³¹czone kablem sejsmicznym z aparatur¹ rejestruj¹c¹. W wybranych miejscach,
oznaczonych palikami, pojawi¹ siê pojazdy wibruj¹ce, które bêd¹ wytwarzaæ niewielkie drgania. S¹
one ca³kowicie bezpieczne dla ludzi i zwierz¹t. Badanie w danym miejscu potrwa kilkanaœcie
sekund, po czym pojazd przeniesie siê w inne miejsce. Fale sejsmiczne odbij¹ siê od kolejnych
warstw ziemi i wróc¹ na powierzchniê, gdzie zostan¹ zarejestrowane. Uzyskane dane zostan¹
przetworzone w celu stworzenia trójwymiarowego obrazu budowy ziemi.

Badania w terenie

W ustalonych miejscach do pracy
przystêpuj¹ pojazdy
z mechanizmem do wzbudzania
fal sejsmicznych (tzw. wibratory).

Sygna³ odebrany przez geofony
za pomoc¹ kabli i skrzynek
telemetrycznych jest przekazywany
do aparatury rejestruj¹cej.

Fale odbite wracaja na powierzchniê
i s¹ rejestrowane przez czujniki
zwane geofonami.

Badania bêd¹ prowadzone
w bezpiecznej odleg³oœci od
budynków, a natê¿enie wibracji
bêdzie na bie¿¹co monitorowane.
Natê¿enie ha³asu wywo³anego
przez pojazdy wykonuj¹ce badania,
jest porównywalne do ha³asu
ciê¿arówki.
Kable geofizyczne nie przewodz¹
pr¹du i s¹ bezpieczne dla ludzi
i zwierz¹t.

Wytwarzane przez wibratory fale sejsmiczne
docieraja w g³¹b ziemi i odbijaj¹ sie.

Geofizyka Kraków SA, ul. £ukasiewicza 3, 31-429 Kraków,
gk@gk.com.pl, www.gk.com.pl, tel. +12 29 91 200

LOKALIZACJA

Pracownicy Geofizyki Kraków skontaktuj¹ siê z w³aœcicielami prywatnych dzia³ek, na których
bêd¹ chcieli przeprowadziæ badania, b¹dŸ roz³o¿yæ geofony. Z ka¿dym w³aœcicielem zostanie spisana
umowa o prawie wstêpu na teren. W³aœciciele gruntów bêd¹ poinformowani o trybie rozpatrywania
zg³oszeñ o wyrz¹dzonych szkodach i przyznawania odszkodowañ. Umowa na wejœcie w teren dotyczy
tylko przeprowadzenia badañ sejsmicznych. W przypadku jakichkolwiek uwag prosimy o kontakt
pod numerami: 12 29 91 300, -353, -451.
Geofizyka Kraków do³o¿y wszelkich starañ, aby zminimalizowaæ oddzia³ywanie swoich prac na œrodowisko
oraz ¿ycie okolicznych mieszkañców.
Badania sejsmiczne s¹ pierwszym etapem poszukiwania z³ó¿ gazu ziemnego i ropy naftowej. Pozwalaj¹
one na precyzyjne okreœlenie miejsca wystêpowania z³o¿a oraz w³aœciwe zlokalizowanie ewentualnych
prac wiertniczych, minimalizuj¹c w ten sposób wp³yw na œrodowisko naturalne oraz otoczenie spo³eczne.

Geofizyka Kraków SA jest firm¹ wykonuj¹c¹ badania geofizyczne na potrzeby poszukiwania z³ó¿
ropy naftowej i gazu ziemnego. Firma ma wieloletnie doœwiadczenie w prowadzeniu projektów
sejsmicznych w Polsce oraz zagranic¹ np. w Danii, Czechach, Libii i na Wêgrzech. Nale¿y do
Grupy Kapita³owej PGNiG.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA) jest liderem rynku gazu w Polsce.
Dzia³alnoœæ spó³ki obejmuje poszukiwania, eksploatacjê, magazynowane, obrót i dystrybucjê gazu
ziemnego i paliw p³ynnych. PGNiG jest spó³k¹ Skarbu Pañstwa.
Geofizyka Kraków SA, Dzia³ Zawiadomieñ i Likwidacji Szkód Geologicznych,
tel. 12 29 91 300, -353, -451

