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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Jerzy Zagórski1
OPEC. Na spotkaniu pañstw OPEC
12 grudnia 2012 r. postanowiono utrzymaæ limit wydobycia ropy na poziomie
4,08 mln t/d, uznaj¹c go za wystarczaj¹cy
w aktualnej sytuacji rynkowej. Jak informuje serwis Dow Jones Newswires,
w kwietniu wydobycie wynosi³o 4,14 mln
t/d, najwiêcej od listopada ub.r., chocia¿
nie osi¹gnê³o rekordowego pu³apu z koñca 2012 r., kiedy produkcja ropy wynosi³a 4,22 mln t/d.
Najwiêkszy przyrost wydobycia nast¹pi³ w Iraku, Libii,
Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Iranie.
Polska. Rozpoczêcie wierceñ przez zagraniczne firmy
naftowe w ramach zobowi¹zañ koncesyjnych spowodowa³o, ¿e PGNiG, do niedawna bêd¹ce monopolist¹ w kraju
w dziedzinie poszukiwañ, utraci³o tê pozycjê. Zmieni³a
siê te¿ czêœciowo lokalizacja prac poszukiwawczych – o ile
w latach ubieg³ych koncentrowa³y siê one na ni¿u i na
przedgórzu Karpat z niewielkim udzia³em Karpat fliszowych, to obecnie w zwi¹zku z badaniem niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów objê³y tak¿e ba³tycki, podlaski
i lubelski basen sedymentacyjny. W 2012 r. rozpoznanie geofizyczne wykonane na zlecenie PGNiG objê³o 1796,3 kmb
profili sejsmicznych 2-D, w tym 424 km wykonano w Karpatach, 115,5 km na przedgórzu Karpat, 865 km na ni¿u,
165,4 km w syneklizie ba³tyckiej i 226,4 km w niecce opolskiej. Zdjêcia sejsmiczne 3-D zlokalizowane by³y na ni¿u
(438,3 km2) i w syneklizie ba³tyckiej (33,6 km2) – ogó³em
471,9 km2. Prace wiertnicze prowadzono w 10 otworach
o ³¹cznym metra¿u 25 099 m. Jeden odwiert wykonano
w Karpatach, piêæ na przedgórzu i cztery na ni¿u. W tym
roku PGNiG planuje wykonanie 30 wierceñ. W Karpatach
wa¿nym elementem w rozwoju poszukiwañ bêd¹ wyniki
g³êbokich odwiertów Dukla i Niebieszczany oczekuj¹cych
na opracowanie. Na ni¿u niepowodzeniem zakoñczy³y siê
prace w zaprojektowanym z zadaniem zbadania gazonoœnoœci utworów czerwonego sp¹gowca otworze Kutno-2,
który osi¹gn¹³ g³êbokoœæ 6577 m (Prz. Geol., 12/2012,
str. 640–641). W poszukiwaniach wêglowodorów w paleozoicznych formacjach ³upkowych po potwierdzeniu obecnoœci gazu w kilku otworach nast¹pi³ etap przygotowañ do
próbnej eksploatacji z odwierceniem odcinków poziomych
i wykonaniem szczelinowania hydraulicznego. Takie operacje rozpoczêto 15 lutego br. w otworze Lubocino-2H
w obrêbie koncesji Wejherowo i obecnie ich wstêpne wyniki s¹ przedmiotem analiz, bo reakcja górotworu na zat³aczanie p³ynu szczelinuj¹cego odbiega³a od standardowej
i nie uzyskano spodziewanej stymulacji. Obiecuj¹ce s¹
równie¿ wstêpne informacje z wiercenia Opalino-1 w obrê1
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bie tej samej koncesji. Planowane s¹ kolejne otwory –
Lubocino-3H oraz Opalino-2 i Opalino-3.
Wydobycie gazu ziemnego w Polsce utrzymuje siê na
podobnym poziomie jak w latach ubieg³ych i w 2012 r.
wynios³o 4,3 mld m3 przy zu¿yciu 15,8 mld m3. O 22%
wzros³o wydobycie ropy naftowej i osi¹gnê³o ono wielkoœæ
754 tys. t, w tym 492 tys. t wydobyte przez PGNiG i 262 tys. t
przez LOTOS Petrobaltic. Krajowa produkcja ropy wzroœnie, poniewa¿ 25 marca br. uruchomiono kopalniê ropy
naftowej i gazu ziemnego Lubiatów–Miêdzychód–Grotów.
Eksploatacja bêdzie prowadzona w 14 odwiertach i osi¹gnie
poziom 300 tys. t ropy i 100 mln m3 gazu rocznie. Udokumentowane wydobywalne zasoby zespo³u z³ó¿ Lubiatów–
Miêdzychód–Grotów wynosz¹ 7,25 mln t ropy i 7,3 mld m3
gazu. W sk³ad obiektu wchodz¹ instalacja odsiarczania
gazu i terminal odbiorczy Wierzbno. Koszt budowy tej najwiêkszej i najnowoczeœniejszej kopalni w kraju wyniós³
1,7 mld z³.
Na osobne omówienie zas³uguj¹ poszukiwania gazu
z ³upków, poniewa¿ mimo odwiercenia 44 otworów (wed³ug
stanu z 1 maja br.) i wykonania w nich 18 zabiegów szczelinowania nie ma wyników testów produkcyjnych pozwalaj¹cych na okreœlenie wydajnoœci w d³u¿szym okresie,
a tym samym na obliczenie wielkoœci zasobów oparte na
danych rzeczywistych. Szacunki zasobów gazu podawane
poprzednio przez ró¿ne Ÿród³a by³y czêsto ekstrapolacj¹
parametrów z zupe³nie innych basenów. Warunki geologiczno-z³o¿owe nie s¹ jedynymi problemami, jakie musz¹
rozwi¹zywaæ operatorzy krajowi i zagraniczni. Zapowiadane od d³u¿szego czasu projekty zmian prawa geologicznego i górniczego w opinii przedstawicieli przemys³u nie
usuwaj¹ trudnoœci w zatwierdzaniu projektów robót, uzyskiwaniu decyzji œrodowiskowych itp. i nie znosz¹ najwa¿niejszych barier. Jednoczeœnie sygna³y nadchodz¹ce
z resortów skarbu, œrodowiska i finansów wskazuj¹, ¿e nie
ma spójnej strategii wykorzystania gazu z ³upków. Kolejn¹
wiadomoœci¹, która z pewnoœci¹ nie poprawi atmosfery
wokó³ planów rozpoznania niekonwencjonalnych z³ó¿
wêglowodorów w Polsce, jest informacja z 8 maja br. o wycofaniu siê Marathon Oil Poland posiadaj¹cego 11 koncesji
i Talisman Energy dysponuj¹cego trzema koncesjami.
W tym drugim przypadku koncesje przejmie brytyjska firma San Leon Energy. Departament Geologii i Koncesji
Geologicznych Ministerstwa Œrodowiska podaje, ¿e 1 maja
br. aktywnych by³o 110 koncesji poszukiwawczych.
W kwietniu br. w obrêbie koncesji Nowa Sól firma
San Leon wykona³a otwór kierunkowy Czas³aw-1 o g³êbokoœci pionowej 1229 m i g³êbokoœci pomiarowej 1558 m,
w którym przewiercono 43 m utworów dolomitu g³ównego. Stwierdzono obecnoœæ lekkiej ropy i gazu z szeregu
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C1–C8. W rdzeniach zaobserwowano ¿yw¹ ropê. Z kolei
FX Energy w otworze Tuchola-3K po wykonaniu próbnikiem z³o¿a opróbowania dolomitów czerwonego sp¹gowca–
górnego dewonu uzyska³o przyp³yw 141 tys. m3/d gazu ze
œladami kondensatu. Objawy z³o¿owe stwierdzono równie¿ w dwóch horyzontach w kompleksie rafowym górnego dewonu o mi¹¿szoœci 215 m. W ramach przygotowañ do
prób produkcyjnych za³o¿ono korek na g³êbokoœci 2744 m
i zapuszczono kolumnê rur traconych 7" do g³êbokoœci
2690 m.
Jedna z nowych firm z sektora poszukiwawczego, United
Oilfield Services, w 2012 r. wykonywa³a sejsmikê 2-D
w kilku rejonach. By³o to 143 km profili sejsmicznych
w niecce szczeciñskiej, 273 km profili w rejonie Unis³aw
oraz tematy Go³dap–Wêgorzewo i Karpaty Zachód–Bielsko-Bia³a.
Badania opinii publicznej dotycz¹ce zagadnieñ zwi¹zanych z gazem z ³upków pokazuj¹ bardzo ciekawy rozk³ad
poparcia dla poszukiwañ. Na Pomorzu i na LubelszczyŸnie, czyli tam, gdzie przynajmniej czêœæ mieszkañców
zetknê³a siê z dzia³alnoœci¹ firm poszukiwawczych, akceptuje j¹ od 76% do 88% ankietowanych, natomiast w ca³ym
kraju jest to 53-procentowa akceptacja.
Jedn¹ z merytorycznych odpowiedzi na zastrze¿enia
przeciwników gazu z ³upków jest raport Wy¿szego Urzêdu
Górniczego sprawuj¹cego nadzór nad wszystkimi robotami
geologicznymi, w tym tak¿e prowadzonymi w rozpoznaniu zasobów gazu z ³upków. W 46 otworach przeprowadzono 90 kontroli, sprawdzaj¹c zgodnoœæ wykonywania
robót z dokumentacj¹, stan urz¹dzeñ i sprzêtu, skutecznoœæ
zacementowania rur ok³adzinowych i stosowanie bezpiecznych dla œrodowiska technologii i materia³ów. Prezes WUG
Piotr Litwa stwierdzi³, ¿e „w ocenie nadzoru górniczego
wiercenia wykonywane w poszukiwaniu gazu niekonwencjonalnego s¹ bezpieczniejsze od wierceñ w poszukiwaniu
konwencjonalnego gazu ziemnego”.
S³owenia. Po Wêgrzech i Serbii Gazprom zdobywa nowy
przyczó³ek w przygotowaniach do budowy gazoci¹gu South
Stream. Po spotkaniu premier S³owenii Alenki Bratušek
z prezesem Gazpromu Aleksiejem Millerem poinformowano, ¿e s³oweñski segment South Stream uzyska³ status krajowej inwestycji priorytetowej. Koszt 270-kilometrowego
odcinka na terytorium S³owenii jest szacowany na 1,1 mld
euro. Gazprom jest równie¿ zainteresowany prywatyzacj¹
s³oweñskiego Petrolu, najwiêkszego dystrybutora paliw,
gazu i energii elektrycznej.
Rosja. Konsorcjum Nord Stream AG opublikowa³o
komunikat o zasadach przekazywania informacji dotycz¹cych projektu rozbudowy gazoci¹gu o dalsze nitki.
Dokument dotyczy przede wszystkim wp³ywu na œrodowisko naturalne i ma pos³u¿yæ do dyskusji z w³adzami Finlandii, Szwecji, Danii i Niemiec. Przewiduje on, ¿e zainteresowane strony okreœl¹ swoje stanowisko co do wymagañ w zakresie ochrony ekologicznej, bior¹c pod uwagê
krajowe regulacje prawne. Konsorcjum twierdzi, ¿e monitoring ju¿ funkcjonuj¹cych dwóch rur gazoci¹gu wykaza³
tylko lokalny, niewielki i przewa¿nie krótkoterminowy
wp³yw na œrodowisko morskie Ba³tyku. W komunikacie
konsorcjum wspomniano, ¿e skutki budowy i eksploatacji
kolejnych nitek gazoci¹gu mog¹ dotyczyæ tak¿e Polski,

Litwy, £otwy i Estonii. Analitycy rynku gazowego, w tym
tak¿e rosyjscy, w¹tpi¹ w celowoœæ budowy trzeciej i czwartej nitki w sytuacji, gdy obecnie zdolnoœci przesy³owe istniej¹cego gazoci¹gu s¹ wykorzystywane tylko czêœciowo.
Morze Œródziemne. Od odkrycia w 2008 r. w Basenie
Lewantyñskim z³o¿a gazu Tamar poszukiwania w tym rejonie bardzo siê rozwinê³y i wszystkie kraje maj¹ce dostêp do
morza – oprócz Libanu – organizowa³y przetargi na koncesje poszukiwawcze i wydobywcze. W marcu br. Ministerstwo Energii i Wody Libanu og³osi³o szczegó³y pierwszej
rundy przetargowej. Na oferowanym obszarze nie ma ¿adnych wierceñ, dostêpne s¹ jedynie wyniki badañ sejsmicznych. W latach 1975–2012 wykonano tam ok. 15 200 km
profili 2-D i 12 700 km2 zdjêæ 3-D w latach 2008–2012.
Zainteresowanie przetargiem wzros³o po odkryciu w marcu przez firmê Spectrum z³o¿a gazu na l¹dzie w dolinie
Bekaa i wed³ug najnowszych informacji zg³osi³y siê ju¿
52 firmy.
Eksploatacja gazu ziemnego w sektorze izraelskim trwa
od 2004 r. (z³o¿e Mari-B), teraz Noble Energy uruchomi³o
wydobycie z piêciu otworów na z³o¿u Tamar. Postêp
w zagospodarowaniu ogromnych z³ó¿ tego surowca bêdzie
zale¿a³ tak¿e od uregulowania spraw dotycz¹cych wyznaczenia granic stref ekonomicznych. Dyskusyjna jest granica sektorów Izraela i Libanu, sporny jest te¿ zasiêg strefy
Gazy, która ma dostêp do Morza Œródziemnego. Najwiêcej
kontrowersji wi¹¿e siê z blokami wokó³ Cypru, poniewa¿
do czêœci z nich roszczenia wysuwa Turecka Republika
Pó³nocnego Cypru, uznawana wy³¹cznie przez Turcjê. Tureckie ministerstwo ds. energii zagrozi³o w³oskiemu koncernowi ENI zawieszeniem wspólnych projektów inwestycyjnych, jeœli ENI zaanga¿uje siê w poszukiwania i eksploatacjê
na wodach wokó³ Cypru.
Geofizyka. Po po³¹czeniu z Fugro Geoscience Division
w styczniu br. i przejêciu czterech nowoczesnych statków
sejsmicznych flota CGG liczy 21 jednostek i jest najwiêksza na œwiecie. Koncern opracowa³ wiele nowatorskich
rozwi¹zañ w dziedzinie sprzêtu i metod pomiarowych,
np. StagSeis – rejestracje prowadzone przy u¿yciu kilku
statków z konfiguracj¹ zapewniaj¹c¹ najd³u¿sze offsety,
szerokie pasmo rejestracji, równie¿ w zakresie niskich
czêstotliwoœci, i pe³ny azymut pomiarów, szczególnie wa¿ny w badaniach struktur podsolnych. W³aœnie zastosowanie StagSeis umo¿liwi³o uzyskanie na zdjêciu IBALT
w Zatoce Meksykañskiej rekordowych d³ugoœci offsetów
siêgaj¹cych 18 km przy rejestracji z pe³nym azymutem.
Drugi rekord, równie¿ w Zatoce Meksykañskiej, ustanowi³ statek Geo Caribbean, holuj¹c 8 kabli hydrofonowych (streamerów) o d³ugoœci 12 km, rozmieszczonych
w odstêpach 160 m, co oznacza pokrycie powierzchni
13,4 km2, wiêkszej o 60% od typowego zdjêcia 3-D.
W kwietniu br. WesternGeco rozpoczê³o wykonywanie
na Morzu Barentsa ogromnego zdjêcia sejsmicznego 3-D
Ice Bear 2 o powierzchni 2500 km2. Rejon prac znajduje siê
na pó³nocnym przed³u¿eniu zdyslokowanego tarasu jurajskiego, na którym w 2011 r. Statoil odkry³ du¿e z³o¿e Skrugard. Jest to zdjêcie typu multi-client, co oznacza, ¿e wyniki
mog¹ byæ udostêpnione ró¿nym operatorom (nie jest wykonywane na zamówienie jednego zleceniodawcy). WesternGeco wykorzystuje w tym zdjêciu swoj¹ now¹ metodykê
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IsoMetrix, nazwan¹ próbkowaniem izometrycznym. Zdjêcia
sejsmiczne okreœlane jako 3-D polegaj¹ na ci¹g³ych rejestracjach w równoleg³ych profilach rozmieszczonych w pewnej odleg³oœci od siebie, w kierunku poprzecznym do linii
profilu i œciœle bior¹c powinny byæ nazwane zdjêciem 21/2-D.
Nie rejestruje siê w nich ca³ego pola falowego i w zwi¹zku
z tym ich zdolnoœæ do pe³nego odwzorowania granic wg³êbnych jest ograniczona. W schemacie IsoMetrix pole falowe
jest próbkowane w siatce 6,25×6,25 m w kierunku poprzecznym i pod³u¿nym, dziêki czemu dane mog¹ byæ wykorzystywane w wielu metodach interpretacji i modelowania.
Jedn¹ z zalet jest zachowanie granic z p³ytszej czêœci przekroju podczas œledzenia g³êbokich struktur. Wysoka rozdzielczoœæ przestrzenna zapewnia wyj¹tkowo dobre odwzorowanie skomplikowanej budowy geologicznej równie¿
w warunkach nadk³adu o du¿ej gêstoœci.
Tendencja do zwiêkszania obszaru pokrywanego przez
hydrofony w morskich zdjêciach sejsmicznych 3-D oznacza
projektowanie coraz wiêkszych i mocniejszych statków
sejsmicznych. W stoczni w Nagasaki odby³ siê chrzest
zamówionej przez PGS jednostki nazwanej Ramform Titan,
która bêdzie mog³a holowaæ 24 streamery. Bêdzie to mo¿liwe dziêki rufie o szerokoœci 70 m, co pozwoli na umieszczenie na statku 24 bêbnów do kabli hydrofonowych, ka¿dy
o d³ugoœci 12 km. Taki rozstaw pokryje powierzchniê ponad
12 km2, co znacznie zwiêkszy wydajnoœæ pomiarów. Ramform Titan jest pierwszym z serii czterech statków tego
typu zamówionych w Japonii.
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Gazohydraty. Badania nad gazohydratami, jakie przeprowadzono w Zatoce Meksykañskiej, nie s¹ tak zawansowane jak prace w Japonii (Prz. Geol., 5/2013, str. 276), ale ich
wyniki dostarczy³y nowych informacji o zaleganiu warstw
gazohydratów i stopniu nasycenia osadów. Program badawczy prowadzi³a s³u¿ba geologiczna USA we wspó³pracy
z amerykañskim Departamentem Energii, Departamentem
Spraw Wewnêtrznych i BOEM (Bureau of Ocean Energy
Management). Badania sejsmiczne o wysokiej rozdzielczoœci wykonano w dwóch rejonach w pó³nocnej czêœci
Zatoki Meksykañskiej. Dziêki u¿yciu niskoenergetycznych
Ÿróde³ wzbudzania bardziej szczegó³owo okreœlono g³êbokoœæ wystêpowania gazohydratów, ich mi¹¿szoœci i zasiêg
oraz parametry geologiczne osadów. Rozpoznano te¿ w³aœciwoœci utworów zalegaj¹cych pod dnem morskim nad interwa³em gazohydratowym. Stwierdzono, ¿e w warstwach
piaszczystych gazohydraty wype³niaj¹ od 50% do 90%
przestrzeni porowej. Nowe pomiary wskazuj¹, ¿e gazohydraty wystêpuj¹ na wiêkszym obszarze, ni¿ wynika³o to ze
standardowych pomiarów sejsmicznych wykonywanych
w badaniach g³êbszych struktur geologicznych. Bêd¹ one
wykorzystane do reinterpretacji wyników uzyskanych
w poprzednich etapach badañ nad gazohydratami. BOEM
szacuje iloœæ gazu w tej strefie na 189,6 bln m3.
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