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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Jerzy Zagórski1
Œwiat. Jak mo¿na siê by³o spodziewaæ,
komentarz redakcyjny Oil & Gas Journal
do raportu III Grupy Roboczej Miêdzyrz¹dowego Zespo³u ds. Zmian Klimatu
(IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) nie jest zbyt entuzjastyczny, ale podkreœlono w nim bardziej elastyczne podejœcie do realizacji postulatów
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co tworzy pole do kompromisu. Przemys³ naftowy
musi dok³adaæ starañ, aby zasoby surowców energetycznych by³y eksploatowane racjonalnie, z uwzglêdnieniu
skutecznej ochrony œrodowiska, i jak najlepiej wykorzystywane w dalszym procesie przetwarzania – technologiê
nale¿y doskonaliæ w³aœnie pod k¹tem uzyskania tych efektów. Bran¿a powinna promowaæ badania naukowe nad
oszczêdnoœci¹ energii i aktywnie wspó³dzia³aæ z organami
rz¹dowymi. W zamian nale¿a³oby siê spodziewaæ z³agodzenia negatywnego nastawienia do dzia³alnoœci poszukiwawczo-wydobywczej i w ogóle do paliw kopalnych. Nie
powinno siê mobilizowaæ opinii publicznej przeciwko ka¿dej inwestycji zwi¹zanej z wykorzystaniem wêgla kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego. Co prawda te posuniêcia nie zapewni¹ redukcji emisji gazów cieplarnianych
o 40%, ale bêdzie to i tak wiêcej, ni¿ mo¿na uzyskaæ przez
forsowanie eliminacji paliw wêglowodorowych i zast¹pienie ich odnawialnymi Ÿród³ami energii.
Klimatolodzy skupieni wokó³ IPCC uwa¿aj¹, ¿e œrednia
temperatura na Ziemi powinna byæ utrzymana na poziomie
nie wy¿szym ni¿ 2°C powy¿ej tego sprzed epoki przedindustrialnej. Aby osi¹gn¹æ ten cel, nale¿a³oby zmniejszyæ
ca³kowit¹ emisjê gazów cieplarnianych o 40–70% do po³owy
tego stulecia i prawie do zera do 2100 r. Jest to cel utopijny
i niewykonalny, tak¿e z powodów politycznych, bo nowe,
odnawialne Ÿród³a energii s¹ wielokrotnie dro¿sze ni¿ konwencjonalne. Prze³o¿enie postulowanych zmian na realia
gospodarcze oznacza³oby np. raptowny wzrost rachunków
za energiê elektryczn¹. Trudno sobie wyobraziæ rz¹d, który
przekona obywateli do pogodzenia siê z takimi obci¹¿eniami w imiê bardzo odleg³ych w czasie i niemo¿liwych do
sprawdzenia korzyœci w postaci naprawy klimatu. Potrzebny
jest zatem kompromis, tym bardziej ¿e zale¿noœci miêdzy
temperatur¹, koncentracj¹ gazów cieplarnianych i innymi
czynnikami nadal nie s¹ do koñca zbadane.
Innym aspektem problemu klimatycznego zajê³a siê
amerykañsko-europejska fundacja Carbon Tracker Initiative. Na podstawie analizy konsekwencji wprowadzenia
regulacji klimatycznych obejmuj¹cych poszukiwania i wydobycie ropy i gazu fundacja oceni³a, ¿e w nastêpnej dekadzie
ok. 1,1 bln USD zostanie wydane przez inwestorów na projekty, które nigdy nie wejd¹ w fazê realizacji, gdy¿ nie
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spe³ni¹ nowych, zaostrzonych wymagañ. Jest to przesz³o
15% globalnych nak³adów na poszukiwania i wydobycie.
Polska. Niebawem rozpoczn¹ siê prace nad wspólnym,
polsko-brytyjskim raportem na temat wp³ywu rozwoju wydobycia gazu z ³upków na oba kraje z uwzglêdnieniem skutków tego procesu dla ca³ej Unii Europejskiej. Poinformowa³ o tym 25 kwietnia br. minister œrodowiska Maciej Grabowski, zapowiadaj¹c jednoczeœnie zakoñczenie raportu do
koñca roku. Rozpoznanie zasobów gazu z ³upków w Europie dopiero siê rozpoczê³o, ale najbardziej zaawansowane
jest w Polsce i Wielkiej Brytanii, oba kraje maj¹ te¿ najwiêcej doœwiadczeñ w tej dziedzinie. W d¹¿eniu do pe³nego,
a zarazem racjonalnego wykorzystania nowego Ÿród³a energii obie strony chc¹, aby wspólnotowe i krajowe przepisy
œrodowiskowe by³y w pe³ni wdro¿one i przestrzegane.
Wspólnie wykonane analizy i oceny maj¹ dostarczyæ argumentów w pracach Komisji Europejskiej nad propozycjami regulacji unijnych, tak aby nie hamowa³y one rozwoju poszukiwañ gazu z ³upków i przysz³ej eksploatacji
i sprzyja³y podniesieniu bezpieczeñstwa energetycznego.
Minister Grabowski ³¹czy zagadnienia wykorzystania gazu
z ³upków z inicjatyw¹ powo³ania europejskiej unii energetycznej, z któr¹ wyst¹pi³ premier Donald Tusk, i z polityk¹
klimatyczn¹.
Pod koniec kwietnia br. zakoñczono zabiegi szczelinowania w odwiercie Rogity-1 zlokalizowanym na koncesji Braniewo S. W pierwszym etapie szczelinowano
piaskowce œrodkowego kambru w interwale 2760–2765 m,
zat³aczaj¹c 417 m3 p³ynu z 45 t piasku. Uzyskano przyp³yw
ropy z wod¹, co œwiadczy o tym, ¿e horyzont kambryjski
znajduje siê w strefie kontaktu woda–ropa. W drugim
etapie zabieg wykonano w ordowickich marglach i ³upkach
w interwale 2700–2720 m. Zat³oczono 715 m3 p³ynu i 65 t
piasku. Trzeci etap szczelinowania przeprowadzono w ³upkach landoweru w interwale 2630–2655 m, do których
zat³oczono 476 m3 p³ynu i 45 t piasku. Wyniki analiz geochemicznych wskazuj¹, ¿e ropa pochodzi zarówno z ³upków, jak i z piaskowców kambryjskich. Jest to ropa œrednia
o ciê¿arze 0,8299 g/cm3 (39°API), bezsiarkowa. Firma San
Leon Energy podaje, ¿e wyniki i ocena potencja³u ropnego
piaskowców kambryjskich, jak te¿ wy¿ej le¿¹cych ³upków
sk³aniaj¹ do kontynuacji rozpoznania i odwiercenia otworu
Rogity-2.
Po ubieg³orocznym sukcesie, jakim by³ przyp³yw gazu
w otworze Tuchola-3K, firma FX Energy odwierci³a otwór
rozpoznawczy Tuchola-4K i równie¿ uzyska³a zachêcaj¹ce
rezultaty. Utwory wapienia cechsztyñskiego nawiercono
na g³êbokoœci 2740 m (ok. 60 m wy¿ej ni¿ w Tucholi-3K).
Horyzont gazonoœny ma mi¹¿szoœæ 70 m. W próbach z³o¿owych przez zwê¿kê 28/64" uzyskano przyp³yw gazu w wielkoœci 216 m3/min. Operator zamierza pog³êbiæ otwór, aby
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przerdzeniowaæ utwory górnego dewonu, które s¹ drugim
kompleksem perspektywicznym.
Z „Listy 500” opublikowanej przez Rzeczpospolit¹
wynika, ¿e w pierwszej dziesi¹tce najwiêkszych polskich
przedsiêbiorstw dominuj¹ firmy paliwowe, energetyczne
i surowcowe. Na pierwszym miejscu nadal jest PKN Orlen,
dalej s¹ PGNiG (3), PGE (4), Grupa Lotos (5), KGHM (6)
i Tauron (7). Na drugie miejsce z czwartego w 2012 r.
awansowa³a Grupa Jeronimo Martins (Biedronka).
Europa. Kryzys ukraiñski dotychczas nie by³ tematem
czêsto poruszanym w portalach naftowych, przewa¿nie
pojawia³y siê informacje o wzroœcie cen ropy zarówno
w Londynie, jak i w Nowym Jorku. PóŸniej przysz³a refleksja, ¿e odleg³y spór o cenê gazu miêdzy Rosj¹ i Ukrain¹
mo¿e wkrótce odbiæ siê na ci¹g³oœci dostaw dla odbiorców
w Unii Europejskiej, a to ju¿ mog³oby dotkn¹æ wielu Europejczyków. Ta sytuacja przypomnia³a, ¿e okreœlenie „broñ
gazowa” nie odnosi siê tylko do pojemników z gazem
pieprzowym, lecz jest to równie¿ realny œrodek nacisku
na odbiorców gazu uzale¿nionych od jednego w³aœciciela
z³ó¿ i gazoci¹gów. Komisja Europejska albo nie dostrzega³a problemu, albo reagowa³a bardzo ³agodnie, jak w przypadku sporu o wykorzystanie gazoci¹gu OPAL przez koncern Gazprom. Teraz wydaje siê oczywiste, ¿e nie nale¿y
dopuœciæ do pog³êbiania zale¿noœci od rosyjskiego gazu,
a takim kierunkiem jest budowa gazoci¹gu South Stream.
Tymczasem najpierw od oficjalnej linii KE odst¹pi³a Bu³garia, a 29 kwietnia br. w siedzibie Gazpromu prezes tego
koncernu Aleksiej Miller i prezes ÖMV Gerhard Roiss
odbyli rozmowy, w których wyniku uzgodniono przed³u¿enie South Stream do Austrii, do wêz³a gazowego Baumgarten, i dostêp Gazpromu do magazynów ÖMV. Co wiêcej,
G. Roiss okreœli³ porozumienie jako krok „zwiêkszaj¹cy
bezpieczeñstwo dostaw gazu dla Austrii”. Wêze³ Baumgarten dziêki po³¹czeniu z g³ównymi systemami gazowniczymi Europy œrodkowej i zachodniej u³atwi dalszy przesy³ gazu. Decyzja ÖMV zwiêksza szanse realizacji South
Stream i jest bardzo wa¿na dla Gazpromu. Dodatkowo
zosta³a wzmocniona wypowiedzi¹ austriackiego ministra
gospodarki Reinholda Mitterlehnera, który twierdzi, ¿e
„takie inwestycje transgraniczne w d³u¿szej perspektywie
zdywersyfikuj¹ nie tylko nasze Ÿród³a energii, lecz tak¿e
nasze trasy dostaw”.
Innym wydarzeniem, które pozwala oceniæ mo¿liwoœci
negocjacyjne UE w pertraktacjach z Rosj¹, by³y rozmowy
Unia Europejska–Rosja–Ukraina w Warszawie 2 maja br.
na temat zabezpieczenia tranzytu gazu rosyjskiego do Europy
i jego dostaw dla Ukrainy. Uczestniczyli w nich unijny
komisarz ds. energii Günther Öttinger, rosyjski minister
energetyki Aleksander Nowak i ukraiñski minister energetyki i przemys³u wêglowego Jurij Prodan. Nie osi¹gniêto
¿adnego porozumienia, wydano jedynie komunikat o kontynuowaniu rozmów w krótkim terminie.
Kolejnym sukcesem strony rosyjskiej by³o stanowisko
Turcji dopuszczaj¹ce mo¿liwoœæ poprowadzenia gazoci¹gu
South Stream przez terytorium tureckie, jeœli wyst¹pi o to
Rosja. Oznajmi³ o tym w Ankarze minister energii i zasobów
naturalnych Turcji Taner Yildiz po rozmowach z wiceprezesem Gazpromu Aleksandrem Miedwiediewem.
Rumunia. Ubieg³oroczne protesty doprowadzi³y do
wstrzymania wierceñ w poszukiwaniu gazu z ³upków w tym
kraju, ale 6 maja br. Chevron Romania Exploration and
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Production poinformowa³ o rozpoczêciu wiercenia pierwszego otworu. Wiercenie o g³êbokoœci 4000 m jest wykonywane w celu sprawdzenia obecnoœci gazu z ³upków.
Odwiert znajduje siê w miejscowoœci Pungesti, w pobli¿u
granicy z Mo³dawi¹, na bloku koncesyjnym Bârlad o powierzchni 6350 km2.
Morze Barentsa. Pomyœlnie rozwijaj¹ siê poszukiwania prowadzone przez Statoil w tym perspektywicznym, ale trudnym akwenie. W zesz³ym roku norweski koncern informowa³ o odkryciu akumulacji gazowej Iskrystall
i ropno-gazowej Skavl. W strukturze Iskrystall interwa³
nasycony gazem ma mi¹¿szoœæ 200 m, a zasoby z³o¿a szacuje siê na 170–700 tys. t równowa¿nika ropy. Jeszcze bardziej obiecuj¹ce jest z³o¿e Skavl znajduj¹ce siê w pobli¿u
du¿ego z³o¿a Johan Castberg, bo jego zasoby wydobywalne szacowane s¹ na 6,8 mln t ropy. Stwierdzono obecnoœæ
trzech horyzontów z³o¿owych: gazowego o mi¹¿szoœci 22 m
i ropnego o mi¹¿szoœci 23 m w jurajskiej formacji Tubaen
oraz 133-metrowy horyzont ropny w triasowej formacji
Fruholmen. W lutym br. odkryto akumulacjê ropy w piaszczystej triasowej formacji Kobbe na obiekcie strukturalnym Langlitinden (obecnie trwa ocena przemys³owej
wartoœci z³o¿a). W marcu podano wiadomoœæ o z³o¿u gazu
Kramsnø. Kolejne wa¿ne z³o¿e – Drivis – odkryto na
pocz¹tku maja br., równie¿ w rejonie z³o¿a Johan Castberg.
Horyzont gazowy w jurajskiej formacji Stø ma mi¹¿szoœæ
68 m, horyzonty roponoœne w formacjach Stø i Nordmela
(dolna jura) maj¹ mi¹¿szoœæ 86 m. Zasoby wydobywalne
ocenia siê na 6–8,5 mln t równowa¿nika ropy, w tym
5,7–7,3 mln t stanowi ropa. Negatywny wynik z³o¿owy
uzyskano w wierceniu wykonanym przez GdF Suez w tej
samej strefie. Niepowodzeniem zakoñczy³ siê tak¿e otwór
wiercony przez ENI zlokalizowany ok. 180 km na po³udniowy zachód od z³o¿a Snøhvit, który wykonywano, aby
zbadaæ perspektywicznoœæ utworów eocenu i paleocenu.
Nigeria. Nigeryjski przemys³ naftowy traci rocznie
ok. 3 mld USD z powodu bezproduktywnego spalania gazu
ziemnego towarzysz¹cego ropie. Tylko firma Seplat Petroleum Development Co. spala w pochodniach 735 tys. m3
gazu rocznie, ale jeszcze w tym roku zamierza uruchomiæ
nowe instalacje przeróbki gazu i dostarczaæ go do elektrowni gazowych. Obecnie sprzedaje ona gaz po 106 USD/
1000 m3, kilka lat temu cena wynosi³a 7 USD/1000 m3.
USA. Amerykañska s³u¿ba geologiczna (USGS) bada³a
doniesienia o wstrz¹sach, jakie nast¹pi³y w listopadzie
2011 r. w Oklahomie w rejonie sk³adowisk œcieków z pobliskich wierceñ naftowych. Zarejestrowano wtedy wstrz¹sy
o magnitudzie 5, nastêpnego dnia wstrz¹sy wtórne o magnitudzie 5,7, a po nich seriê s³abszych wstrz¹sów. By³o to najsilniejsze trzêsienie odnotowane w strefie nagromadzenia
du¿ych iloœci wód odpadowych. Wyniki badañ USGS
potwierdzi³y wp³yw sk³adowisk wód produkcyjnych na
powstawanie wstrz¹sów o ró¿nym natê¿eniu, nie wykazano natomiast zwi¹zku miêdzy wstrz¹sami a zat³aczaniem
p³ynów szczelinuj¹cych stosowanym w procesie szczelinowania hydraulicznego. Równie¿ wyniki badañ przeprowadzonych przez amerykañsk¹ Narodow¹ Akademiê Nauk
i Amerykañskie Towarzystwo Geologiczne nie potwierdzaj¹, aby szczelinowanie wywo³ywa³o znacz¹ce wstrz¹sy
sejsmiczne.

Przegl¹d Geologiczny, vol. 62, nr 6, 2014

Trzêsienia ziemi w œrodkowej czêœci USA zdarzaj¹ siê
rzadko, chocia¿ w samej Oklahomie w 2011 r. odnotowano
ich 238, wiêkszoœæ o magnitudzie nie przekraczaj¹cej 3,
by³y wiêc s³abo odczuwalne. Najpowa¿niejsze szkody
w postaci uszkodzeñ domów powsta³y w sierpniu ub.r.
w stanie Arkansas. Mieszkañcy wyst¹pili z roszczeniami
wobec firm Chesapeake Energy Corporation i BHP Billiton, które prowadzi³y tam wiercenia i zbudowa³y stawy
osadowe do odbioru p³ynów wiertniczych.
Wiertnictwo. Dostosowuj¹c siê do zwiêkszonego zapotrzebowania na urz¹dzenia wiertnicze przystosowane do
pracy w trudnych warunkach klimatycznych i morskich,
stocznia Keppel FELS w Singapurze zbudowa³a platformê
samopodnoœn¹ (jack-up), której nogi maj¹ d³ugoœæ 206,8 m
i która mo¿e wierciæ na wodach o g³êbokoœci do 150 m. Jest
to najwiêksza platforma tego typu, wymiary kad³uba to
102,5 × 88,8 × 12 m, pojemnoœæ zbiorników p³uczkowych –

252 m3, pojemnoœæ zbiorników na cement – 189 m3; mo¿e
wierciæ otwory do 12 tys. m. Za³ogê stanowi 150 osób.
Zmniejszenie czasu przestojów w trakcie wiercenia i rurowania zapewnia podwójny system obs³ugi rur. Podczas
gdy przewód pracuje w otworze, na zapleczu platformy
przygotowywana jest kolumna rur ok³adzinowych. Z kolei
w czasie zapuszczania rur ok³adzinowych na stanowisku
obok mo¿na wymieniaæ odcinki przewodu lub narzêdzia.
Jest to pierwsza konstrukcja z serii czterech platform
zamówionych przez Maersk Drilling i zakontraktowanych
na cztery lata do wierceñ na Morzu Norweskim dla Total
E&P Norge. Nowa platforma nosi nazwê Maersk Intrepid
(Nieustraszony).
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