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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Jerzy Zagórski1
Œwiat. Nie tylko spadaj¹ca liczba
aktywnych urz¹dzeñ wiertniczych œwiadczy o trudnej sytuacji przemys³u naftowego, ale tak¿e niewielka iloœæ nowych
odkryæ jest zapowiedzi¹ powa¿nych k³opotów, jakie czekaj¹ bran¿ê po powrocie
koniunktury i zwiêkszeniu popytu na ropê
naftow¹. W opracowaniach wykonanych
przez IHS i Morgan Stanley podano, ¿e w
2015 r. odkryto, poza USA, tylko 380 mln t zasobów ropy
naftowej, co odpowiada ca³kowitemu zu¿yciu na œwiecie w
ci¹gu miesi¹ca. Jeœli uwzglêdniæ równie¿ USA, gdzie bilans poprawiaj¹ zasoby ropy i gazu z ³upków, to wielkoœæ
odkryæ wzrasta do 1,6 mln t ropy, jednak nadal jest to najmniejsza iloœæ od 1952 r. Jednoczeœnie nale¿y przypomnieæ, ¿e przy znacznym wzroœcie nak³adów na poszukiwania w minionej dekadzie, zwi¹zanym z rosn¹cym popytem na ropê, bardzo niewiele by³o du¿ych odkryæ, takich
jak Johan Sverdrup na Morzu Pó³nocnym, czy z³o¿e gazu
Zohr na Morzu Œródziemnym. Analitycy IHS podkreœlaj¹,
¿e jest to pi¹ty rok, kiedy utrzymuje siê zmniejszenie wielkoœci odkrytych zasobów, co zosta³o dodatkowo spotêgowane przez spadek iloœci wierceñ poszukiwawczych i rozpoznawczych. W ub.r. poza USA wykonano 4300 wierceñ,
w porównaniu z liczb¹ 5200 w 2014 r. i 5300 w 2012 r.,
czyli w szczytowym okresie koniunktury 2005–2015.
Liczba g³êbokowodnych otworów poszukiwawczych i rozpoznawczych w 2015 r. zmniejszy³a siê o 20%, a wierceñ
ultrag³êbokowodnych – o 40%.
Nieco lepsza jest sytuacja w odkryciach konwencjonalnych z³ó¿ gazu ziemnego, poniewa¿ w 2015 r. odkryto
zasoby rzêdu 1,22 mld t równowa¿nika ropy naftowej. Niemniej jednak efekt ograniczenia poszukiwañ bêdzie mia³
wp³yw na poda¿ ropy i gazu w nastêpnych latach. Obecne
prognozy wskazuj¹, ¿e przeciwdzia³anie globalnemu ociepleniu zmniejszy zu¿ycie paliw w 2030 r. do 11,7 mln t/d,
jednak tylko 2/3 tej iloœci bêdzie mog³o byæ pokryte z eksploatacji istniej¹cych z³ó¿. Aby zapewniæ równowagê za
5–10 lat, bo przynajmniej tyle wynosi okres od odkrycia
do pocz¹tku eksploatacji, konieczne s¹ ci¹g³e inwestycje.
Postêp w udostêpnianiu z³ó¿ niekonwencjonalnych i zwiêkszanie wydobycia w tej kategorii wêglowodorów raczej nie
wype³ni luki w poda¿y.
Liczba czynnych grup sejsmicznych jest równie¿ istotnym wskaŸnikiem stanu poszukiwañ. Statystyka wykonana przez Seismic Crew Report (tab. 1) prezentuje stan ze
stycznia 2015 r., a wiêc z okresu gdy ceny ropy jeszcze nie
zahamowa³y prac przygotowawczych do rozpoznania obiektów z³o¿owych, poniewa¿ badania sejsmiczne stanowi¹

1

Tab. 1. Liczba grup sejsmicznych na œwiecie – stan ze stycznia
2015 r. (wg Seismic Crew Report, 2015)
L¹d

Morze

Razem

2014

Ró¿nica

Afryka

Region

39

21

60

51

+9

Ameryka
£aciñska

15

3

18

25

–7

Azja i Oceania

90

20

110

118

–8

Bliski Wschód

19

7

26

22

+4

9

4

13

21

–8

Europa
Kanada
Rosja i b. ZSRR
USA
Ogó³em

10

0

10

11

–1

214

2

216

217

–1

46

20

66

67

–1

442

77

519

532

–13

wczesny etap poszukiwañ. Jak widaæ, spadek liczby grup w
ci¹gu roku jest niewielki, a w niektórych regionach, przede
wszystkim w Afryce, nast¹pi³ nawet wzrost. Dostêpne dane
potwierdzaj¹ dominuj¹c¹ rolê wzbudzania wibratorowego
w badaniach l¹dowych. Wzbudzanie dynamitowe stosuje
8 grup w Kanadzie, 6 – w USA, 5 – w Algierii i Indonezji
oraz kilka w innych krajach, natomiast czêsto s¹ wykorzystywane systemy mieszane wibratorowo-dynamitowe.
W Europie na pocz¹tku 2015 r. pracowa³o 13 grup, dla porównania rok wczeœniej by³o ich 21. Wed³ug danych Seismic Crew Report w tym okresie czynne by³y 4 polskie
grupy sejsmiczne: dwie z Geofizyki Kraków, w tym jedna
pracuj¹ca w po³udniowej Polsce i druga w Austrii i dwie
z Geofizyki Toruñ pracuj¹ce w Niemczech. W podziale
regionalnym, rubryka „Azja i Oceania” obejmuje tak¿e
Australiê z 8 grupami, Pakistan (6 grup), Indonezjê (5)
i Indie (4), ale zdecydowanie dominuje potencja³ geofizyki
chiñskiej. Podobnie w rubryce „Rosja” znalaz³y siê Kazachstan z 19 grupami, Ukraina (9 grup), Uzbekistan (7),
Turkmenistan (5), Bia³oruœ (4) i Azerbejd¿an (3). W ujêciu
procentowym na Rosjê i kraje b. ZSRR przypada 42%
potencja³u, na USA z Kanad¹ – 15% i na Chiny – 12,5%.
OPEC. Po spotkaniu cz³onków OPEC w Ad-Dauha
17 kwietnia br., zakoñczonym bez konkretnych rezultatów,
nadzieje zwolenników ograniczenia wydobycia przenios³y
siê na kolejn¹ konferencjê organizacji zaplanowan¹ na
2 czerwca br. w Wiedniu. Uczestnicy spotkania zajmowali
siê zmian¹ na stanowisku sekretarza generalnego – ministra Abdalla Salem El-Badri z Kataru zast¹pi³ Mohammed
Sanusi Barkindo z Nigerii – i wnioskiem Gabonu o ponowne przyjêcie w poczet OPEC. Rozpatrzono te¿ sprawozdania Sekretariatu Generalnego i Rady Komisji
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Ekonomicznej zawieraj¹ce ocenê sytuacji rynkowej.
Zwrócono uwagê na dynamikê wzrostu dostaw ropy od
producentów spoza OPEC, która w 2015 r. osi¹gnê³a maksimum, a w tym roku zmniejsza siê o 100 tys. t/d. Najnowsze dane pokazuj¹, ¿e stan zapasów ropy zarówno w
OPEC, jak i poza OPEC utrzymuje siê powy¿ej œredniej
z piêciu lat. W koñcowym komunikacie 169. konferencji
stwierdzono, ¿e równowaga na rynku poprawia siê, przy
czym poziom cen mo¿na uznaæ za akceptowalny przez
producentów i odbiorców. Jak widaæ, sprawa ewentualnego wprowadzenia limitów wydobycia i tym razem nie
uzyska³a poparcia. Nastêpna zwyczajna konferencja
OPEC odbêdzie siê 30 listopada br. w Wiedniu. Cena ropy
w koszyku OPEC 26 maja wynosi³a 45,43 USD za bary³kê, a w przeddzieñ konferencji 1 czerwca spad³a do
45,19 i 2 czerwca wynosi³a 45,58 USD/bar., zaœ 6 czerwca osi¹gnê³a 46 USD.
Polska. Plan inwestycyjny GAZ-SYSTEMU na lata
2015–2023 przewiduje znaczn¹ rozbudowê krajowego
sytemu przesy³owego, ale te¿ budowê po³¹czeñ transgranicznych, których brakuje. W zaktualizowanej strategii do
roku 2025 zaplanowano:
– zwiêkszenie przepustowoœci polskiej sieci przesy³owej, która obecnie liczy 10 033 km,
– stworzenie technicznych mo¿liwoœci transportu gazu
z ró¿nych Ÿróde³ i kierunków,
– integracjê Krajowego Systemu Przesy³owego z systemem europejskim
– budowê podziemnych magazynów gazu.
W latach 2009–2015 zbudowano ponad 1200 km gazoci¹gów w zachodniej, pó³nocnej i œrodkowej czêœci kraju,
zwi¹zanych g³ównie z rozprowadzeniem gazu z terminalu
w Œwinoujœciu. Inwestycje ostatnich lat zwiêkszy³y mo¿liwoœci importu gazu z kierunków innych ni¿ wschodni do
90% (do 2011 r. by³o to 9%). Jest to rewers na gazoci¹gu
jamalskim 5,5 mld m3, 4,2 mld m3 z Niemiec i 0,5 mld m3
z Czech, razem 10,2 mld m3. Do roku 2025 ma powstaæ dalsze 2000 km gazoci¹gów, w tym interkonektory na Ukrainê, do Czech i S³owacji oraz na Litwê. Po³¹czenie ze
S³owacj¹ bêdzie elementem Korytarza Gazowego
Pó³noc–Po³udnie – ze Œwinoujœcia przez po³udniowo-zachodni¹ Polskê do Czech i S³owacji. W sk³ad korytarza
wejd¹ nowe magistrale: wschodnia (Jaros³aw–Wronów–
Rembelszczyzna), po³udniowa (Jaros³aw–Pogórska Wola–
Tworzeñ–Odolanów), zachodnia (Odolanów–Lwówek–Police)
i pó³nocna (Gustorzyn–Gdañsk). Inne wa¿niejsze po³¹czenia
to Szczecin–Gdañsk (265 km), Szczecin–Lwówek (188 km),
Gustorzyn–Odolanów (168 km) i Rembelszczyzna–Gustorzyn (176 km). W 2018 r. ma powstaæ gazoci¹g Zdzieszowice–Wroc³aw o œrednicy 1000 mm i d³ugoœci 130 km.
Z projektem Baltic Pipe wi¹¿¹ siê plany rozbudowy terminalu w Œwinoujœciu do uzyskania zdolnoœci odbioru i regazyfikacji do 7,5 mld m3, a nawet 10 mld m3 gazu rocznie.
Gdyby budowa Baltic Pipe nie dosz³a do skutku, alternatyw¹ bêdzie zacumowanie w Zatoce Gdañskiej p³ywaj¹cego terminalu do regazyfikacji LNG (Floating Storage
and Regasification Unit – FSRU) o zdolnoœci przetwarzania 10 mld m3 rocznie.
Po³¹czenia transgraniczne to ³¹cznik do granicy z Czechami o d³ugoœci 60 km i œrednicy 1000 mm w 2018 r.
oraz planowane do 2023 r. gazoci¹gi do S³owacji (64 km,
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1000 mm) i na Litwê (357 km, 700 mm). Poza rozbudow¹
wêz³a w Lasowie nie przewiduje siê nowych po³¹czeñ
z sieci¹ gazownicz¹ Niemiec.
Europa. Komisja Europejska przekaza³a rz¹dowi niemieckiemu wnioski z prawnej oceny projektu Nord Stream 2.
Jak powiedzia³ Maroš Šefèoviè, wiceprzewodnicz¹cy
Komisji ds. Unii Energetycznej, w wywiadzie dla RIA
Novosti, komisja oczekuje od Federalnej Agencji ds. Sieci
zajêcia stanowiska i propozycji rozwi¹zañ zgodnych z postanowieniami antymonopolowymi trzeciego pakietu energetycznego. Ta formu³a powinna nie dopuœciæ do ekspansji
Gazpromu, przede wszystkim na niemieckim rynku gazu.
M. Šefèoviè przytoczy³ przyk³ad miêdzyrz¹dowego porozumienia Niemiec z Norwegi¹, które prawid³owo reguluje
obszary podlegaj¹ce prawu unijnemu.
Tymczasem tocz¹ siê intensywne przygotowania do
rozbudowy odga³êzieñ Nord Stream 2 rozprowadzaj¹cych
gaz rosyjski i zintegrowanych z systemem niemieckim
i krajów s¹siednich. Najwa¿niejszym elementem ma byæ
gazoci¹g EUGAL (Europäische Gas-Anbindungsleitung)
o d³ugoœci 485 km. Bêdzie on przebiega³ równolegle do istniej¹cego gazoci¹gu OPAL, od Greifswaldu do granicy
czeskiej. Dwie nitki o œrednicy 1400 mm zapewni¹ przepustowoœæ do 51 mld m3 rocznie. Budowa ma siê rozpocz¹æ w
po³owie 2018 r., zakoñczenie drugiej nitki przewidziano
pod koniec 2020 r. Wykonawc¹ i operatorem bêdzie firma
GASCADE. Porozumienie w tej sprawie podpisano w maju
br. w DreŸnie. Oprócz dostaw dla Niemiec i Czech gazoci¹g ma te¿ dostarczaæ 11 mld m3 gazu do Polski.
Norwegia. Zakoñczy³a siê 23. runda przetargowa,
w której oferowano 10 koncesji poszukiwawczo-wydobywczych. Uczestniczy³o w niej PGNiG Upstream International i uzyska³o koncesjê PL 856 M¯sÝy na Morzu
Barentsa. Koncesjobiorca jest zobowi¹zany do wykonania reprocessingu badañ sejsmicznych 3D oraz analiz
geologicznych i geofizycznych, a tak¿e podjêcia decyzji
o wierceniu w ci¹gu 2 lat. Na wykonanie wiercenia wyznaczono termin 4 lat. Operatorem koncesji PL 856 jest
Capricorn Norge AS, który posiada 75% udzia³ów, PGNiG
ma ich 25%.
Grecja. W Salonikach 17 maja br. odby³a siê inauguracja budowy gazoci¹gu TAP (Trans Adriatic Pipeline).
W uroczystoœci, której przewodniczy³ premier Alexis Tsipras, udzia³ wziêli przedstawiciele Albanii, Azerbejd¿anu,
Bu³garii, Gruzji, Szwajcarii, Turcji i W³och oraz wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej M. Šefèoviè. Gazoci¹g
o d³ugoœci 878 km i œrednicy 1215 mm (w czêœci podmorskiej 915 mm) zostanie po³¹czony na granicy grecko-tureckiej z gazoci¹giem TANAP (Trans Anatolian Pipeline),
który transportuje gaz ze z³o¿a Szach Deniz II i przez Grecjê, Albaniê oraz Adriatyk dotrze do po³udniowych W³och.
Od 2020 r. bêdzie dostarcza³ do Europy 10 mld m3 gazu
rocznie. Akcjonariuszami tej inwestycji s¹: BP (20%),
SOCAR (20%), SNAM (20%), belgijski Fluxys (19%),
hiszpañski Enagas (16%) i szwajcarska Axpo (5%). Jeœli
nie wyst¹pi¹ nieprzewidziane przeszkody, to projekt
Po³udniowego Korytarza Gazowego zostanie wreszcie zrealizowany.
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Rosja. Na wybrze¿u Morza Karskiego w Zatoce
Obskiej 25 maja br. uruchomiono terminal prze³adunkowy
ropy naftowej, który umo¿liwi transport surowca ze z³o¿a
Nowoportowskoje znajduj¹cego siê na l¹dzie w odleg³oœci
700 km od najbli¿szego ruroci¹gu. Wybrano drogê morsk¹,
lokalizuj¹c nowy terminal w miejscowoœci Mys Kamiennyj na pó³wyspie Jama³. Poniewa¿ g³êbokoœæ wody w zatoce wynosi tylko 11 m, pomost za³adunkowy jest wysuniêty
3,5 km w morze. Zdolnoœæ prze³adunkowa wynosi 8,5 mln t
ropy rocznie. Otwarcia terminalu nazwanego „Wrota Arktyki” dokona³ prezes Gazpromu Aleksiej Miller wspólnie
z dyrektorem generalnym Gazprom Niefti Aleksandrem
Diukowem. W komunikacie o tym wydarzeniu podkreœla
siê, ¿e infrastruktura umo¿liwia ca³oroczn¹ eksploatacjê
terminalu w ekstremalnych warunkach – w tym rejonie
temperatura spada poni¿ej 50°C, a gruboœæ pokrywy lodowej przekracza 2 m. Zasoby z³o¿a ropy Nowoportowskoje
s¹ szacowane na 250 mln t, przy czym jest to ropa o zawartoœci siarki ok. 1%, a wiêc mniej ni¿ ropa gatunku Urals.
Ropa jest przesy³ana do terminalu ropoci¹giem o d³ugoœci
100 km. Do koñca 2018 r. planuje siê osi¹gniêcie wydobycia 6,3 mln t ropy rocznie.
USA. Mimo niskich cen ropy w 2015 r. – cena ropy
WTI w styczniu wynosi³a przeciêtnie 47 USD za bary³kê
i spad³a do 37 USD w grudniu – i spadku liczby czynnych
urz¹dzeñ wiertniczych o 60%, produkcja ropy w tym
okresie wzros³a o 136 tys. t/d, a gazu o 104 mln m3/d. Jest to
kolejny rok, w którym USA s¹ najwiêkszym producentem
ropy i gazu na œwiecie, przy czym ropa i pozosta³e wêglowodory ciek³e stanowi¹ 60% produkcji. Krótkoterminowa
perspektywa wydobycia wg Agencji Informacji Energetycznej USA przewiduje spadek o 1,97 mln t/d w br. w
porównaniu z rokiem 2015 i utrzymaniem siê tego poziomu równie¿ w 2017 r. Obni¿enie ma nast¹piæ tak¿e w Rosji
i tam wydobycie wyniesie 1,5 mln t/d. Na Bliskim Wschodzie bêdzie decydowaæ stanowisko Arabii Saudyjskiej. Inaczej ni¿ w poprzednich okresach wahañ cen ropy, gdy Arabia Saudyjska wspó³dzia³a³a z OPEC i zmienia³a limity
wydobycia, teraz nie tylko nie ogranicza, ale nawet zwiêksza produkcjê.
Jak szacuje S³u¿ba Geologiczna USA, zagro¿enie
wstrz¹sami sejsmicznymi, które mog¹ byæ wywo³ane
dzia³alnoœci¹ wiertnicz¹, dotyczy blisko 7 mln mieszkañców stanów Oklahoma, Teksas, Nowy Meksyk, Kansas,
Arkansas i Kolorado. W odró¿nieniu od zachodniej czêœci
USA, gdzie trzêsienia ziemi maj¹ przyczyny naturalne, w
czêœci œrodkowej i wschodniej mog¹ to byæ wstrz¹sy wzbudzone. Jednym z powodów mo¿e byæ ponowne zat³aczanie
znacznych iloœci solanek do odwiertów, np. w 2014 r. w
Oklahomie zat³oczono pod ziemiê 305 tys. m3 solanki. Dlatego te¿ du¿e zainteresowanie zbudzi³o najnowsze wydanie „Mapy ryzyka sejsmicznego”, które ukaza³o siê w
marcu br. Geolodzy ze S³u¿by Geologicznej badali czy
wstrz¹sy sejsmiczne wystêpowa³y w pobli¿u otworów
zat³aczaj¹cych, a nastêpnie, czy w okresie wyst¹pienia
wstrz¹sów prowadzono operacje zat³aczania. Generalnie
nawet najsilniejsze wstrz¹sy wzbudzone maj¹ znacznie
mniejsz¹ magnitudê ni¿ wstrz¹sy naturalne, jednak zwraca
siê uwagê na mo¿liwoœæ odm³odzenia istniej¹cych w pod³o¿u
uskoków i wywo³ania silniejszych ruchów tektonicznych.

Administracja prezydenta Obamy w ramach promowania odnawialnych Ÿróde³ energii wprowadzi³a wiele zaleceñ dotycz¹cych inicjowania projektów badawczych i budowy instalacji wytwarzania energii odnawialnej. Obejmuj¹ one równie¿ si³y zbrojne. Republikañski kongresmen
John Fleming z Luizjany zaj¹³ siê zbadaniem efektywnoœci
i op³acalnoœci tego rodzaju obligatoryjnych przedsiêwziêæ.
W 2013 r. by³o to ponad 680 projektów, np. marynarka
wyda³a 21 mln USD na budowê elektrowni s³onecznej
o powierzchni 4 ha, która mia³a zasilaæ bazê Norfolk,
jednak uzyskana energia stanowi³a tylko 2% zapotrzebowania bazy. Zakupiono te¿ 1700 tys. l biopaliwa w cenie
6,13 USD/l, podczas gdy œrednia cena benzyny w kraju
wynosi³a wtedy 93 centy za litr. Jeszcze dro¿sze by³o paliwo zakupione dla lotnictwa – 41 600 l kosztowa³o po
15,6 USD/l. Równie¿ zakup przez Pentagon ponad 1000
samochodów elektrycznych Chevrolet Volt, subsydiowanych kwot¹ 40 tys. USD ka¿dy, trudno uznaæ za racjonalny.
Rozpoczête w 2014 r. negocjacje koncernu Halliburton
z Baker Hughes w sprawie ich po³¹czenia zakoñczy³y siê
bez rezultatu. W komunikacie z 1 maja br. strony stwierdzaj¹, ¿e w okresie przygotowañ do fuzji zmieni³y siê
warunki dzia³ania firm serwisowych na rynku, a spe³nienie
wymagañ w zakresie przepisów antymonopolowych zarówno w USA, jak i w innych krajach okaza³o siê skomplikowane oraz trudniejsze ni¿ oczekiwano. W tej sytuacji zarz¹dy obu koncernów uzna³y, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem
bêdzie kontynuowanie dzia³alnoœci w dotychczasowym
kszta³cie.
Niepowodzenie Halliburtona nie zniechêci³o dwóch
innych potencjalnych partnerów w dziedzinie us³ug serwisowych, a mianowicie FMC z Houston i Technip z Pary¿a.
Obie firmy 19 maja br. poinformowa³y o zamiarze po³¹czenia Jeœli transakcja dojdzie do skutku, powstanie spó³ka
o wartoœci rynkowej w ok. 17 mld USD kontroluj¹ca 27%
rynku naziemnych i podwodnych systemów eksploatacyjnych i ich obs³ugi, a tak¿e zajmuj¹ca drugie miejsce po
koncernie Schlumberger-Cameron.
Wiertnictwo. Postêp w konstrukcji narzêdzi wiertniczych przynosi widoczne rezultaty pod wzglêdem wydajnoœci wiercenia i ich trwa³oœci. Coraz wiêksza jest prêdkoœæ wiercenia, d³u¿sze s¹ odcinki marszu wykonane bez
zmiany œwidra. W okresie 2010–2016 najlepszy rezultat,
jeœli chodzi o postêp wiercenia, uzyskano w 2012 r. w Rosji
œwidrem diamentowym polikrystalicznym 11 5/8" firmy
Smith Bits, który przewierci³ interwa³ 864,1 m ze œredni¹
prêdkoœci¹ 210,7 m/h. Drugie miejsce zaj¹³ œwider 12 1/4"
(National Oilwell Varco) z postêpem 195,8 m/h w interwale 1175 m w wierceniu w Teksasie, nastêpne œwider 8 5/8"
(Smith Bits) z prêdkoœci¹ 149 m/h na odcinku 429,2 m w
wierceniu w Rosji. Dwa ostatnie to równie¿ œwidry polikrystaliczne. W kategorii œwidrów o du¿ej œrednicy rekord
nale¿y do œwidra 36" z zêbami frezowanymi (Varel Int.)
z postêpem 91,4 m/h w interwale 54,9 m w Australii.
W przebiegu wiercenia otworu wa¿na jest d³ugoœæ marszu
jaki mo¿na wykonaæ jednym œwidrem i tu pierwsze miejsce
nale¿y do œwidra 9 7/8" marki Halliburton DBS, którym
na Alasce wykonano marsz o d³ugoœci 5357,8 m. Niewiele
gorszy wynik uzyskano w Kanadzie œwidrem 8 3/4" (Smith
Bits) w postaci odcinka o d³ugoœci 5258,1 m. Trzeci w
kolejnoœci wynik osi¹gniêty w Rosji œwidrem 17 1/2"
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(Smith Bits) to 4757 m i wreszcie marsz o d³ugoœci
4524,5 m wykonany œwidrem 6" (Smith Bits) w Pó³nocnej
Dakocie. Jeszcze jedn¹ wa¿n¹ kategori¹ rekordów s¹
d³ugoœci odcinków odwierconych jednym œwidrem. I tak
œwider 8 5/8" odwierci³ w Rosji ³¹cznie w 13 marszach
15 419,2 m, œwider 16" wykona³ w Ekwadorze ³¹cznie w
19 marszach 14 304,9 m, œwider 11 5/8" przewierci³ w
Rosji w 14 marszach ³¹cznie 12 392,3 m, z kolei w Zatoce
Meksykañskiej œwidrem 16 3/8" wykonano w 4 marszach
odcinek 6529,7 m. We wszystkich przypadkach u¿ywano
diamentowych œwidrów polikrystalicznych firmy Smith
Bits. Mimo ¿e przytoczone przyk³ady dotycz¹ ró¿nych œwidrów i regionów o odmiennej budowie geologicznej, to jednak œwiadcz¹ o sta³ej poprawie jakoœci i trwa³oœci narzêdzi
wiertniczych.
Jednym z nowych rozwi¹zañ zwiêkszaj¹cych wydajnoœæ procesu wiercenia i zmniejszaj¹cych mo¿liwoœæ awarii
s¹ samonastawne œwidry diamentowe, w których g³êbokoœæ skrawania mo¿e byæ dostosowana do zmieniaj¹cej siê
charakterystyki oœrodka skalnego. Chodzi o eliminowanie
zjawiska stick-slip wystêpuj¹cego przy przewiercaniu warstw
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o ró¿nej twardoœci i objawiaj¹cego siê szybkimi zmianami
w poch³anianiu energii œwidra, co powoduje dodatkowe
ruchy przewodu i mo¿liwoœæ powstania niszcz¹cych wibracji. W konstrukcji opracowanej przez Baker Hughes w
œwidrze zamontowano 3 wk³adki z czujnikami ograniczaj¹cymi wibracjê. W testach przy wierceniu œwidrem bez
wk³adek z prêdkoœci¹ 10,4 m/h wyst¹pi³y wibracje, natomiast w tych samych warunkach przy u¿yciu œwidra samonastawnego wiercono z prêdkoœci¹ 27,4 m/h bez niekorzystnych drgañ i wibracji.
Do sukcesów techniki wiertniczej, aczkolwiek niezwi¹zanych bezpoœrednio z wierceniami naftowymi, nale¿a³o
te¿ uwolnienie 33 górników uwiêzionych w 2010 r. w
kopalni w Chile na g³êbokoœci 631 m. Firma Center Rock
wykona³a otwór ratunkowy o œrednicy 26", poszerzony w
fazie koñcowej do g³êbokoœci 457 m œrednic¹ 28".
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