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GEOLOGIA GOSPODARCZA
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Radomir Pachytel1
Polska. W drugiej po³owie lutego
odby³ siê 21. Ogólnopolski Kongres
Energetyczno-Ciep³owniczy Powerpol.
Podczas dwudniowych wyst¹pieñ i paneli
dyskusyjnych, zorganizowanych w formie on-line, do rozmowy – m.in. o transformacji energetycznej, rynku energii
oraz odnawialnych Ÿród³ach energii –
zasiedli pe³nomocnicy rz¹du ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, odnawialnych Ÿróde³
energii, polityki surowcowej pañstwa, sekretarze i podsekretarze stanu, prezesi spó³ek energetycznych i inni zaproszeni goœcie. Przedstawiono wizjê, w ramach której dalsza
rozbudowa gazoportu w Œwinoujœciu, zwiêkszenie liczby
jednostek skraplaj¹cych gaz ziemny w Gdañsku i oddanie
do u¿ytku gazoci¹gu Baltic Pipe bêd¹ stanowi³y wiêkszoœciowy udzia³ w pozyskiwaniu gazu ziemnego, przyczyniaj¹c siê do dywersyfikacji dostaw i zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego Polski. Podkreœlono, ¿e to nie
dekarbonizacja i zeroemisyjnoœæ, ale bezpieczeñstwo energetyczne Polaków bêdzie najwa¿niejsze w polityce energetycznej, któr¹ chce prowadziæ rz¹d. Uruchomienie
pierwszej elektrowni j¹drowej do 2033 r. i rozwój rynku
prosumentów (czyli konsumentów i zarazem producentów
energii elektrycznej) ma dodatkowo odci¹¿yæ krajow¹
energetykê, która odchodz¹c od wêgla, nie bêdzie z niego
ca³kowicie rezygnowaæ. Jednoczeœnie w³aœciciele przydomowych elektrowni mog¹ byæ zaniepokojeni stwierdzeniem ministra Naimskiego, ¿e nale¿y zbadaæ, czy system
elektroenergetyczny Polski, bêd¹cy magazynem energii
dla prosumentów, za dostêp do którego p³ac¹, jest przez
nich op³acany w sposób wystarczaj¹cy. Paneliœci podkreœlili, ¿e œrodki pomocowe dla transformacji, których nie
mo¿emy uzyskaæ od Unii Europejskiej ze wzglêdu na jej
politykê finansowania projektów w zakresie energetyki,
mog¹ zostaæ pozyskane ze œrodków wewnêtrznych, takich
jak np. finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŒiGW bêdzie równie¿ wspiera³ rozwój technologii wodorowych. Zapewniono, ¿e wycofywanie energetyki konwencjonalnej kosztem
odnawialnej bêdzie siê odbywaæ stopniowo i czêœciowo,
aby nie doprowadziæ do sytuacji, w której – podobnie jak w
innych krajach Europy na pocz¹tku tego roku – czynniki
klimatyczne mog³yby wp³yn¹æ na przerwy w dostawie
energii elektrycznej. Zdymisjonowany 20 lutego minister
Janusz Kowalski ujawni³, ¿e dokument okreœlaj¹cy politykê energetyczn¹ Polski do roku 2040 sta³ siê nieaktualny
jeszcze przed udostêpnieniem go opinii publicznej, gdy¿
nie przewidziano w nim tak du¿ego wzrostu op³at za
uprawnienia do emisji CO2, jaki nast¹pi³ w styczniu 2021 r.
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Ciekawie jawi siê równie¿ strategia firmy PERN, która
zarz¹dza sieci¹ polskich ruroci¹gów naftowych – zgodnie
z wypowiedzi¹ jej prezesa Igora Wasilewskiego rozbudowa Ropoci¹gu Pomorskiego ma byæ wykonana po sfinalizowaniu fuzji Orlenu z Lotosem. Czy to oznacza, ¿e od
po³¹czenia tych dwóch koncernów zale¿y przysz³e bezpieczeñstwo dostaw ropy naftowej do Polski? Prezes PERN-u
podkreœli³ równie¿, ¿e wed³ug szacunków przez najbli¿sz¹
dekadê zu¿ycie paliw kopalnych w Polsce bêdzie stabilne,
a po tym czasie zacznie siê zmniejszaæ.
Dyrektor Grupy Lotos Tomasz Grzela wzmiankowa³,
¿e istotê zu¿ycia gazu widzi w perspektywie œrednioterminowej, kiedy w obszarze produkcji energii elektrycznej
i ciep³a gaz bêdzie zastêpowa³ wêgiel. Jako jeden z elementów realizacji tej polityki planuje wkrótce w Gdañsku,
w ramach konsorcjum polskich firm, budowê bloku gazowo-parowego. Zdaniem dyrektora w perspektywie d³ugoterminowej sektor gazu ziemnego bêdzie s³ab³ kosztem
wodoru i biometanu. W okresie przejœciowym paliwa gazowe bêd¹ mia³y du¿e znaczenie dla transportu, a najbli¿sze
2–3 lata przynios¹ wzrost liczby stacji LNG i CNG. Polska
mo¿e staæ siê wêz³em gazowym, zapewniaj¹cym dostawy
nie tylko na obszarze kraju, ale równie¿ do innych pañstw
w regionie, g³ównie poprzez rozwój infrastruktury w Gdañsku, Gdyni i Œwinoujœciu.
Uczestnicy konferencji wys³uchali wielu ciekawych
wypowiedzi, aczkolwiek widoczny by³ brak mo¿liwoœci
dialogu z inwestorami, stron¹ spo³eczn¹ czy ekspertami,
którzy mogliby zadaæ wiele szczegó³owych pytañ.
Lotos Norge uzyska³ trzy nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze na Morzu Pó³nocnym: PL 1098 (udzia³
50%), PL 1099 (udzia³ 30%), oraz PL 1091 (udzia³ 20%).
Zwiêksz¹ one portfel tej polskiej spó³ki do 31 obszarów w
Norwegii. Koncesje PL 1098 oraz PL 1099 znajduj¹ siê w
obszarze nowego projektu rozwojowego Noaka. Zgodnie
z komunikatem Lotosu, finalna decyzja inwestycyjna
dotycz¹ca tego projektu ma byæ podjêta w 2022 r., a rozpoczêcie produkcji zosta³o zaplanowane na rok 2027. Operatorem z³o¿a PL 1098 jest firma Sval Energi AS (50%
udzia³ów), natomiast w obszarze PL 1099 funkcjê tê bêdzie
pe³niæ Aker BP (40% udzia³ów; pozosta³e 30% posiada
Lundin Energy). W po³owie 2019 r. koncern Aker BP og³osi³
odkrycie serii produktywnych w odwiercie Liatarnet na
obszarze Noaka, gdzie udokumentowa³ obecnoœæ z³o¿a
wêglowodorów o zasobach wydobywalnych 80–200 boe.
PL 1091 mieœci siê w obszarze z³ó¿ Sleipner, zlokalizowanych na Morzu Pó³nocnym, z których Lotos pozyskuje
dziennie ok. 15 tys. boe ropy naftowej. Zarówno w z³o¿u
Sleipner Ost (odkrycia Sleipner Ost i Loke), jak i Sleipner
Vest (odkrycia Sleipner Vest i B-1), których operatorem jest
norweski Equinor, koncern ma 15% udzia³ów. Koncesje
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znajduj¹ siê w bliskim s¹siedztwie z³o¿a Gina Krog, w którym 11,3% udzia³ów posiada PGNiG Upstream Norway.
Warto zaznaczyæ, ¿e wg norweskich szacunków w z³o¿ach Sleipner Ost i Vest z pocz¹tkowych 323,2 mln m3
ekwiwalentu ropy naftowej pozosta³o do wydobycia zaledwie 11,3 mln m3.
Na prze³omie 2020 i 2021 r. Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo wykona³o szeœæ nowych odwiertów w po³udniowo-wschodniej Polsce – Bratkowice-6K, Gnojnica-6K, Ocieka-2, Mirocin-6, Mirocin-34 i Mirocin-52 –
z których uzyska³o przyp³yw gazu ziemnego o znaczeniu
przemys³owym. Koncern szacuje, ¿e ³¹czne wydobycie gazu
ziemnego z tych otworów wyniesie oko³o 60 mln m3/rok.
Lokalizacja odwiertów Bratkowice-6K i Ocieka-2 wynika
z interpretacji budowy geologicznej tej czêœci zapadliska
przedkarpackiego i skutecznego wskazania potencjalnych
struktur gazonoœnych na podstawie zdjêæ sejsmicznych 3D,
wykonanych na zlecenie spó³ki w ostatnich latach. Odwiert
Gnojnica-6K stanowi kontynuacjê prac w obszarze z³o¿a
gazu ziemnego Gnojnica, odkrytego w 2016 r. Prace wiertnicze na obszarze z³o¿a Mirocin, którego eksploatacja trwa
od 1962 r., mia³y na celu rewitalizacjê i pog³êbienie istniej¹cych ju¿ odwiertów. Zinterpretowano nieeksploatowane dot¹d struktury gazonoœne, które maj¹ umo¿liwiæ
spó³ce wydobycie ok. 1 mld m3 gazu ziemnego.
PKN Orlen negocjowa³ w lutym z rosyjskim Rosnieftem nowy kontrakt na dostawy ropy naftowej. Uzgadniaj¹c
warunki umowy, w³adze spó³ek zdecydowa³y o zmniejszeniu dostaw w porównaniu z ustalonymi w poprzednim kontrakcie z ok. 500 do 300 tys. t ropy miesiêcznie. Przyczyn¹
takiej decyzji by³ wzrost ceny paliwa dostarczanego ropoci¹giem PrzyjaŸñ. Ni¿sze koszty morskiego transportu flagowej rosyjskiej ropy Urals sprawi³y, ¿e w 2020 r. eksport
ruroci¹giem sta³ siê mniej op³acalny ni¿ transport morski.
Rosnieft nalega³ na wy¿sz¹ cenê ropy w nowym kontrakcie, aby dostawy by³y równie op³acalne jak eksport drog¹
morsk¹, dlatego Orlen zdecydowa³ siê na zmniejszenie
iloœci kupowanej ropy. Uzgodnienie nowego kontraktu
spowoduje wznowienie dostaw ropy naftowej do Polski
ruroci¹giem, wstrzymanych z koñcem stycznia w zwi¹zku
z wygaœniêciem poprzedniego porozumienia.
Orlen przedstawi³ wyniki finansowe uzyskane w 2020 r.
W tym czasie koncern osi¹gn¹³ EBITDA LIFO (zysk operacyjny przedsiêbiorstwa przed potr¹ceniem odsetek od
zaci¹gniêtych zobowi¹zañ + wycena zapasów – earnings
before interest, taxes, depreciation and amortization) na
poziomie 12,1 mld z³ oraz zysk netto w wysokoœci 3,4 mld z³,
uwzglêdniaj¹c zysk z nabycia akcji spó³ki Energa. Spó³ka
poinformowa³a, ¿e w 2020 r. rekordowe wyniki osi¹gnê³y
segment detaliczny i energetyki. Wœród kluczowych zesz³orocznych dzia³añ wymieniono przyjêt¹ pod koniec listopada ubieg³ego roku d³ugoterminow¹ strategiê PKN Orlen,
obowi¹zuj¹c¹ do roku 2030, oraz wrzeœniow¹ akceptacjê
polityki klimatycznej Orlenu, która zak³ada osi¹gniêcie
neutralnoœci emisyjnej w 2050 r.
Rynek LNG. Zgodnie z raportem Rystad Energy projekt North Field Expansion, na rozwój którego w³adze
Kataru postanowi³y przeznaczyæ 30 mld USD, stawia ten
kraj na drodze do powrotu na pierwsze miejsce wœród najwiêkszych na œwiecie producentów LNG i to najpóŸniej
w 2030 r. Zdolnoœæ skraplania gazu ziemnego w katarskich
zak³adach wzroœnie do 110 mln t rocznie (a nawet 126 mln t,
gdy zostanie uruchomiona druga faza projektu), czyli do 18%
ca³kowitego globalnego potencja³u, który pod koniec
bie¿¹cej dekady mo¿e wynieœæ 600 mln t. Stany Zjedno-

czone bêd¹ w tym czasie zdolne do wyprodukowania ok.
98 mln t LNG rocznie, natomiast Australia ok. 76 mln ton.
Ocenia siê, ¿e popyt na LNG bêdzie rós³ szybciej ni¿
poda¿, dlatego w najbli¿szych latach zostan¹ wdro¿one
kolejne du¿e projekty w tym segmencie.
W 2021 r. Bliski Wschód bêdzie g³ównym regionem
intensyfikacji poszukiwañ i wydobycia ropy naftowej i gazu
ziemnego na œwiecie. Rosn¹ce ceny ropy naftowej przyczyni¹ siê do uruchomienia w tym roku projektów o wartoœci
ok. 100 mld dolarów, z czego prawie 40% na Bliskim
Wschodzie. W rejonie tym przygotowano do startu 26
inwestycji, jednak ich realizacja zosta³a przesuniêta z powodu pandemii. Po zatwierdzeniu North Field Expansion
kolejne istotne zobowi¹zania inwestycyjne zale¿¹ od rozwoju sytuacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
gdzie ADNOC d¹¿y do zwiêkszenia (do 2025 r.) zdolnoœci
produkcyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego w ramach
projektu o wartoœci 40 mld USD. W Arabii Saudyjskiej
spadek cen ropy wp³yn¹³ na procesy przetargowe i aktualnie oczekuje siê, ¿e decyzja o zwiêkszeniu wydobycia
zasobów gigantycznego z³o¿a Zuluf, o wartoœci przekraczaj¹cej 12 mld dolarów, zostanie usankcjonowana w 2023 r.
Wzrost cen surowców prawdopodobnie pobudzi równie¿
inwestycje w innych czêœciach regionu, zw³aszcza w
Omanie, Iraku i Iranie.
Liderem wœród producentów LNG jest obecnie Australia, posiadaj¹ca zdolnoœæ operacyjn¹ na poziomie 88 mln t
LNG na rok. Jednak w bie¿¹cym roku planuje realizacjê
zaledwie jednego nowego projektu – Pluto Train 2 (prowadzonego przez firmê Woodsite) – który zwiêkszy tê zdolnoœæ o 4,5 mln t na rok. Stany Zjednoczone produkuj¹
rocznie 71 mln ton LNG, ale wdra¿aj¹ ju¿ inwestycje, które
wkrótce zapewni¹ zwiêkszenie tej produkcji o 36 mln t,
takie jak Port Arthur LNG, Driftwood LNG, Plaquemines
LNG i Freeport T4.
Przewiduje siê, ¿e do 2030 r. globalne zapotrzebowanie
na LNG osi¹gnie ok. 580 mln ton. Wynika z tego, ¿e aby
wype³niæ lukê miêdzy rzeczywist¹ poda¿¹ a popytem szacowanym na 2030 r., w ci¹gu najbli¿szych 5 lat konieczne
bêdzie zatwierdzenie projektów skutkuj¹cych wprowadzeniem na rynek a¿ 104 mln ton LNG.
Norwegia. Koncern Equinor, dzia³aj¹cy wraz z partnerami DNO Norge, Petoro i Wellesley Petroleum, og³osi³
odkrycie z³o¿a wêglowodorów Rover North na obszarze
koncesji 923 na Morzu Pó³nocnym, gdzie uzyskano
komercyjny przyp³yw gazu ziemnego i ropy naftowej.
Z³o¿e to znajduje siê w okolicach pól naftowych Troll oraz
Fram i jest to kolejne odkrycie w tym rejonie, po Echino
(2019 r.) i Swisher (2020 r.).
Odwiert poszukiwawczy 31/1-2 S i rozpoznawczy
31/1-2 A na obszarze koncesji wydobywczej 923 wykonano w odleg³oœci ok. 10 km na pó³nocny zachód od pola Troll
i 18 kilometrów na po³udniowy zachód od pola Fram oraz
130 km na pó³nocny zachód od Bergen. G³êbokoœæ wody
wynosi w tym miejscu 349 m. Prace prowadzono na platformie West Herkules. Podstawowym celem poszukiwañ
by³a ropa naftowa grupy Brent w utworach œrodkowej jury
oraz wczesnojurajskiej formacji Cooka. Otwór 31/1-2 A
wiercono w celu potwierdzenia i uszczegó³owienia zakresu
odkrycia dokonanego w s¹siednim odwiercie. W obu odwiertach stwierdzono obecnoœæ wêglowodorów w dwóch
interwa³ach grupy Brent. W odwiercie 31/1-2 S (o g³. 3555 m)
w formacjach Etive i Oseberg natrafiono na ok. 145-metrow¹ kolumnê utworów zawieraj¹cych gaz ziemny oraz
24-metrow¹ strefê wystêpowania ropy naftowej, w której
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nie rozpoznano jej kontaktu z wod¹. W strefie roponoœnej
opisano ³¹cznie 50 m piaskowca, stanowi¹cego efektywny,
dobrej jakoœci zbiornik naftowy. Ponadto w górnej czêœci
grupy Dunlin (formacja Drake) nawiercono 6 m piaskowca
wype³nionego rop¹, o œrednich lub te¿ s³abych w³aœciwoœciach zbiornikowych. Wiercenie rozpoznawcze 31/1-2 A
(o g³. 3876 m) ujawni³o obecnoœæ stref wype³nionych rop¹
naftow¹ – w formacji Etive (o mi¹¿szoœci 12 m) i w formacji Oseberg (17 m). Szacuje siê, ¿e efektywny zbiornik naftowy stanowi ³¹cznie 41 m piaskowca. W obu otworach
formacja Cooka by³a zawodniona. Zasoby wydobywalne
z³o¿a Rover North szacuje siê na 7–11 mln m3 ekwiwalentu
ropy naftowej, co odpowiada 44–69 mln boe.
Norweski koncern Equinor planuje wkrótce sprawdziæ
perspektywy z³o¿owe okolicznych struktur Blasto i Apodida. Poniewa¿ rozpoznanie jest prowadzone w rejonie, który od ponad 50 lat jest poddawany intensywnym zabiegom
poszukiwawczym, wymaga ono od firmy przyjrzenia siê
starym problemom z nowej perspektywy, uwzglêdniaj¹cej
postêp techniczny.
Wydobycie wêglowodorów w Norwegii odbudowuje
siê po spadkach odnotowanych w pierwszym etapie pandemii. W styczniu 2021 r. wynios³o œrednio 2,137 mln bbl
na dobê, na co z³o¿y³o siê 1,804 mln bbl ropy naftowej,
321 tys. bbl LNG i 12 tys. bbl kondensatu.
Transformacja po holendersku. Shell przedstawi³
strategiê przyspieszenia transformacji firmy w dostawcê
produktów i us³ug energetycznych o zerowej emisji dwutlenku wêgla. Przy okazji pokaza³ wykresy, z których
wynika, ¿e szczyt ca³kowitej emisji CO2 przez tê firmê
osi¹gniêto w 2018 r. (1,7 mld ton), natomiast maksimum
wydobycia ropy naftowej przypad³o na rok 2019. Shell
integruje swoj¹ strategiê, portfolio oraz ambicje œrodowiskowe i spo³eczne w ramach zadeklarowanych celów:
generowania wartoœci dla akcjonariuszy, osi¹gniêcia zerowej emisji netto, wspierania ¿ycia i poszanowania przyrody. Zmieniony koncern planuje osi¹gn¹æ te cele poprzez
zastosowanie trzech filarów biznesowych: wzrostu wartoœci (spó³ki, czyli m.in. wyceny gie³dowej), transformacji
(rozumianej jako zmiana struktury spó³ki) i modyfikacji
segmentu wydobycia. Gwarantowane intencje wspieraj¹
najbardziej ambitny cel porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatycznych, jakim jest ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C wzglêdem okresu
sprzed rewolucji przemys³owej. Koszty operacyjne holenderskiego giganta nie bêd¹ przekraczaæ 35 mld USD rocznie, a firma d¹¿y do zbycia inwestycji o wartoœci 4 mld USD.
Idzie jej to ca³kiem nieŸle – od pocz¹tku roku spó³ka
pozby³a siê z³ó¿ w delcie Nigru i udzia³ów w wydobyciu
lekkiej ropy naftowej z kanadyjskich ³upków Duvernay.
Do 2035 r. zdolnoœci magazynowania dwutlenku wêgla w
ramach CCS maj¹ zostaæ zwiêkszone o 25 mln t, czego
istotnym elementem bêdzie rozwój projektów Quest w Kanadzie, Northern Lights w Norwegii i Porthos w Holandii.
Dodatkowe finansowanie maj¹ uzyskaæ zastosowania rozwi¹zañ proekologicznych, które maj¹ odegraæ kluczow¹
rolê w rozwoju spó³ki.
Rosja. £ukoil wykaza³, ¿e pod koniec 2020 r. posiada³
aktywa o zasobach wydobywalnych 15,385 mld bary³ek
ropy naftowej i 627 mld m3 gazu ziemnego. W wyniku
prac poszukiwawczo-wydobywczych przeprowadzonych
w roku 2020 koncern doda³ do swoich rezerw 464 mln boe,
w czym najwiêkszy udzia³ mia³y z³o¿a na Syberii Zachodniej, Uralu, w basenie Timan–Peczora i rosyjskim sektorze
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Morza Kaspijskiego. Optymalizacja metod prac eksploatacyjnych przynios³a dodatkowych 258 mln boe. Spoœród
wszystkich zasobów wydobywalnych ok. 9,26 mld boe
znajduje siê obecnie w z³o¿ach zagospodarowanych, natomiast ponad 6 mld boe w niezagospodarowanych.
W wynikach operacyjnych £ukoil wyraŸnie zaznacza
siê wp³yw porozumienia OPEC+ oraz negatywne skutki
pandemii COVID-19. W 2020 r. œrednie wydobycie wêglowodorów wynosi³o 2,064 mln boe dziennie, czyli by³o
o 12,2% mniejsze ni¿ w roku 2019. Dodatkow¹ przyczyn¹
spadku wydobycia by³o przejœciowe zmniejszenie dostaw
gazu z Uzbekistanu do Chin, bêd¹ce wynikiem os³abionego popytu na wêglowodory. Wydobycie ropy naftowej
wynios³o 77,2 mln ton, czyli o 10,1% mniej rok do roku.
Przy czym ok. 95% ropy naftowej wydobyto ze z³ó¿ zlokalizowanych na terenie Rosji. Tylko w maju 2020 r. na mocy
porozumienia z OPEC+ wydobycie w kraju ograniczono
o 310 tys. bbl/d (19% wzglêdem pierwszego kwarta³u), co
znacz¹co wp³ynê³o na roczne wyniki. Pomimo gwa³townego spadku cen ropy naftowej w 2020 r. i zewnêtrznych
ograniczeñ wielkoœci produkcji kontynuowano rozwój
projektów priorytetowych, dziêki czemu wydobycie ropy
naftowej i kondensatu gazowego z zachodniosyberyjskich
pól V. Vinogradov, Imilorskoye, Sredne-Nazymskoye i Pyakyakhinskoye wzros³o do 4,2 mln t, czyli o 20,4% wzglêdem 2019 r. Do 5,2 mln t, tj. o 6,2%, wzros³o równie¿
wydobycie ze z³ó¿ Yaregskoye i Usinskoye. W 2020 r.
£ukoil pozyska³ zaledwie 29 mld m3 gazu ziemnego,
notuj¹c w ten sposób spadek wydobycia o 17,2%. Przerób
w rafineriach wyniós³ 58,6 mln t i by³ o 14,7% mniejszy ni¿
w roku poprzednim.
Mongolia. Australijski koncern Talon Petroleum,
dzia³aj¹cy dotychczas na Morzu Pó³nocnym i rodzimym
gruncie, planuje pozyskiwanie metanu z pok³adów wêgla
w po³udniowej Mongolii. Zawar³ on porozumienie z Telmen Resource, zobowi¹zuj¹c siê do zainwestowania w
projekt Po³udniowe Gobi. Obszar koncesyjny, na którym
firma Telmen prowadzi³a dotychczas prace rozpoznawcze, obejmuje 8400 km2. Znajduje siê on w odleg³oœci
ok. 20 km na pó³noc od granicy mongolsko-chiñskiej, w pobli¿u sieci przesy³owo-dystrybucyjnej w pó³nocnych Chinach i na zachód od niedawnych odkryæ z³ó¿ metanu w
pok³adach wêgla w Nomgon (firmy Elixir Energy). Spó³ka
Talon Petroleum szacuje, ¿e na obszarze o d³ugoœci 160 km
wystêpuj¹ pok³ady wysokiej jakoœci wêgla (du¿y udzia³
witrynitu, niski popio³ów) o mi¹¿szoœci 80–100 m i du¿ym
udziale (10–15 m3/t) wysokometanowego gazu ziemnego
(>98% CH4). Teren, na którym bêd¹ prowadzone prace,
jest niezurbanizowany i pozbawiony obszarów w³asnoœci
prywatnej. Zdaniem w³adz koncernu projekt Po³udniowe
Gobi jest obecnie jednym z najbardziej obiecuj¹cych programów pozyskiwania metanu z pok³adów wêgla na œwiecie. Prognozy te opracowano na podstawie szeroko
zakrojonych prac kartograficznych, analizie ponad 2500
historycznych danych wiertniczych i piêciu odwiertów
rozpoznawczych. Analiza desorpcji przynios³a 131 wyników, na podstawie których okreœlono zawartoœæ gazu. Izoterma sorpcji sugeruje pe³ne nasycenie ska³ gazem,
natomiast ich przepuszczalnoœæ, której szczegó³owe estymacje zostan¹ przeprowadzone w tym roku, jest obecnie
szacowana na poni¿ej 20 mD. Tegoroczne prace wiertnicze
bêd¹ prowadzone w okolicy kopalni Ovoot Tolgoi. Opcjonalnie firma rozwa¿a równie¿ wykonanie badañ sejsmicznych, aby przeprowadziæ analizê strukturaln¹ i sprawdziæ
ci¹g³oœæ formacji gazonoœnej.
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Argentyna. „Martwa krowa” o¿ywa. Wydobycie ropy
naftowej z argentyñskiej formacji Vaca Muerta przekroczy³o poziom sprzed pandemii i w grudniu 2020 r.
osi¹gnê³o 124 tys. bary³ek dziennie. Poprzedni rekord,
ustanowiony w marcu 2020 r., by³ o 1000 bbl/d mniejszy.
Analitycy Rystad Energy szacuj¹, ¿e utrzymanie obecnej
aktywnoœci pozwoli uzyskiwaæ do koñca bie¿¹cego roku
150 tys. bbl/d. W przeciwieñstwie do ropy wydobycie gazu
z Vaca Muerta, po raz pierwszy od paŸdziernika 2018 r.,
spad³o poni¿ej 25,5 mln m3/d, ale w du¿ej mierze jest to
zwi¹zane z letnim spadkiem popytu na pó³kuli po³udniowej. Spó³ka energetyczna YPF, która jeszcze 4 lata temu
odpowiada³a za wydobycie ok. 95% ropy ³upkowej Vaca
Muerta, obecnie dzieli ten rynek ze œwiatowymi potentatami, takimi jak Shell, Pan American, Vista, ExxonMobil czy
PlusPetrol. Najwiêkszymi producentami gazu z ³upków
pozostaj¹ w Argentynie koncerny YPF i TecPetrol.

Chocia¿ w Vaca Muerta nie wdro¿ono jeszcze wielu
metod zwiêkszenia wydobycia, basen ten ju¿ teraz mo¿e
konkurowaæ pod wzglêdem produktywnoœci z najzasobniejszymi amerykañskimi formacjami ³upkowymi
w Teksasie i Nowym Meksyku. U podstaw wysokich wskaŸników wydajnoœci odwiertów, osi¹ganych w po³udniowoamerykañskiej rzeczywistoœci, stoi wdra¿anie najlepszych
praktyk i innowacyjnych technologii przetestowanych w
warunkach amerykañskich. Na mo¿liwoœæ zwiêkszenia
sczerpania ropy naftowej z ³upków istotnie oddzia³uje fakt,
¿e stosunek iloœci gazu do ropy w oknie ropnym formacji
Vaca Muerta jest niezwykle niski – zatem z³o¿e to ma nawet
lepsze wskaŸniki jakoœci ni¿ formacja Bakken.
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