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GEOLOGIA GOSPODARCZA
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Radomir Pachytel1
Polska. Ostatnim aktem fuzji Orlenu
z Lotosem sta³o siê zamieszczenie
1.08.2022 r. wpisu w rejestrze przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego
przez S¹d Rejonowy dla £odzi-Œródmieœcia. Zgodnie z komunikatami spó³ek
dzieñ ten stanie siê punktem zwrotnym
dla krajowej energetyki. Zdaniem w³adz
PKN Orlen transakcja ta otwiera drogê
do uwolnienia synergii wynikaj¹cych z wykorzystania
potencja³u obu koncernów i umo¿liwia umocnienie
wiod¹cej roli w bran¿y paliwowo-energetycznej w Europie
Œrodkowo-Wschodniej. Wzrosn¹ nak³ady inwestycyjne,
zostanie przyspieszona realizacja najbardziej dochodowych projektów, zwiêkszy siê niezale¿noœæ energetyczna
Polski, a dostawy paliw stan¹ siê bardziej stabilne.
Tworz¹cy siê polski koncern multienergetyczny, docelowo
wch³aniaj¹cy tak¿e Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), bêdzie kroczyæ œcie¿k¹ transformacji
systemu energetycznego jako niepodwa¿alny lider, inwestuj¹c w nisko- i zeroemisyjne Ÿród³a wytwarzania energii –
morskie i l¹dowe farmy wiatrowe, fotowoltaikê, paliwa
alternatywne, energetykê j¹drow¹ oraz biomateria³y, aby
zmniejszaæ uzale¿nienie krajowej gospodarki od paliw
kopalnych.
PGNiG, trzeci z elementów multienergetycznej uk³adanki lub czwarty (licz¹c przejêt¹ wczeœniej grupê Energa),
z koñcem lipca uzgodni³o i podpisa³o pakt po³¹czenia
z Orlenem, które nast¹pi poprzez przeniesienie maj¹tku
PGNiG do p³ockiej spó³ki. Transakcja powinna zostaæ zakoñczona w bie¿¹cym pó³roczu. Obecnie PGNiG realizuje
nowe inwestycje w sektorze ropy naftowej. Ruszy³y prace
maj¹ce na celu modernizacjê i rozbudowê Kopalni Ropy
Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów – drugiej co do wielkoœci w Polsce. Efektem pod³¹czenia nowego odwiertu
eksploatacyjnego w z³o¿u Miêdzychód, rozbudowy i modernizacji instalacji oraz budowy 21-kilometrowego gazoci¹gu Lubiatów–Grodzisk, bêdzie zwiêkszenie mo¿liwoœci
produkcyjnych do ok. 55 tys. m3/h azotowego gazu ziemnego. Wszystkie prace, zaplanowane na 24 miesi¹ce, maj¹
umo¿liwiæ w latach 2024–2043 wydobycie dodatkowych
3,4 mld m3 gazu ziemnego oraz 510 tys. ton ropy naftowej.
Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów obs³uguje eksploatacjê z³ó¿ Lubiatów, Miêdzychód i Grotów,
których zasoby wydobywalne oszacowano na 7,3 mln ton
ropy naftowej i 7,3 mld m3 azotowego gazu ziemnego (do
tej pory wyeksploatowano 2,86 mln ton ropy naftowej
i 2,34 mld m3 gazu ziemnego). Oprócz tego produkuje siarkê oraz energiê elektryczn¹. Sukcesem zakoñczy³y siê równie¿ poszukiwania wêglowodorów prowadzone przez
PGNiG w Wielkopolsce. W miejscowoœci Sieros³aw
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w utworach czerwonego sp¹gowca zidentyfikowano z³o¿e
o zasobach szacowanych na 650 mln m3 azotowego gazu
ziemnego. Odkrycia dokonano, wierc¹c otwór poszukiwawczy Sieros³aw-2H o g³êbokoœci ponad 3640 m, z którego po pod³¹czeniu do eksploatacji bêdzie mo¿na uzyskiwaæ ok. 40 mln m3 gazu ziemnego rocznie. Na podstawie
analizy zebranych danych spó³ka szacuje, ¿e zawartoœæ
metanu oscyluje w granicach 80%.
W pó³nocnej czêœci Morza Norweskiego w obszarze
koncesji 941 w prospekcie Newt odkryto z³o¿e ropy naftowej i gazu ziemnego o zasobach wydobywalnych szacowanych wstêpnie na 11–36 mln boe. Operatorem koncesji s¹
Aker BP (80% udzia³ów) i PGNiG Upstream Norway (20%).
PGNiG planuje wkrótce przeprowadziæ dodatkowe wiercenia na tym obszarze, poniewa¿ w³adze spó³ki s¹ przekonane, ¿e w pobli¿u mog¹ siê znajdowaæ kolejne z³o¿a.
Prospekt Newt jest oddalony o 14 km na pó³nocny wschód
od dobrze rozwiniêtego obszaru wydobywczego Skarv,
stanowi¹cego g³ówny oœrodek dzia³alnoœci PGNiG na norweskim szelfie kontynentalnym.
Spó³ka Gaz-System poda³a do publicznej wiadomoœci,
¿e wraz z duñsk¹ firm¹ Energinet zakoñczy³a kluczowy
etap monta¿u podmorskiego gazoci¹gu Baltic Pipe, przy³¹czaj¹c go do polskiego systemu przesy³owego. Uda³o siê
zintegrowaæ sieci gazowe Polski i Danii, tworz¹c nowy korytarz dostaw gazu ziemnego do Europy Œrodkowo-Wschodniej. Konsorcjantów czekaj¹ teraz prace rozruchowe, nagazowanie i finalne uruchomienie przesy³u z pocz¹tkiem paŸdziernika bie¿¹cego roku. Warto dodaæ, ¿e na pocz¹tku
sierpnia Gaz-System z sukcesem dokona³ odbioru technicznego wszystkich trzech t³oczni Baltic Pipe w Polsce (Goleniowie, Gustorzynie i Odolanowie). Dziêki wybudowanej
infrastrukturze gaz dostarczany z Danii bêdzie móg³ trafiaæ
do odbiorców w ca³ej Polsce.
Inwestycje w infrastrukturê gazow¹, oprócz wspomnianego Baltic Pipe czy terminalu LNG w Œwinoujœciu,
obejmuj¹ równie¿ gdañski projekt instalacji do magazynowania i regazyfikacji FSRU (floating storage regasification unit). Wojewoda pomorski wyda³ pozwolenie na budowê gazoci¹gu Kolnik–Gdañsk, jednego z trzech odcinków
gazoci¹gów l¹dowych, wchodz¹cych w sk³ad projektu FSRU
(d³ugoœæ ok. 35 km, ciœnienie 8,4 MPa). Instalacja ta ma
umo¿liwiæ przesy³anie gazu z nad morza w rejon centralnej
Polski. Budowa FSRU bêdzie stanowi³a kolejny, istotny
element dywersyfikacji dostaw gazu do naszego kraju.
Przedsiêbiorstwo PERN poinformowa³o o postêpie rozbudowy baz surowcowych i paliwowych, realizowanej
przez spó³kê w ramach Programu Megainwestycje. Zbudowano ju¿ 20 nowych zbiorników o pojemnoœci 574 tys. m3,
a pod koniec czerwca ruszy³a budowa kolejnych 8, które
umo¿liwi¹ magazynowanie dodatkowych 256 tys. m3
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paliw. Kluczowym elementem inwestycji jest rozbudowa
terminalu w Dêbogórzu, który umo¿liwi dywersyfikacjê
dróg zaopatrzenia Polski w paliwa p³ynne drog¹ morsk¹.
Ponadto zwiêkszeniu ulegn¹ zdolnoœci magazynowe baz
w Nowej Wsi Wielkiej, Rejowcu i Boronowie. PERN dysponuje obecnie 19 bazami paliwowymi w ca³ym kraju, których potencja³ po rozbudowie wynosi ok. 2,4 mln m3
produktów naftowych, oraz czterema bazami ropy naftowej o ³¹cznej pojemnoœci ponad 4,1 mln m3.
Œwiat. Eni i Sonatrach og³osi³y kolejne odkrycie na
obszarze koncesji Sif Fatima II, nale¿¹cej do pó³nocnego
basenu Berkine na pustynnych obszarach Algierii. Rhourde Oulad Djemaa Ouest-1 (RODO-1) jest trzecim odwiertem w kampanii poszukiwawczej, którym natrafiono na
wêglowodory w triasowych piaskowcach formacji Tagi.
Podczas testu z odwiertu uzyskano 1300 bary³ek ropy naftowej na dobê i ok. 57 tys. m3/d gazu towarzysz¹cego. Odkrycie RODO-1 nast¹pi³o po znacz¹cym odkryciu HDLE-1
w Zemlet el Arbi, og³oszonym w marcu 2022 r., oraz udanej ocenie odwiertu HDLS-1 w s¹siednim Sif Fatima II.
Eni jest wiod¹c¹, miêdzynarodow¹ firm¹ wydobywcz¹
w 30% nale¿¹c¹ do rz¹du w³oskiego. W Algierii wydobywa dziennie 100 tys. boe.
Koncern naftowy Eni wyrazi³ równie¿ zadowolenie
z wyników prac na obszarze koncesji Offshore Block 2
Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pierwszym odwiertem rozpoznawczym ju¿ wczeœniej przewiercono tu strefê o potencjale 70–100 mld m3, a pog³êbienie
wiercenia umo¿liwi³o udokumentowanie dodatkowych
28–42 mld m3 gazu ziemnego. Testy produkcyjne wykaza³y
doskona³¹ wydajnoœæ przyp³ywu wêglowodorów do odwiertu, a firma planuje przyspieszenie zagospodarowania
z³o¿a. Eni ma 70% udzia³ów w bloku. Partnerem w³oskiej
firmy jest PTTEP (30%).
BP wspólnie z ENI powo³a³y spó³kê joint venture Azule
Energy, która z miejsca sta³a siê najwiêkszym, niezale¿nym producentem wêglowodorów w Angoli. Spó³ka posiada 2 mld boe zasobów i dziennie wydobywa 250 tys. boe.
Ponadto Azule przejê³a udzia³y w Angola LNG, spó³ce
solarnej Solenova i Rafinerii Luanda. Proces tworzenia firmy przebiega³ w œcis³ej wspó³pracy z rz¹dem Angoli, który
swoimi decyzjami ma wspieraæ w³osko-brytyjskie inwestycje w kraju.
Norwegia. Equinor zakoñczy³ wiercenie otworu Wildcat
7220/8-2 S na obszarze koncesji 532 na Morzu Barentsa.
Wczeœniej wykona³ odwiert 7220/8-1 na polu naftowym
Johan Castberg, którym przewierci³ wczesnojurajskie i póŸnotriasowe formacje Tub¯en, Nordmela i Fruholmen, natrafiaj¹c na dwie warstwy z rop¹ naftow¹ w formacji Tub¯en
o mi¹¿szoœci 81 i 13 m, 20-metrow¹ warstwê z rop¹ w piaskowcach formacji Nordmela i 14-metrow¹ w formacji
Fruholmen. Wstêpne obliczenia wskazuj¹, ¿e zasoby wydobywalne odkrycia mieszcz¹ siê w zakresie od 6 do 8 mln m3.
Ponadto odwiertem 7220/8-3 na Morzu Barentsa Equinor
natrafi³ na osady nasycone gazem ziemnym (3 m) i rop¹
naftow¹ (43 m) w górnej czêœci piaskowców formacji Sto.
Otwór ma g³êbokoœæ 1309 m i zosta³ zakoñczony w póŸnotriasowej formacji Fruholmen. Jest to trzynasty odwiert
poszukiwawczy na obszarze koncesji wydobywczej 532,
który mo¿e zostaæ pod³¹czony do infrastruktury czerpi¹cej
wêglowodory ze z³o¿a Johan Castberg. Zasoby odkrycia
wstêpnie oszacowano na 0,8–1,6 mln m3 ekwiwalentu ropy
naftowej (boe).

Na polu Sleipner na Morzu Pó³nocnym Equinor napotka³
problemy zwi¹zane z wyciekiem gazu ziemnego. W oœwiadczeniu spó³ka zaraportowa³a, ¿e nast¹pi³o szybkie
zamkniêcie czêœci pola, a problem b³yskawicznie rozwi¹zano. Jednak¿e podczas wznawiania procesu wydobycia nast¹pi³ dodatkowy wyciek gazu na platformie. Nikt
z personelu nie zosta³ ranny w ¿adnym z incydentów. Oba
bêd¹ dalej badane w celu okreœlenia zwi¹zków przyczynowo-skutkowych. W³adze i opinia publiczna zosta³y powiadomione o tym, ¿e awaria ta bêdzie skutkowaæ zmniejszeniem przep³ywu gazu ziemnego z obs³ugiwanego przez
Gassco zak³adu przetwórczego Nyhamna do terminali
odbiorczych Eastington w Wielkiej Brytanii i Zeebrugge
w Belgii.
Koncern ConocoPhillips zakoñczy³ wiercenie otworu
rozpoznawczego 6507/5-11 w obszarze odkrycia ropy naftowej 6507/5-10 S (Slagugle) na Morzu Norweskim, gdzie
jest operatorem koncesji produkcyjnej 891. G³ównym celem
poszukiwañ by³y warstwy piaskowców dolnojurajskiej formacji re i górnotriasowej formacji Grey Beds, o ³¹cznej
mi¹¿szoœci 122 m i bardzo dobrych w³aœciwoœciach zbiornikowych. Odkryto w nich od 6 do 13 mln m3 boe. W drugorzêdnym celu poszukiwañ – formacji Tang – nie znaleziono wêglowodorów. Odwiert 6507/5-11, o g³êbokoœci
2273 m, jest drugim otworem wywierconym na obszarze
koncesji 891.
Aker BP og³osi³ odkrycie nagromadzenia wêglowodorów w piaskowcach dolnego i œrodkowego pliocenu formacji Nordland na Morzu Pó³nocnym, które by³y g³ównym
celem poszukiwawczym odwiertu 2/8-19. Przewiercono
9-metrow¹ warstwê osadów nasyconych rop¹ naftow¹
i 15-metrow¹ osadów zawieraj¹cych gaz ziemny. Wedle
wstêpnych szacunków z³o¿e to zawiera od 0,6 do 1,9 mln boe.
Odwiert by³ wiercony na morzu o g³êbokoœci 69 m do g³êbokoœci koñcowej 806 m. Jest to pierwszy odwiert poszukiwawczy na obszarze koncesji wydobywczej 1085, przyznanej w
ramach APA 2020. Aker BP jest operatorem koncesji 1085
(55% udzia³ów), a wspó³udzia³owcami DNO Norge (25%)
i Petoro (20%).
Drugim niedawnym sukcesem Aker BP jest odkrycie
gazu ziemnego w kilku formacjach geologicznych na obszarze koncesji Storjo 261 na Morzu Norweskim, w okolicach pola Skarv. Zasoby tego nowo odkrytego z³o¿a wstêpnie oceniono na 25–80 mln bbl ropy naftowej. Dalsze prace
w regionie zosta³y zaplanowane na 2023 r. Aker BP jest
operatorem z³o¿a i ma 70% udzia³ów w jego eksploatacji,
pozosta³ych 30% udzia³ów nale¿y do Wintershall Dea.
Odkrycie trzeciego z³o¿a gazu ziemnego Aker BP og³osi³ po odwierceniu otworu 6507/2-6 (4904 m) na obszarze
koncesji 261. G³ównym celem poszukiwawczym by³a œrodkowojurajska formacja Garn, której piaskowce o mi¹¿szoœci
50 m wykaza³y s³abe w³aœciwoœci zbiornikowe. Podrzêdne
cele stanowi³y œrodkowo- i dolnojurajskie ska³y formacji
Ile i Tilje oraz górnokredowe formacji Lysing. Zasoby
wydobywalne szacuje siê na 3,6–10,8 mln m3 boe w formacjach jurajskich i 1,2–1,8 mln m3 boe w kredowych. Ponadto rozwiercona dolnokredowa formacja Lange umo¿liwi³a
analizê 12 m piaskowca z wyst¹pieniami ropy naftowej
o œrednich i dobrych w³aœciwoœciach zbiornikowych.
Wiercenie zakoñczono w dolnojurajskiej formacji re.
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