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Œwiat. Spektakularna ekspedycja
dwóch batyskafów Mir-1 i Mir-2 na Bie-
gun Pó³nocny, zakoñczona umieszcze-
niem na dnie Oceanu Arktycznego na
g³êbokoœci 4261 m tytanowej flagi Rosji
na pocz¹tku sierpnia br., by³a kulmina-
cyjnym momentem kampanii na rzecz
rozszerzenia strefy ekonomicznej. Rosz-
czenia Rosji do czêœci terytorium Arkty-

ki pojawi³y siê ju¿ w 2001 r., ale teraz przybra³y konkretny
kszta³t — chodzi o obszar 1,2 mln km2 obejmuj¹cy pod-
wodne grzbiety £omonosowa i Mendelejewa, które mog¹
byæ przed³u¿eniem struktur l¹dowych na Syberii. Wiado-
moœci o dzia³aniach w³adz rosyjskich pobudzi³y zaintere-
sowanie problemami obszarów arktycznych, a przede
wszystkim mo¿liwoœci¹ eksploatacji znajduj¹cych siê tam
zasobów wêglowodorów. Seriê artyku³ów na ten temat
zamieszczono m.in. w The Economist i Financial Times.
Autorzy powo³uj¹c siê na opracowanie firm Wood Mackenzie
Ltd. i Fugro Robertson z 2006 r. podaj¹, ¿e wielkoœæ zaso-
bów bituminów odkrytych dotychczas w Arktyce szacuje
siê na 31,6 mld t równowa¿nika ropy naftowej, natomiast
potencjalne zasoby mo¿liwe do odkrycia wynosz¹ 22,5
mld t równowa¿nika ropy. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e jest
to g³ównie prowincja gazonoœna, gaz ziemny stanowi 85%
zasobów. W warunkach polarnych eksploatacja, a przede
wszystkim transport gazu, jest znacznie trudniejszy ni¿
eksploatacja ropy. Eksperci norwescy i kanadyjscy uprze-
dzaj¹ te¿, ¿e up³ynie wiele lat, zanim z³o¿a w Arktyce bêd¹
mog³y byæ udostêpnione z zachowaniem wymogów ochro-
ny œrodowiska naturalnego. Problemem bêdzie te¿ rentow-
noœæ eksploatacji. Generalnie próg rentownoœci ocenia siê
obecnie na 30 USD za bary³kê. Najkorzystniejsze warunki
wystêpuj¹ we wschodniej czêœci Morza Barentsa, gdzie
koszty s¹ wzglêdnie niskie — ok. 20 USD za bary³kê. Dla-
tego te¿ rozgraniczenie stref i sektorów staje siê tak wa¿ne
dla USA, Rosji, Kanady, Norwegii i Danii. Konwencja Pra-
wa Morskiego ONZ okreœla zasiêg strefy ekonomicznej na
200 mil, ale dopuszcza stosowanie innych formu³ wyzna-
czania granic. Nie tylko ropa naftowa, gaz ziemny, inne
bogactwa mineralne oraz nowe ³owiska s¹ przyczynami, któ-
re o¿ywi³y dyskusje i spory miêdzypañstwowe. Zmniejszenie
obszarów pokrytych sta³ym lodem w wyniku ocieplenia kli-
matu umo¿liwi otwarcie nowych szlaków ¿eglugowych.
Np. otwarcie Przejœcia Pó³nocnozachodniego z Atlantyku przez
Cieœninê Baffina i wzd³u¿ wybrze¿y Alaski do Cieœniny Beringa
skróci³oby rejs z Europy do Azji o 2500 mil.

Samoloty bezza³ogowe (UAV — Unmanned Air Vehic-
les) by³y konstruowane do zastosowañ militarnych, ale ich
zalety zachêcaj¹ do zastosowañ cywilnych, w tym tak¿e do

poszukiwañ naftowych. Samolot bez pilota mo¿e wykony-
waæ wielogodzinne loty patrolowe (inspekcja ruroci¹gów i
instalacji naftowych) i pomiarowe (grawimetria, magneto-
metria, termografia, fotogrametria), w dzieñ i w nocy, po
trasach precyzyjnie kontrolowanych z oœrodka naziemne-
go. Niewielkie rozmiary i masa powoduj¹, ¿e np. zak³óce-
nia pola magnetycznego s¹ mniejsze, co korzystnie
wp³ywa na jakoœæ pomiarów. Koszty eksploatacyjne s¹
ni¿sze, samoloty bezza³ogowe nie potrzebuj¹ lotnisk, nie-
wielkie jest zu¿ycie paliwa. Mog¹ te¿ lataæ w strefach,
gdzie istnieje zagro¿enie dla pilota. Najprostsze modele
kosztuj¹ poni¿ej 100 000 USD. Istotnym parametrem jest
udŸwig — do patrolowania i wykonywania zdjêæ terenu,
termografii oraz magnetometrii wystarcza udŸwig 4–6 kg.
Tak¹ lekk¹ maszyn¹ jest Dragon Eye o rozpiêtoœci skrzyde³
2,6 m, prêdkoœci do 60 km/h i zasiêgu 10 km. Do pomiarów
radiometrycznych, grawimetrycznych lub elektromagne-
tycznych wymagany udŸwig wzrasta do 450 kg z uwagi na
znaczny ciê¿ar instrumentów pomiarowych. Warunki te
spe³nia samolot Hermes 1500 charakteryzuj¹cy siê udŸwi-
giem 400 kg, maksymalnym czasem trwania lotu 24 godzi-
ny i maksymalnym pu³apem 10 000 m. Komputerowa
kontrola lotu i precyzyjna nawigacja pozwalaj¹ na równo-
czesne u¿ycie kilku samolotów w tym samym obszarze, co
przyspiesza wykonywanie pomiarów i umo¿liwia ich
powtarzanie w celu redukcji b³êdów instrumentu i
zak³óceñ. Równie¿ zdolnoœæ do wykonywania lotów na
bardzo niskim pu³apie, tu¿ na powierzchni¹ ziemi, jest
przydatna przy wykrywaniu wycieków i nieszczelnoœci
ruroci¹gów. Wszystkie te czynniki sprawiaj¹, ¿e wykorzy-
stanie samolotów bezza³ogowych w sektorze naftowym
roœnie bardzo szybko. W Polsce nie by³o jeszcze prób
zastosowania samolotów bezza³ogowych, ale mo¿liwe jest
zast¹pienie inspekcji gazoci¹gów, wykonywanej przy u¿y-
ciu œmig³owców lub samolotów, maszynami UAV. W maju
br. wykonano badanie szczelnoœci gazoci¹gów wysokiego
ciœnienia w po³udniowo-wschodniej Polsce laserowym
urz¹dzeniem do wykrywania metanu (ALMA — Airborne
Laser Methane Assessment). Sprawdzono 700 km ruro-
ci¹gów wykorzystuj¹c œmig³owiec z 3-osobow¹ za³og¹. To
samo zadanie móg³ wykonaæ samolot bezza³ogowy o udŸ-
wigu u¿ytecznym 45 kg, bo tyle wa¿y aparatura ALMA.

USA. Uzyskanie przez Partiê Demokratyczn¹ wiêkszo-
œci w Izbie Reprezentantów umo¿liwi³o uchwalenie dwóch
wa¿nych ustaw energetycznych, wspieraj¹cych oszczêdne
gospodarowanie energi¹ i rozwój Ÿróde³ alternatywnych.
Pocz¹wszy od 2020 r. ze Ÿróde³ odnawialnych ma pocho-
dziæ co najmniej 15% energii. Obecnie udzia³ wiatru,
s³oñca i biomasy wynosi 6,1%. Jest to zasadnicza zmiana
polityki amerykañskiej w dziedzinie ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych. Jeœli reforma wejdzie w ¿ycie, emi-
sja CO2 w USA zmniejszy siê do 2030 r. o 18%. W dalszym
ci¹gu jednak bêdzie to mniej ni¿ w Europie, bo Unia zamie-
rza do 2020 r. zwiêkszyæ udzia³ Ÿróde³ odnawialnych do
20%.
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W odniesieniu do paliw kopalnych ustawy w dalszym
ci¹gu utrzymuj¹ wy³¹czenie z poszukiwañ i eksploatacji
licznych obszarów koncesyjnych. Przyk³adem mo¿e byæ
rejon Grand Junction w stanie Kolorado z zasobami gazu
ziemnego rzêdu 255 mld m3. Drugim niekorzystnym posta-
nowieniem jest cofniêcie ulg podatkowych dla firm nafto-
wych z tytu³u amortyzacji kosztów prac geologicznych i
geofizycznych. W po³¹czeniu z wprowadzeniem zaostrzo-
nych wymagañ dotycz¹cych utylizacji wód z³o¿owych
oraz innych robót wiertniczych i eksploatacyjnych s¹ to
bardzo powa¿ne zmiany w warunkach funkcjonowania
przemys³u naftowego. Ustawy zosta³y uchwalone znaczn¹
wiêkszoœci¹ g³osów, ale rz¹d zapowiedzia³, ¿e bêdzie prze-
konywa³ prezydenta do zawetowania ustaw w obecnej for-
mie. Sekretarz stanu ds. energii S. Bodman okreœli³
konsekwencje nowej legislacji jako prowadz¹ce do
zmniejszenia krajowej produkcji ropy naftowej i gazu
ziemnego oraz zwiêkszenia uzale¿nienia od importu ropy.
Podobne jest stanowisko Amerykañskiego Instytutu Nafto-
wego, który nazwa³ ustawy z³¹ recept¹ na rozwi¹zanie pro-
blemów przysz³ego zaopatrzenia w energiê, która
spowoduje trudnoœci w utrzymaniu tempa rozwoju gospo-
darczego i grozi utrat¹ wielu miejsc pracy.

Iloœæ czynnych urz¹dzeñ wiertniczych, podobnie jak
iloœæ grup sejsmicznych, jest pilnie obserwowanym wska-
Ÿnikiem koniunktury w przemyœle naftowym. Dlatego te¿
informacja firmy Baker Hughes Inc. z 10 sierpnia br., ¿e
liczba urz¹dzeñ pracuj¹cych w USA wynosi 1798, by³a
komentowana w prasie bran¿owej jako oznaka o¿ywienia.
Kolejne tygodnie potwierdzi³y pozytywny trend — 24
sierpnia br. wykorzystanych by³o 1816 urz¹dzeñ, a 31
sierpnia — ju¿ 1829 urz¹dzeñ. S¹ to przede wszystkim
urz¹dzenia l¹dowe (1730), na morzu znajduje siê 75
urz¹dzeñ, w tym 73 w Zatoce Meksykañskiej. Tym samym
blisko jest do rekordu z 10 stycznia 1986 r., kiedy to w USA
pracowa³o ³¹cznie 1880 urz¹dzeñ. Nieco inna sytuacja jest
w Kanadzie, gdzie czynnych by³o 305 urz¹dzeñ w porów-
naniu z liczb¹ 505 rok temu.

Zwiêkszy³a siê te¿ liczba urz¹dzeñ wiertniczych pra-
cuj¹cych w obrêbie bloków poszukiwawczych w Zatoce
Meksykañskiej, okreœlanych jako ultra-g³êbokowodne
(poni¿ej 1500 m). W po³owie sierpnia by³o ich 15 (tab. 1).
W wiêkszoœci s¹ to platformy, tylko dwa to statki wiertni-
cze. Równie¿ instalacje produkcyjne s¹ umieszczane na
coraz wiêkszych g³êbokoœciach. Na z³o¿u Cheyenne g³owicê
eksploatacyjn¹ za³o¿ono na rekordowej g³êbokoœci 2747 m.

Wêgry. W obrêbie koncesji Inke na po³udnie od Bala-
tonu odkryto gaz ziemny w utworach miocenu w wierceniu
Horvatkut-1, które osi¹gnê³o g³êbokoœæ 1750 m. Nastêpny
otwór, Marcali-1, zosta³ zaprojektowany na anomalii sej-
smicznej AVO (Amplitude Variation with Offset), która w
okreœlonych warunkach mo¿e byæ bezpoœrednim wskaŸni-
kiem obecnoœci wêglowodorów. Zadanie geologiczne
polega³o na zbadaniu ropo- i gazonoœnoœci utworów mio-
cenu i triasu. Na g³êbokoœci 1216 m stwierdzono mioceñski
poziom piaskowcowy nasycony gazem o mi¹¿szoœci 17 m.
Otwór osi¹gn¹³ g³êbokoœæ 1690 m i nie potwierdzi³ per-
spektywicznoœci utworów triasowych. Program poszuki-
wañ dla koncesji Inke przewiduje te¿ wykonanie 150 km2

zdjêcia sejsmicznego 3-D. Operatorem jest firma Matra
Petroleum plc z W. Brytanii.

W pobli¿u granicy z Chorwacj¹ wêgierski MOL reali-
zuje we wspó³pracy z INA Industrija Nafte z Zagrzebia
program badañ basenu Drawy. Ju¿ pierwszy otwór okaza³

siê sukcesem. W wierceniu Zalata-1, wykonanym do g³êboko-
œci 3515 m, przewiercono 2 horyzonty gazonoœne w interwale
3100–3200 m. W próbach z dolnego horyzontu uzyskano
przyp³yw gazu ziemnego w iloœci 62 tys. m3/d, zaœ z wy¿szego
po intensyfikacji produkcji uzyskano 337 tys. m3/d, co w
warunkach wêgierskich jest uwa¿ane za bardzo dobry wynik.

W³ochy. Koncern ENI SPA wspólnie z kanadyjsk¹
firm¹ Stratic Energy Corp. rozpocz¹³ przygotowania do
zagospodarowania du¿ego z³o¿a gazu ziemnego Longanesi
w dolinie Padu, na NW od Rawenny. Z³o¿e odkryto otwo-
rem Abdbadesi-1 w styczniu 2005 r., nastêpnie potwier-
dzono jego kontur otworem Longanesi-1. W pobli¿u
znajduj¹ siê z³o¿a gazowe Alfonsine, Ravenna Terra i San
Potito. Zasoby wydobywalne z³o¿a Longanesi szacuje siê
na 1,1 mld m3 gazu.

Kazachstan. Zagro¿ona jest przysz³oœæ z³o¿a ropy i
gazu Kaszagan na Morzu Kaspijskim. Zagospodarowanie
z³o¿a prowadzi konsorcjum, w którym g³ówn¹ rolê odgry-
wa w³oski koncern ENI, bêd¹cy jednoczeœnie operatorem.
W sierpniu konsorcjum zosta³o oskar¿one o naruszenie
przepisów o ochronie œrodowiska i w konsekwencji wyda-
no decyzjê o wstrzymaniu eksploatacji na 3 miesi¹ce.
Kolejnym krokiem by³o wyst¹pienie z roszczeniami o
wyrównanie strat wynikaj¹cych z opóŸnieñ w realizacji
inwestycji. Wiceminister finansów D. Jergo¿yn okreœli³
wielkoœæ odszkodowania na 10 mld USD. Harmonogram
przewidywa³ rozpoczêcie wydobycia w 2005 r., teraz ENI
podaje termin 2010 r. Niemal dwukrotnie wzros³y te¿ kosz-
ty przedsiêwziêcia — do 19 mld USD. Inne zarzuty doty-
cz¹ zaleg³oœci podatkowych. Przedmiotem kontroli ze stro-
ny Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych sta³ siê
budowany przez W³ochów zak³ad przeróbki gazu w okrêgu
Makat. Ministerstwo zawiesi³o prace z powodu zastrze¿eñ
co do ochrony przeciwpo¿arowej. Rz¹d ostrzega, ¿e jeœli to
bêdzie konieczne, jest gotów zmieniæ operatora. Przypusz-
czalnie oznacza³oby to przejêcie kontroli nad projektem
przez pañstwow¹ firmê KazMunaiGaz. Wszystkie te posu-
niêcia wywo³a³y zaniepokojenie ENI i zagranicznych part-
nerów konsorcjum. Poniewa¿ premier Kazachstanu Karim
Masimow zaprosi³ prezesa ENI i komisarza UE A. Pie-
balgsa do Astany, przebieg wizyty powinien wyjaœniæ, czy
s¹ to tylko ¿¹dania finansowe, czy te¿ próba ca³kowitego
wyeliminowania zachodnich udzia³owców.

W po³owie sierpnia br. Poszukiwania Nafty i Gazu Kra-
ków (Grupa PGNiG SA) rozpoczê³y wiercenie otworu do
g³êbokoœci 750 m w obrêbie koncesji ¯ubantam. Jest to
pocz¹tek realizacji wiêkszego kontraktu z kazachstañsk¹
spó³k¹ EmbaJugNieft, w której 50% udzia³ów ma Petroli-
nvest, spó³ka powi¹zana z Prokom Investmens SA. Kra-
kowska firma dzia³a w Kazachstanie od 9 lat i w tym
okresie odwierci³a tam 500 tys. mb.

Norwegia. Po piêciu latach prac budowlano-konstruk-
cyjnych ruszy³ ogromny zak³ad produkcji skroplonego
gazu ziemnego na wyspie Melk¸ya, wykorzystujàcy suro-
wiec ze zùoýa Sn¸hvit. Ca³kowity koszt inwestycji ocenia
siê na ok. 10 mld USD, do czasu rozpoczêcia produkcji
skroplonego gazu ziemnego wydatkowano 5,1 mld USD.
Na podstawie obecnych cen ropy i gazu oraz kursu korony
norweskiej do dolara szacuje siê, ¿e w okresie funkcjono-
wania zak³adu, tj. w latach 2007–2030, przychody wynios¹
ok. 35 mld USD.

W styczniu br. wiceprezes Statoilu Geir Pettersen poin-
formowa³ o zakoñczeniu przygotowañ do eksploatacji ropy
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naftowej ze zùoýa Sn¸hvit, uzasadniajàc decyzjæ nieopùa-
calnoœci¹ wydobycia. PóŸniej jednak podjêto decyzjê o
odwierceniu otworu rozpoznawczego 7120/6-2. Wiercenie
osi¹gnê³o g³êbokoœæ 3120 m i zosta³o zakoñczone w utwo-
rach górnego triasu. Celem by³o zbadanie mi¹¿szoœci inter-
waùu gazowo-ropnego w zachodniej czæúci zùoýa Sn¸hvit i
wùasnoúci zbiornikowych. Wyniki pomiarów bêd¹ dostêp-
ne we wrzeœniu. W przysz³oœci otwór 7120/6-2 bêdzie
wykorzystany do zat³aczania wody lub CO2 do z³o¿a.

Rosja. Czteroletni kontrakt TGS — Nopec Geophysical Co.
z Dalmornieftiegeofizika zaowocowa³ stworzeniem banku
danych sejsmicznych obejmuj¹cego obszar 35 000 km2 na
Morzu Ochockim. Teraz TGS rozpocz¹³ wykonywanie
kolejnego programu sejsmicznego w pobli¿u Sachalinu.
Bêdzie to 5500 km profili sejsmicznych 2-D. Rejestracje
bêd¹ przetwarzane w centrum przetwarzania danych sejs-
micznych Dalmornieftiegeofiziki w Ju¿no Sachaliñsku i
bêd¹ dostêpne w grudniu br.

Turkmenistan. Wspólny komunikat chiñsko-turkmeñski,
wydany po zakoñczeniu oficjalnej wizyty prezydenta Kur-
bangu³y Berdymuhamedowa w Pekinie, mówi o rozpoczê-
ciu budowy gazoci¹gu z Turkmenistanu do Chin, ale w
rzeczywistoœci podpisano dopiero umowê o dostawach
gazu, natomiast studium wykonalnoœci bêdzie gotowe w
paŸdzierniku br. Jest to ogromna inwestycja — gazoci¹g o
d³ugoœci 7000 km bêdzie transportowa³ 30 mld m3 gazu
rocznie przez 30 lat i ma byæ gotowy w 2009 r. Trasa pro-
wadzi ze wschodniej czêœci Turkmenistanu na prawym
brzegu Amu-darii przez Uzbekistan i Kazachstan do grani-
cy chiñskiej w prowincji Xinjiang i dalej do Kantonu

(Guangzhou) i Szanghaju. Brak jednak informacji o zgo-
dzie Uzbekistanu i Kazachstanu. Strona chiñska nie ma
w¹tpliwoœci co do powodzenia projektu. Przedstawiciel
rz¹du oœwiadczy³, ¿e jest to pierwszy transgraniczny projekt
po³¹czenia do Chin i kraje tranzytowe popieraj¹ tê budowê.
Rozmowy na temat tranzytu prowadzono te¿ z Kirgistanem,
ale bez powodzenia. G³ównym udzia³owcem ze strony Chin
bêdzie CNPC (China National Petroleum Corp.), Chiñczy-
cy obiecuj¹ równie¿ kredyty na budowê i dostawy sprzêtu.
Zachodni analitycy szacuj¹ koszt inwestycji na 5 mld USD.

Powy¿sze doniesienia wywo³a³y reakcjê Rosji oba-
wiaj¹cej siê o losy porozumienia z maja br., kiedy to prezy-
denci Rosji, Turkmenistanu i Kazachstanu postanowili
budowaæ nowy gazoci¹g kaspijski. Wczeœniej prezydent
Berdymuhamedow obieca³ premierowi Fradkowowi gwa-
rancje dostaw 70–90 mld m3 gazu ziemnego rocznie dla
Rosji do 2028 r. Obecnie Turkmenistan produkuje ok. 70
mld m3 gazu rocznie, z czego 42 mld m3 jest przeznaczone
dla Rosji, 8 mld m3 stanowi eksport do Iranu, a reszta jest
zu¿ywana w kraju. Kontrakt z Chinami móg³by naruszyæ
poprzednie zobowi¹zania. Prezydent Turkmenistanu
zapewnia jednak, ¿e odkryto nowe z³o¿a gazu i jego kraj
dysponuje zasobami gazu wystarczaj¹cymi na pokrycie
zwiêkszonego zapotrzebowania. Umowa z Chinami obej-
muje tak¿e wspó³pracê w zagospodarowaniu z³o¿a gazu
Bagtyjar³yk o zasobach 1,3 bln m3, które ma byæ g³ówn¹
baz¹ surowcow¹ dla nowego gazoci¹gu.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, Financial
Times, Hart’s E&P, Offshore, Oil&Gas Financial Journal,
Oil&Gas Journal, Rigzone, Statoil, Upstream, World Oil
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Operator Nazwa Typ G³êbokoœæ wody Max. g³êbokoœæ
wody [m]

Max. g³êbokoœæ
wiercenia [m]

ExxonMobil Corp. Ocean Eirik Raude Platforma
pó³zanurzalna 2650 3000 9150

Hydro Noble Amos Runner Platforma
pó³zanurzalna 2415 – 7600

Shell Noble Clyde
Boudreaux

Platforma
pó³zanurzalna 2382 3000 10600

Shell Deepwater Nautilus Platforma
pó³zanurzalna 2273 2500 9100

Chevron Cajun Express Platforma
pó³zanurzalna 2121 2600 7600

BP Development Driller II Platforma
pó³zanurzalna 2079 2300 11500

Devon Energy Diamond Ocean
Endeavor

Platforma
pó³zanurzalna 1973 3000 10600

BHP Development Driller I Platforma
pó³zanurzalna 1893 2300 11500

BP Thunder Horse Platforma
pó³zanurzalna 1838 – –

BP Discoverer Enterprise Statek wiertniczy 1729 3000 10600

Chevron Discoverer Deep Seas Statek wiertniczy 1727 3000 10600

BP Deepwater Horizon Platforma
pó³zanurzalna 1655 3000 9100

Woodside Energy Noble Max Smith Platforma
pó³zanurzalna 1636 1800 7600

Kerr-McGee Diamond Ocean Star Platforma
pó³zanurzalna 1601 1700 7600

Chevron Ensco 7500 Platforma
pó³zanurzalna 1594 2400 10600

Tab. 1. G³êbokowodne urz¹dzenia wiertnicze w Zat. Meksykañskiej (wg Offshore, 2007)


