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Nieczêsto zdarza siê, aby publikacja nabra³a wyj¹tkowego
znaczenia 2 lata od jej ukazania siê na rynku i blisko 4 lata od
sesji, na której by³y prezentowane zawarte w niej prace. Taki
w³aœnie los przypad³ w udziale materia³om z Sesji Roboczej
Postêpy w Geologicznej Sekwestracji CO2 w Krajach Europy
Wschodniej i Zachodniej, zorganizowanej w dniach 15–18 listo-
pada 2004 r. w Tomsku (Rosja) w ramach programu NATO
Advanced Research Workshop. Du¿ego znaczenia publikacja
nabra³a dos³ownie w ostatnich tygodniach, gdy wynik³y proble-
my w polityce Unii Europejskiej w zakresie przeciwdzia³ania
ocieplaniu klimatu i ograniczaniu emisji CO2 i innych gazów cie-
plarnianych. Wi¹¿e siê to tak¿e z radykaln¹ zmian¹ podejœcia do
wykorzystania biopaliw, w których do tej pory pok³adano spore
nadzieje na rozwi¹zanie problemu rozwoju energii odnawialnej.

Jak wynika z deklaracji przewodnicz¹cego Komisji Europej-
ska Jose Manuela Barroso, kierowana przez niego komisja zaczy-
na przekuwaæ zobowi¹zania Unii Europejskiej w zakresie
ograniczania emisji CO2 oraz wzrostu udzia³u energii odnawial-
nych i efektywnoœci energetycznej do roku 2020 na konkretne
dzia³ania: Unia jest przygotowana do roli lidera w walce ze zmia-
nami klimatycznymi (Ograniczenie emisji CO2 to nie tylko ochro-
na klimatu. To szansa na rozwój gospodarczy Europy, Dziennik,
25.01.2008, str. 19). Tym samym Komisja Europejska zdecydo-
wanie podtrzymuje przyjête zobowi¹zania ograniczenia emisji
CO2 oraz wzrostu udzia³u energii odnawialnych i efektywnoœci
energetycznej do roku 2020. Tymczasem problemy ekologiczne i
socjalne wywo³ywane przez biopaliwa staj¹ siê coraz bardziej
widoczne. Chodzi tu g³ównie o wzrost cen ¿ywnoœci oraz rosn¹c¹
skalê karczowania lasów, a zw³aszcza lasów tropikalnych w
Ameryce Po³udniowej, w celu zwiêkszenia area³u upraw kukury-
dzy i innych roœlin do produkcji biopaliwa.

Biopaliwa by³y uwa¿ane za œrodek, który pomo¿e krajom
Unii zmniejszyæ poziom emisji CO2 w najbli¿szych latach, a tym-
czasem Stavros Dimas, unijny sekretarz ds. œrodowiska, zapo-
wiada zmianê planów w stosunku do nich (Europa odwraca siê
od biopaliw, Dziennik z 14.01.2008). Tym samym otwiera siê
luka w programie walki z emisjami — luka, któr¹ doskonale
mo¿e wype³niæ podziemne sk³adowanie CO2. Przecie¿ skoro
emisja tego gazu wynika przede wszystkim ze spalania paliw
kopalnych, logiczne jest, aby produkt tego spalania powraca³ do
litosfery. I w³aœnie takie mo¿liwoœci dokumentuje recenzowana
monografia, a sam fakt, ¿e ukaza³a siê w NATO Science Series
(obecnie komitet NATO SPS — Science for Peace and Security
dzia³aj¹cy pod auspicjami NATO Public Diplomacy Division),
dodaje temu dodatkowej wagi.

Podobnie jak inne tomy tej serii, monografia ta zawiera prace
bêd¹ce wynikiem kilkuletniego, miêdzynarodowego projektu
prowadzonego z udzia³em pañstw cz³onkowskich NATO i
pañstw partnerskich (Rosja). Stworzy³o to (podobnie jak w przy-
padku innych projektów, np. dotycz¹cych magazynowania w
strukturach geologicznych czy sk³adowania oraz utylizacji odpa-
dów niebezpiecznych, w tym radioaktywnych) wyj¹tkow¹ okazjê
dla badaczy z ca³ego œwiata, aby podzieliæ siê doœwiadczeniami i
zaprezentowaæ swoje nowatorskie podejœcia do zagadnienia
uznanego za wyj¹tkowo wa¿ne. Chodzi³o o technologiê sekwe-
stracji (podziemnego sk³adowania CO2) w strukturach geologicz-
nych, które okazuje siê najbardziej obiecuj¹c¹ metod¹ z
dotychczas proponowanych.

Monografia sk³ada siê z 5 czêœci. W czêœci 1. poruszono pro-
blem, jak dzia³alnoœæ cz³owieka wp³ywa na sk³ad atmosfery,
i podano przyk³ady tego typu zmian w uprzemys³owionych
regionach Syberii. Trudno bowiem o lepsze mo¿liwoœci badania
zmian sk³adu atmosfery ni¿ te, które s¹ w wielkich oœrodkach
przemys³owych, takich w³aœnie jak Tomsk czy Nowosybirsk
(g³ównych oœrodkach wydobycia ropy naftowej, gazu ziemnego

i innych surowców), oddalonych od siebie bezkresn¹ tajg¹. Daje
to modelowy kontrast œrodowisk i umo¿liwia przetestowanie ró¿-
nych technik obserwacji satelitarnych.

Czêœæ 2. przedstawia nowatorski pomys³ wykorzystania wiecz-
nej zmarzliny jako warstwy nieprzepuszczalnej, pod któr¹ mo¿na
zat³aczaæ CO2. Wieczna zmarzlina mo¿e te¿ stanowiæ oœrodek
ch³odz¹cy do wytworzenia klatratów CO2. Mo¿liwoœci magazy-
nowania pod warstw¹ wiecznej zmarzliny to temat interesuj¹cy
szczególnie badaczy kanadyjskich i amerykañskich, ale tu wy³ania
siê wyj¹tkowo trudne pytanie, a co bêdzie z magazynowanym
gazem, gdy wieczna zmarzlina zacznie znikaæ wraz z dalszym
ocieplaniem klimatu?

W czêœci 3. zaprezentowano mo¿liwoœci wykorzystania badañ
nad naturalnymi zbiornikami CO2 do wyprzedzaj¹cego okreœle-
nia efektów podziemnego sk³adowania przez cz³owieka tego i
innych gazów szklarniowych. Przedstawiono w niej liczne
przyk³ady z najnowszych badañ nad naturalnymi, szczelnymi
oraz „przeciekaj¹cymi”, zbiornikami CO2 jako „polowymi” labo-
ratoriami do badañ efektów geologicznych d³ugotrwa³ego
sk³adowania CO2 w ska³ach, mo¿liwoœci ucieczki CO2 i wp³ywu,
jaki mo¿e ona mieæ na atmosferê oraz ekosystemy na powierzch-
ni Ziemi. Z tego wynikaj¹ wymogi i technologie monitorowania
miejsc geologicznego sk³adowania CO2 (kluczow¹ rolê odgrywa
w nich monitoring prowadzony metodami geofizycznymi).
Zwrócono tu uwagê na mniej lub bardziej szczelne zbiorniki na
terenie W³och i Adriatyku, a tak¿e w regionie Bajka³u, gdzie np.
ucieczka metanu jest zwi¹zana prawdopodobnie ze strefami tek-
tonicznymi. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wnioski z badañ nad
interakcj¹ CO2, wód porowych i ska³ zbiornikowych w warun-
kach naturalnych i laboratoryjnych oraz w œwietle wyników
symulacji komputerowych, prowadzonych na polach Sleipner
(Norwegia) i Weybourn (Kanada), gdzie w latach 1996–2000
wpompowano w struktury geologiczne ponad 1 mln ton CO2,
oraz na naturalnym polu CO2 Montmiral (Francja).

Czêœæ 4. zawiera liczne przyk³ady zastosowañ technologii
geologicznego sk³adowania CO2 na skalê przemys³ow¹.
Przyk³ady te wskazuj¹, ¿e takie podejœcie jest technicznie mo¿li-
we, ekonomicznie uzasadnione i jak dot¹d bezpieczne. Szczegól-
nie istotne s¹ tu wyniki wykorzystania CO2 do wspomagania
wydobycia ropy w Kanadzie i Rosji oraz wyniki eksperymentów
prowadzonych ostatnio w Niemczech jako podstawa do oceny
d³ugoterminowych efektów takiego sk³adowania.

Ostatnia — 5. czêœæ to rzut oka w przysz³oœæ, czyli prognoza,
jak wytwarzanie i wykorzystywanie energii mo¿e siê zmieniaæ w
przysz³oœci, jak istotne bêdzie przekonanie co do celowoœci i
w³¹czanie spo³eczeñstw w tryb podejmowania decyzji dotycz¹cych
przeciwdzia³ania zmianom klimatycznym oraz dlaczego i w jaki
sposób Europa zdecydowa³a siê na intensyfikacjê badañ nad geo-
logicznym sk³adowaniem CO2. Autorzy przyznaj¹, ¿e zu¿ycie
energii mo¿e wzrosn¹æ do koñca tego stulecia nawet czterokrot-
nie i tzw. czysta energia ma wiele ograniczeñ — z tego powodu
rola paliw kopalnych nie ulegnie radykalnemu zmniejszeniu,
a wyjœciem bêdzie sekwestracja.

W bilansie ca³kowitego cyklu obiegu CO2 wp³yw emisji
antropogenicznych to jedynie 15% emisji CO2, ale i ten niewiel-
ki, zdawa³oby siê, udzia³ jasno pokazuje, ¿e nasza planeta jest
niezmiernie wra¿liwa na niewielkie nawet zmiany sk³adu atmo-
sfery. Zmiany te s¹ sprzê¿one ze zmianami w hydrosferze i lito-
sferze, a to wszystko ma zasadniczy wp³yw na biosferê. St¹d geo-
logiczne sk³adowanie z pewnoœci¹ oka¿e siê wa¿niejsze ni¿
obecnie przypuszczamy. Jednym z warunków powodzenia tej
metody (i innych dzia³añ zmierzaj¹cych do zrównowa¿onego
rozwoju) jest dzia³alnoœæ informacyjna i edukacyjna. Konieczne
jest w zwi¹zku z tym wypracowanie w³aœciwej strategii komuni-
kowania siê ze spo³eczeñstwem, którego zgoda jest niezbêdna,
aby unikn¹æ efektu znanego jako „tylko nie na moim podwórku”.
W publikacji nie zabrak³o, oczywiœcie, przewodnika do wypraco-
wania takiej strategii, uzupe³nionego o odnoœniki do literatury.

Nale¿y pogratulowaæ zespo³owi redakcyjnemu wydania tej
istotnej pozycji, której potrzeba staje siê oczywista zw³aszcza
teraz. Istotne s¹ rozdzia³y wprowadzaj¹ce w poszczególne czêœci,
zawieraj¹ce przegl¹d tematyki.
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Jak sygnalizowaliœmy, monografia ta dowodzi, ¿e sk³adowa-
nie CO2 i innych gazów cieplarnianych jest ju¿ koniecznoœci¹,
a podkreœlenie wagi SK£ADOWANIA GEOLOGICZNEGO
ukazuje rolê, jak¹ powinni odgrywaæ geolodzy we wdra¿aniu
tych technologii.

Publikacja ta jest wyj¹tkowo istotna dla naszego œrodowiska
geologicznego, gdy¿ otwiera nowe mo¿liwoœci wykorzystania
uzyskanego dotychczas doœwiadczenia i potencja³u. Teren nasze-
go kraju wydaje siê byæ predysponowany do sk³adowania CO2

i jeœli zapadn¹ odpowiednie decyzje polityczne, to bardzo szybko
bêdzie mo¿na przyst¹piæ do wyznaczania najbardziej odpowied-
nich geologicznych uk³adów i struktur sekwestracyjnych. Ozna-
cza to, ¿e jest du¿o pracy do wykonania przez specjalistów od
geofizyki i geologii regionalnej po sedymentologiê, hydrogeolo-
giê i geochemiê eksperymentaln¹.

W chwili obecnej najwa¿niejsza bêdzie wspó³praca geologów
polskich z partnerami z Unii Europejskiej (zw³aszcza z krajów
s¹siaduj¹cych), gdzie programy sekwestracji CO2 s¹ w³aœnie

wdra¿ane. Pañstwowy Instytut Geologiczny, sprawuj¹cy z mocy
ustawy obowi¹zki pañstwowej s³u¿by geologicznej i pañstwowej
s³u¿by hydrogeologicznej, ju¿ takie dzia³ania podj¹³. Konieczne
bêdzie wypracowanie systemu realizacji projektów sekwestracji
z podejœciem etapowym. Kluczowe znaczenie bêdzie mia³a
wspó³praca z przemys³em naftowym. Geolodzy musz¹ we
wspó³pracy z rz¹dem RP okreœliæ priorytety dotycz¹ce poszcze-
gólnych struktur geologicznych i ich wykorzystania (np. magazy-
nowanie czy sk³adowanie, czyli sekwestracja). Wreszcie zadaniem
dla geologii bêdzie dostarczenie danych, na podstawie których
mo¿liwe stanie siê opracowanie struktury kosztów i logistyki.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e musz¹ (przy dotrzymaniu wszystkich
wymogów) zostaæ wyznaczone takie uk³ady sekwestracyjne, aby
do minimum ograniczyæ koszty. Koszty bêd¹ bowiem warunko-
waæ (ze wzglêdów politycznych, ekonomicznych i spo³ecznych)
przysz³oœæ i powodzenie ca³ego projektu.

Wojciech Brochwicz-Lewiñski & Grzegorz Pieñkowski

Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego

Jerzy Zagórski
1

OPEC. Delegaci z pañstw nale¿¹-

cych do OPEC, zebrani 5 grudnia ub. ro-

ku w Abu Zabi, postanowili utrzymaæ

dotychczasowe limity wydobycia ropy.

By³o to pewnym zaskoczeniem dla kra-

jów importuj¹cych najwiêksze iloœci

ropy i spodziewaj¹cych siê zwiêkszenia

dostaw w celu utrzymania ceny bary³ki

na poziomie 90 USD. Cz³onkowie OPEC

stwierdzili jednak, ¿e iloœæ ropy na rynku jest wystar-

czaj¹ca do pokrycia zwiêkszonego zapotrzebowania w

zimie, a skoki cen s¹ wywo³ane przez spekulantów.

Nastêpna Zwyczajna Konferencja OPEC zosta³a zaplano-

wana na marzec 2008 r., ale dodatkowe spotkanie mo¿e siê

odbyæ w styczniu i dopiero wtedy mo¿na siê spodziewaæ

oficjalnej zmiany limitów.

W komentarzu do tej decyzji Miêdzynarodowa Agen-

cja Energetyczna stwierdzi³a, ¿e nie przyczyni siê ona do

uspokojenia rynku, a ewentualne styczniowe korekty mog¹

byæ spóŸnione, jeœli zimowa pogoda na pó³kuli pó³nocnej

oka¿e siê surowsza ni¿ zwykle.

Bezpoœrednio przed konferencj¹ OPEC na gie³dzie

nowojorskiej nast¹pi³ niewielki wzrost cen, cena ropy WTI

wynosi³a 89,04 USD/b. Po og³oszeniu stanowiska OPEC

cena spad³a do 87,49 USD, aby 2 dni póŸniej powróciæ do

poziomu 90 USD za bary³kê.

Polska. Jednobrzmi¹ce komunikaty PGNiG SA i

duñskiej firmy Energinet.dk informuj¹ o podpisaniu w dniu

15.11.2007 r. umowy o wspó³pracy obejmuj¹cej budowê

ruroci¹gu Baltic Pipe. Stron¹ porozumienia jest równie¿

polski operator gazoci¹gów przesy³owych GAZ-SYSTEM SA.

Jest to kontynuacja zamierzeñ zawartych w liœcie intencyj-

nym z maja 2007 r. Realizacja gazoci¹gu Baltic Pipe jest

œciœle powi¹zana z inn¹ wa¿n¹ inwestycj¹ skandynawsk¹, a

mianowicie gazoci¹giem Skanled, który ma dostarczaæ

5 mld m3 gazu rocznie z szelfu norweskiego do Norwegii,

Szwecji i Danii. Jednak najnowsze porozumienie nie sta-

nowi ostatecznej decyzji o podjêciu budowy Baltic Pipe.

To rozstrzygniêcie nast¹pi w 2008 r. i jest uzale¿nione od

postanowieñ powziêtych przez udzia³owców i uzyskania

odpowiednich decyzji administracyjnych.

Pojawi³o siê wiêcej informacji o wynikach wiercenia

otworu Trzek-1, odwierconego w rejonie Poznania przez

Aurelian Oil & Gas plc. Stwierdzono wystêpowanie hory-

zontu gazonoœnego o mi¹¿szoœci 89 m i wykonano perfora-

cjê interwa³u 3652–3657 m, a nastêpnie szczelinowanie.

Uzyskano pocz¹tkowy przyp³yw gazu w iloœci 215 tys.

m3/d, ograniczony nastêpnie do 71 tys. m3/d przy ciœnieniu

g³owicowym 72 atm. Gaz zawiera 12,8% azotu. Dane

wskazuj¹, ¿e mamy do czynienia z przemys³ow¹ akumula-

cj¹ gazu ziemnego, co wiêcej, w sprzyjaj¹cej lokalizacji —

tylko 4,3 km od najbli¿szego gazoci¹gu odbiorczego. Jeœli

wyniki kolejnych analiz i testów potwierdz¹ siê, w 2008 r.

mo¿liwe bêdzie rozpoczêcie wydobycia i sprzeda¿y gazu.

Operator uwa¿a, ¿e wyniki otworu Trzek-1 uzasadniaj¹

intensyfikacjê poszukiwañ i niebawem rozpoczyna wyko-

nywanie zdjêcia sejsmicznego 3-D (dotychczas by³y tam

tylko profile 2-D), po czym wyznaczona zostanie lokaliza-

cja nastêpnego otworu planowanego do odwiercenia w

2008 r., przypuszczalnie w po³udniowo-wschodniej czêœci

obiektu strukturalnego.

W tygodniku Oil & Gas Journal ukaza³ siê obszerny

artyku³ przygotowany przez redaktora dzia³u wierceñ

N. Rach, poœwiêcony poszukiwaniom prowadzonym przez
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