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Œwiat. Statystyka prowadzona przez
IHS Energy Group pokazuje wzrost liczby
statków sejsmicznych w 2008 r. W porów-
naniu w rokiem poprzednim flota sejs-
miczna powiêkszy³a siê o 22 jednostki i
liczy obecnie 168 statków. W tabeli 1
zestawiono stan posiadania statków sej-
smicznych dla wiêkszych firm geofizycz-
nych (dysponuj¹cych przynajmniej 5

jednostkami); mniejsi wykonawcy s¹ zgrupowani jako
pozostali. Najwiêksz¹ jednostk¹ jest statek Bourbon zwo-
dowany w 2004 r. o d³ugoœci 210 m i szerokoœci 54,4 m,
nale¿¹cy do norweskiej RXT Reservoir Exploration Tech-
nologies. Inne du¿e jednostki to Geo Atlantic (Fugro Geo-
team AS) o d³ugoœci 121 m i szerokoœci 26 m oraz
Symphony (CGG Veritas) o d³ugoœci 121 m i szerokoœci 23 m.
Jednak wa¿niejsze s¹ parametry rozstawu. Jednostki takie,
jak Geco Eagle (Western Geco) mog¹ holowaæ do 16 kabli
hydrofonowych (streamerów) o d³ugoœci 8000 m, co umo-

¿liwia rejestracjê fal sejsmicznych na rozstawie aktywnym
o powierzchni 9,6 km2. Jeszcze wiêkszy rozstaw aktywny,
bo a¿ 10,4 km2, maj¹ najnowsze statki Geo Caribbean
(Fugro Geoteam AS) i Ramford Sovereign (PGS), zwodo-
wane w 2008 r. Najd³u¿sze streamery o d³ugoœci 9000 m

mog¹ holowaæ jednostki firmy Wavefield Inseis AS: Geo-
wave Champion, Geowave Master i Geowave Voyager.
Przewa¿aj¹ca czêœæ statków sejsmicznych ma mniej ni¿ 10
lat, nieliczne maj¹ ponad 15 lat. Najstarsze czynne jednost-
ki to Ocean Seeker z 1970 r. (zmodernizowany w 2000 r.) i
L’Espoir z 1971 r. (zmodernizowany w 1996 r.); ich para-
metry rozstawu dobrze ilustruj¹ postêp techniczny, jaki
dokona³ siê w morskich badaniach sejsmicznych. Wyko-
nuj¹ one tylko profile 2-D, holuj¹c jeden 120-kana³owy
streamer, podczas gdy w nowoczesnych jednostkach liczba
kana³ów przekracza 3000. Obecnie eksploatowane statki w
ogromnej wiêkszoœci s¹ przystosowane do wykonywania
zdjêæ 3-D, coraz wiêcej jest te¿ przystosowanych do reje-
stracji 4-D. Firma Global Geophysical Services z Houston
specjalizuje siê w rejestracjach z geofonów umieszczonych
na dnie morskim (OBC — Ocean Bottom Cable) i ca³a flota
19 statków jest przystosowana do tej metodyki. Potwier-
dzeniem rosn¹cego zapotrzebowania na morskie badania
sejsmiczne s¹ zamówienia na nastêpne jednostki z³o¿one
przez firmy wykonawcze. Budowa statków tego typu, ze
wzglêdu na skomplikowane wyposa¿enie, trwa 2–3 lata.

OPEC. W wywiadzie dla niemieckiej gazety prezydent
Brazylii da Silva stwierdzi³, ¿e seria najnowszych odkryæ
z³ó¿ ropy naftowej pozwoli jego krajowi na wejœcie w naj-
bli¿szych latach do grupy czo³owych producentów ropy na
œwiecie, w tym równie¿ do grona eksporterów ropy nafto-
wej. Zasygnalizowa³ jednoczeœnie zamiar przyst¹pienia
Brazylii do OPEC argumentuj¹c, ¿e bêd¹c cz³onkiem kar-
telu jego kraj móg³by wp³yn¹æ na obni¿enie cen ropy. Para-
doksalnie, ta wypowiedŸ zamiast uspokoiæ rynek, przy-
czyni³a siê do kolejnego skoku cen na gie³dach. W Nowym
Jorku cena ropy z dostaw¹ w czerwcu podnios³a siê do
126,20 USD za bary³kê, cena ropy Brent osi¹gnê³a rekor-
dowy poziom 125,90 USD/bary³kê. W tej sytuacji progno-
zy analityków banku inwestycyjnego Goldman Sachs, mó-
wi¹ce o mo¿liwoœci wzrostu ceny bary³ki do 150 USD, a
nawet 200 USD, w ci¹gu dwóch lat, s¹ niestety coraz bar-
dziej realne.

Rosja. Ministerstwo przemys³u i energetyki zmieni³o
swoje stanowisko w sprawie budowy drugiej nitki ropo-
ci¹gu ba³tyckiego (BTS-2) i wyst¹pi³o z wnioskiem do
rz¹du o wstrzymanie tej inwestycji przynajmniej do czasu
oddania do u¿ytku ruroci¹gu z Syberii Wschodniej do Oceanu
Spokojnego (ESPO). G³ównym argumentem jest bilans
dostaw ropy — po rozpoczêciu eksportu ropy do Chin, a do-
celowo równie¿ do Japonii, mo¿e zabrakn¹æ surowca do
nape³nienia BTS-2. Ministerstwo wskazuje tak¿e na nieko-
rzystne skutki polityczne, gdy¿ uruchomienie BTS-2 umo-
¿liwi³oby rezygnacjê z tranzytu ropy przez Bia³oruœ i Polskê,
co w konsekwencji zmusi³oby Niemcy do zmiany infra-
struktury do odbioru rosyjskiej ropy.
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Firma Kraj Liczba
jednostek

CGG Veritas Francja 20

China Oilfield Services Chiny 7

Fairfield Industries USA 6

Fugro GeoServices USA 5

Fugro Geoteam AS Norwegia 10

Gardline W. Brytania 7

Global Geophysical Services USA 19

PGS Marine Geophysical Norwegia 16

RXT Reservoir Exploration Technologies Norwegia 8

Sea Bird Exploration Norwegia 9

Siewmorneftiegeofizika Rosja 6

Wavefield Inseis AS Norwegia 8

Western Geco W. Brytania 21

Pozosta³e 26

Razem 168

Tab. 1. Liczba statków sejsmicznych w 2008 r., wg IHS
Energy Group



Na opiniê ministerstwa mia³ równie¿ wp³yw wzrost
kosztów inwestycji szacowany pocz¹tkowo przez Tran-
snieft na 2–2,5 mld USD, obecnie zaœ oceniany na co naj-
mniej 3,8 mld USD. Zmodyfikowana wersja projektu
BTS-2 przewiduje przed³u¿enie magistrali do portu
Ust-£uga na zachód od St. Petersburga. Pierwsza nitka
BTS, o zdolnoœci prze³adunkowej 75 mln t ropy rocznie,
dochodzi do terminalu w Primorsku.

Ukraina. W œlad za wypowiedzi¹ prezydenta W. Jusz-
czenki, który oznajmi³ o zamiarze odwrócenia w br. kierun-
ku transportu ropy w ruroci¹gu Odessa-Brody w stronê
Europy Zachodniej, pojawi³a siê wa¿na deklaracja szefa
pañstwowej firmy paliwowej Naftohaz Ukrainy O. Duby-
ny. Oœwiadczy³ on, ¿e ropoci¹g mo¿e powróciæ do swojego
pierwotnego przeznaczenia ju¿ w po³owie lipca br. Warun-
kiem jest zakup przez Ukrtransnafta (ukraiñskiego opera-
tora ruroci¹gów) 485 tys. t ropy, wype³niaj¹cej obecnie
ruroci¹g i nale¿¹cej do konsorcjum TNK-BP. Rosyjsko-
-brytyjskie konsorcjum na podstawie d³ugoterminowej
umowy z 2004 r. eksploatuje ropoci¹g Odessa-Brody, prze-
sy³aj¹c rosyjsk¹ ropê do portu w Odessie. Agencja Interfax
Ukraine, która przekaza³a tê wiadomoœæ, nie wyjaœni³a,
jakie jest stanowisko konsorcjum TNK-BP w tej sprawie.

Grecja. Nastêpnym partnerem projektu South Stream
zosta³a Grecja. Umowê o udziale w budowie i eksploatacji
greckiego odcinka gazoci¹gu podpisali w Moskwie grecki
minister ds. rozwoju Christos Folias i rosyjski minister
przemys³u i energetyki Wiktor Christienko. Koñcowym
punktem gazoci¹gu w Grecji bêdzie port Aleksandrupoli
na wybrze¿u Morza Trackiego.

Norwegia. Po odkryciach Gamma i Marulk StatoilHy-
dro mo¿e pochwaliæ siê nastêpnym sukcesem na Morzu
Norweskim w strefie Haltenbanken. Wiercenie na struktu-
rze Natalia osi¹gnê³o g³êbokoœæ 3040 m i zosta³o zakoñ-
czone w utworach dolnej jury. Analiza pomiarów otworo-
wych, prób okruchowych i rdzeni wskazuje na obecnoœæ
poziomów gazonoœnych. Wed³ug wstêpnych obliczeñ
zasoby wydobywalne mog¹ siêgaæ 1,5 mld m3 gazu. Blisk-
oúã zùoýa Åsgard u³atwi zagospodarowanie i eksploatacjê
nowego z³o¿a.

Równie¿ na Morzu Pó³nocnym w rejonie Oseberg
wiercenie kierunkowe o du¿ym k¹cie nachylenia na struk-
turze Theta przynios³o pozytywny wynik z³o¿owy. Co wiê-
cej, dziêki specjalnej konstrukcji otwór poszukiwawczy
móg³ byæ przekszta³cony w eksploatacyjny w ci¹gu 45 dni.
Zasoby tej akumulacji s¹ szacowane na 680 tys. t ropy. W tej
samej strefie stwierdzono wystêpowanie ropy i gazu na
strukturze Delta. Wêglowodory wystêpuj¹ w œrodkowoju-
rajskiej formacji Brent. Zasoby wydobywalne s¹ wiêksze
ni¿ na strukturze Theta i mog¹ siêgaæ 2,1 mln t równowa-
¿nika ropy naftowej.

Po rozpoczæciu wydobycia gazu ziemnego ze zùoýa
Sn¸hvit uruchomiono równieý instalacjæ wychwytywania i
skùadowania CO2. Gaz ziemny z tego z³o¿a zawiera 5–8%
CO2. Podczas procesu separacji CO2 gaz ziemny i zwi¹zki
z grupy aminowej s¹ przesy³ane do zbiornika wysokociœ-
nieniowego, gdzie utrzymywana jest umiarkowana tempe-
ratura. W drugim etapie przy ni¿szym ciœnieniu i wy¿szej
temperaturze dwutlenek wêgla jest oddzielany, a nastêpnie

w postaci ciek³ej t³oczony na g³êbokoœæ 2600 m do pia-
skowców formacji Tubasen. Warstwy ³upków zalegaj¹ce
nad piaskowcami zapewniaj¹ uszczelnienie i zapobiegaj¹
wydostawaniu siê CO2 na powierzchniæ. Po osiàgniæciu
peùnej zdolnoúci produkcyjnej zakùadu w Melk¸ya 700 tys. t
CO2 rocznie bêdzie magazynowane pod dnem morskim.

Projekt Snøhvit jest drugim takim projektem w Norwe-

gii. Pierwsza by³a instalacja na z³o¿u Sleipner West, uru-
chomiona w 1996 r. Dotychczas w piaskowcach formacji
Utsira sk³adowano 10 mln t dwutlenku wêgla.

Iran. Na dwudniowym spotkaniu GECF (Gas Expor-
ting Countries Forum) w Teheranie, rozpoczêtym 28 kwiet-
nia br., zgromadzili siê wiceministrowie i eksperci z kra-
jów, bêd¹cych najwiêkszymi producentami gazu ziemnego.
Iran d¹¿y do przekszta³cenia forum w bardziej sformalizo-
wany organ podobny do OPEC (Prz. Geol., vol. 55, nr 4,
str. 315). W czasie spotkania w Teheranie z sekretarzem
rosyjskiej Narodowej Rady Bezpieczeñstwa Igorem Iwa-
nowem ajatollah Ali Chamenei oœwiadczy³, ¿e Iran i Rosja
mog¹ utworzyæ formaln¹ strukturê do wspó³pracy
zwi¹zanej z obrotem gazem ziemnym, poniewa¿ po³owa
œwiatowych zasobów gazu znajduje siê w Rosji i Iranie.
Tegoroczne forum mia³o oceniæ rosyjsk¹ propozycjê poro-
zumienia zainteresowanych pañstw. Walerij Jazow, prze-
wodnicz¹cy Rosyjskiego Stowarzyszenia Gazowego,
zapowiada³ debatê nad statutem organizacji eksporterów
gazu ziemnego. Wed³ug komentatorów ISN (International
Relations and Security Network) Rosja zmieni³a swoje sta-
nowisko wobec tej inicjatywy. Wyrazem tego by³a wypo-
wiedŸ prezydenta Putina w lutym br., w której okreœli³ ten
projekt jako „interesuj¹cy”.

Irañskie ministerstwo ds. ropy naftowej odrzuci³o
zastrze¿enia g³ównych zachodnich odbiorców gazu ziem-
nego, ¿e jest to tworzenie kartelu gazowego.

Wiadomoœæ o odkryciu w Zatoce Perskiej du¿ego z³o¿a
gazu, podana przez ministra Gholama Hosseina, o¿ywi³a
dyskusjê na temat stanu zagospodarowania irañskich z³ó¿.
Wielkoœæ zasobów nowego z³o¿a jest szacowana na 311
mld m3 gazu. Iran, który posiada drugie co do wielkoœci
zasoby gazu ziemnego na œwiecie, importuje rocznie 7 do 8
mld m3 z Turkmenistanu. Eksport jest skierowany tylko do
Turcji. W styczniu br., wskutek ograniczenia wydobycia w
Turkmenistanie i ostrej zimy, dostawy do Turcji zosta³y
wstrzymane. Szeroko zakrojone plany eksportu gazu, m.in.
do Pakistanu, Indii, Armenii i Syrii, stoj¹ pod znakiem
zapytania z powodu opóŸnieñ w udostêpnieniu z³ó¿, ogra-
niczeniu zagranicznych inwestycji z powodu sankcji i
dostêpu do nowoczesnych technologii. Jednoczeœnie szyb-
ko roœnie krajowe zapotrzebowanie na gaz ziemny.

Irak. Ministerstwo ds. ropy naftowej og³osi³o listê 36
firm zagranicznych, które mog¹ braæ udzia³ w przetargach
na zagospodarowanie z³ó¿ ropy. Zosta³y one wybrane spoœród
120 firm z ca³ego œwiata, które ubiega³y siê o dostêp do
irackiego rynku naftowego. Doradcy rz¹dowi analizowali
stan finansowy, poziom techniczny, strukturê firm, zapew-
nienie szkolenia dla miejscowych pracowników i standar-
dy BHP. Ostatecznie za „spe³niaj¹ce niezbêdne warunki”
uznano 7 firm amerykañskich (Anadarko Petroleum,
Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Hess, Marathon
Oil i Occidental Petroleum), 4 japoñskie (Inpex Holding,
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Japex, Japan Nippon Oil i Mitsubishi Corp.), 2 rosyjskie
(Gazprom Nieft i £ukoil), 2 w³oskie (Edison i ENI), 2 nie-
mieckie (BASF i Wintershall) oraz po jednej firmie z Danii,
Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Indonezji, Kanady,
Malezji i Norwegii.

Lista nie obejmuje firm dzia³aj¹cych w Kurdyjskim
Okrêgu Autonomicznym na podstawie koncesji wydanych
przez rz¹d regionalny.

Brazylia. We wrzeœniu 2007 r. British Gas poinformo-
wa³ o odkryciu nowego z³o¿a ropy w basenie Santos. W otwo-
rze poszukiwawczym 1-BRSA-491-SPS uzyskano przyp³yw
394 t/d ropy o ciê¿arze 0,8927 g/cm3 (27º API) i 57 tys.
m3/d gazu ziemnego. Wyniki z³o¿owe by³y zachêcaj¹ce,
ale jeszcze nie zapowiada³y, ¿e mo¿e to byæ jedno z najwiê-
kszych z³ó¿ ropy odkrytych w ostatnich latach. Obecnie w
wierceniu znajduje siê drugi otwór w obrêbie tego samego
bloku. W kwietniu br. Reuters ujawni³, ¿e zasoby z³o¿a
nazwanego Carioca s¹ szacowane na 4,5 mld t równowa-
¿nika ropy naftowej. Dopiero wtedy g³os zabra³ generalny
dyrektor brazylijskiej Krajowej Agencji Naftowej Haroldo
Lima, który okreœli³ te dane jako nieoficjalne i wymagaj¹ce
dalszych badañ i testów. Jeœli jednak informacje o wielko-
œci zasobów potwierdz¹ siê, to by³oby to najwiêksze z³o¿e
ropy odkryte w ostatnich 30 latach. Z³o¿e Carioca znajduje
siê w obrêbie bloku BM-S-9, na którym operatorem jest
Petrobras (45% udzia³ów), a pozosta³ymi koncesjobiorca-
mi British Gas (30%) i Repsol YPF (25%). G³êbokoœæ
wody wynosi 2140 m, odleg³oœæ od Rio de Janeiro 270 km.
W pobli¿u, w obrêbie bloku BM-S-1, znajduje siê inne,
nowo odkryte wielkie z³o¿e Tupi (Prz. Geol., vol. 56, nr 1,
str. 36).

Angola. W otworze Sangos-1, zlokalizowanym na blo-
ku 15/06, osi¹gniêto g³êbokoœæ 3343 m i stwierdzono
wystêpowanie poziomu roponoœnego o mi¹¿szoœci 127 m
w porowatych ska³ach mioceñskich. Ropa jest doskona³ej
jakoœci, o ciê¿arze 0,9041 g/cm3 (25º API). Firma Sonan-
gol, która dysponuje koncesj¹ 15/06 i w³oski ENI oceni³y
nowe g³êbokowodne odkrycie jako bardzo wa¿ne. Z³o¿e
znajduje siê ok. 35 km na pó³noc od Luandy.

Kanada. Firma NWest Energy Inc. z Nowej Fundlandii
zleci³a wykonanie zdjêcia sejsmicznego 3-D w Zatoce Œw.

Wawrzyñca. Bêdzie to pierwsze zdjêcie 3-D w tym rejonie
i ma byæ zrealizowane w III kwartale br. Ogó³em w strefie
Labradoru i Nowej Fundlandii NWest Energy posiada 4
bloki koncesyjne o powierzchni przekraczaj¹cej 6400 km2.
Zidentyfikowano tam 155 obiektów poszukiwawczych o
zasobach perspektywicznych 516 mln t równowa¿nika
ropy naftowej. Na obszarze projektowanych badañ sej-
smicznych na podstawie profili 2-D stwierdzono obecnoœæ
11 struktur o powierzchni od 1 km2 do 63 km2.

Australia. Poszukiwania na szelfie pó³nocno-zachod-
nim, prowadzone przez Apache Corp., przynios³y bardzo
dobre efekty. W obrêbie bloku WA-356-P odwiercono 5
otworów z przemys³owymi objawami gazu: Julimar-1,
Julimar East-1, Julimar Northwest-1, Brunello-1 i Bruli-
mar-1. Najnowsze wyniki mog¹ znacznie powiêkszyæ
wielkoœæ zasobów perspektywicznych w tym rejonie.

W otworze Julimar Southeast-1 przewiercono 5 pozio-
mów gazonoœnych w piaskowcach triasowej formacji
Mungaroo o ³¹cznej mi¹¿szoœci 58 m. Wiercenie jest
odleg³e o 3,1 km od otworu Julimar-1, w którym z 2 hory-
zontów uzyskano przyp³yw 2,4 mln m3/d gazu. G³êbokoœæ
wody wynosi 153 m. Prezes Apache Corp. G.S. Farris uwa-
¿a, ¿e w otworze Julimar Southeast-1 potwierdzono gazo-
noœnoœæ najstarszych pod wzglêdem stratygraficznym i
najg³êbszych strukturalnie poziomów. Otwiera to nowe
mo¿liwoœci dla poszukiwañ i w zwi¹zku z tym planowane
s¹ 2 dalsze wiercenia w tej strefie.

Innym sukcesem by³o wiercenie Halyard-1 w obrêbie
bloku WA-13-L. W próbach uzyskano maksymalny
przyp³yw 1,9 mln m3/d gazu i 127 t/d kondensatu. Poziom
gazonoœny o mi¹¿szoœci 28 m znajduje siê w kredowych
piaskowcach formacji Halyard. Test produkcyjny zosta³
wykonany po perforacji dwóch interwa³ów od g³êbokoœci
2598 m.
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