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Œwiat. Statystyka liczby grup sej-
smicznych pracuj¹cych na œwiecie (tab.
1) obok iloœci czynnych urz¹dzeñ wiert-
niczych jest doœæ dobrym wskaŸnikiem
koniunktury w poszukiwaniach. Jak
widaæ, od 1998 do 2004 r. zaznaczy³ siê
wyraŸny spadek aktywnoœci geofizycz-
nej i przeciêtna liczba czynnych grup
zmniejszy³a siê z 415 do 184. Od roku

2005 nastêpuje systematyczny wzrost, w 2008 r. w lipcu
pracowa³y na œwiecie 452 grupy sejsmiczne. Dobra sytua-
cja utrzymuje siê równie¿ w br., bo liczba grup zmienia³a
siê od 394 w lutym do 345 w lipcu. Jednoczeœnie trwa kon-
solidacja firm, czego przyk³adem jest po³¹czenie w 2007 r.
CGG (Compagnie Générale de Géophysique) i Veritas
DGC Inc. oraz wykupienie, dwa lata póŸniej, przez now¹
spó³kê norweskiej Wavefield Insesis ASA. Pewnym manka-
mentem przytoczonych danych s¹ niekompletne informa-
cje z Rosji i krajów b. ZSRR oraz z Chin z lat 1996–2002.
Sporadycznie podawano, ¿e w Rosji pracuje 565 grup, a w
Chinach 305, czyli by³ to ogromny potencja³ wykonawczy.
Od roku 2003 sytuacja poprawi³a siê i dane z Chin s¹
w³¹czone do informacji Dalekiego Wschodu. W Rosji w
ostatnich latach pracuje 40–50 grup sejsmicznych.

Statystyka sejsmiczna wykazuje znaczne zró¿nicowa-
nie w ci¹gu roku wynikaj¹ce z sezonowego charakteru prac
sejsmicznych w wielu rejonach (np. w Kanadzie i na Sybe-
rii) i dlatego w tabeli podano œredni¹ liczbê grup w roku
i skrajne wartoœci w poszczególnych miesi¹cach. W ogól-

nej liczbie badañ sejsmicznych zwiêksza siê udzia³ badañ
3D, bardziej pracoch³onnych, ale dostarczaj¹cych geolo-
gom znacznie dok³adniejszych i bardziej wiarygodnych
map g³êbokoœciowych ni¿ profile 2D. Roœnie znacze-
nie sejsmiki 4D i jej modyfikacji nazwanej LOFS
(life-of-field-seismic) polegaj¹cej na rejestrowaniu zmian
zachodz¹cych w z³o¿u w czasie eksploatacji.

W podziale regionalnym obserwuje siê coraz wiêkszy
udzia³ Afryki i Ameryki £aciñskiej. W 2003 r. w Afryce
by³o œrednio 27 grup, a w 2008 r. ju¿ 65 grup. W Ameryce
£aciñskiej liczba grup sejsmicznych wzros³a z 19 do 35.
Powody do zadowolenia maj¹ równie¿ europejskie firmy
geofizyczne, poniewa¿ liczba pracuj¹cych grup w tym
samym okresie zwiêkszy³a siê z 10 do 38.

USA. Po niedawnych doniesieniach o wielkich odkry-
ciach u wybrze¿y Brazylii nadesz³y podobne informacje
z Zatoki Meksykañskiej. British Petroleum plc poda³o
wiadomoœæ o odkryciu w obrêbie bloku Keathley Canyon,
ok. 400 km na pó³nocny wschód od Houston, z³o¿a ropy i
gazu nazwanego Tiber i okreœli³o je jako „ogromne”. Aku-
mulacja wystêpuje w utworach paleogenu i sk³ada siê z kil-
ku poziomów zbiornikowych. Jest to z³o¿e g³êbokowodne,
wysokoœæ s³upa wody wynosi 1259 m. Wiercenie, którym
odkryto z³o¿e Tiber, zosta³o zakoñczone na g³êbokoœci
10 864,7 m i jest jednym z najg³êbszych otworów nafto-
wych na œwiecie. Szef poszukiwañ BP Andy Inglis wstêp-
nie oceni³, ¿e jest to z³o¿e wiêksze od niedawno
odkrytego, w odleg³oœci 72 km, z³o¿a Kaskida o zasobach
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Tab. 1. Liczba grup sejsmicznych na œwiecie w latach 1995–2008 (wg World Oil)

Rok Œrednia liczba czynnych
grup sejsmicznych Najwiêksza liczba grup w ci¹gu roku (miesi¹c) Najmniejsza liczba grup w ci¹gu roku (miesi¹c)

1995 333 352 (listopad) 281 (maj)

1996 371 419 (grudzieñ) 340 (maj)

1997 404 429 (luty i grudzieñ) 372 (maj)

1998 415 449 (luty) 387 (maj)

1999 330 401 (styczeñ) 311 (listopad)

2000 291 319 (luty) 254 (maj)

2001 292 336 (lipiec) 262 (maj)

2002 246 279 (marzec) 208 (grudzieñ)

2003 241 275 (styczeñ i luty) 197 (grudzieñ)

2004 184 207 (luty) 152 (maj i czerwiec)

2005 218 238 (grudzieñ) 203 (maj)

2006 250 268 (wrzesieñ i paŸdziernik) 237 (kwiecieñ)

2007 291 391 (grudzieñ) 257 (styczeñ)

2008 383 452 (lipiec) 305 (styczeñ)



rzêdu 400 mln t równowa¿nika ropy i zapowiedzia³ wierce-
nie otworu rozpoznawczego. Inne Ÿród³a szacuj¹ zasoby
z³o¿a Tiber na 540–810 mln t równowa¿nika ropy.

Nowe z³o¿e nie zmniejszy zasadniczo uzale¿nienia

USA od importu ropy, ale jego odkrycie jest wa¿nym argu-

mentem w dyskusji o ograniczaniu udzia³u paliw kopal-

nych w gospodarce amerykañskiej. Wskazuje na

perspektywy zwiêkszenia wydobycia wêglowodorów

z Zatoki Meksykañskiej, a dodatkowym atutem tego regio-

nu jest bliskoœæ oœrodków przemys³u petrochemicznego.

Z drugiej strony warunki nadciœnienia i temperatura ropy

przekraczaj¹ca 120°C, zwi¹zane z g³êbokoœci¹ zalegania

horyzontów z³o¿owych, stanowi¹ powa¿ny problem i eks-

ploatacja bêdzie bardzo kosztowna. Koszt platformy

wydobywczej przekracza 1 mld USD, a otworu wiertnicze-

go przy tej g³êbokoœci wody wynosi ok. 100 mln USD i 50

mln USD na instalacje produkcyjne. Aby inwestycja by³a

op³acalna, cena ropy powinna wynosiæ 70–75 USD za

bary³kê, tymczasem w br. tylko sporadycznie przekracza³a

ona 70 USD.
BP jest operatorem koncesji Keathley Canzon posia-

daj¹c 62% udzia³ów, pozosta³ymi udzia³owcami s¹ Petro-
leo Brasileiro SA (20%) i ConocoPhillips (18%). Brytyjski

koncern jest najwiêkszym producentem ropy i gazu

w Zatoce Meksykañskiej wydobywaj¹cym przesz³o 54 400

t równowa¿nika ropy dziennie.

OPEC. Kolejne posiedzenie OPEC nie przynios³o nie-

spodzianek i cz³onkowie organizacji zebrani 10 wrzeœnia

br. na 154. Zwyczajnej Konferencji w Wiedniu postanowili

pozostawiæ bez zmian dotychczasowe limity wydobycia

ropy. Jako uzasadnienie decyzji przedstawiono w¹tpliwo-

œci dotycz¹ce tempa przezwyciê¿ania kryzysu ekonomicz-

nego. Na rynku nadal wystêpuje nadwy¿ka poda¿y nad

popytem, niskie jest te¿ wykorzystanie mocy przerobo-

wych rafinerii i rosn¹ zapasy produktów naftowych.

Uczestnicy konferencji deklaruj¹ gotowoœæ do szybkiej

reakcji na zmiany na rynku i do dzia³añ na rzecz jego stabi-

lizacji. Ponowny przegl¹d sytuacji zostanie dokonany na

155. Nadzwyczajnej Konferencji w Luandzie 22 grudnia

br. Nastêpne zwyczajne posiedzenie konferencji OPEC

zosta³o wyznaczone na 17 marca 2010 r. W przeddzieñ

konferencji cena ropy w koszyku OPEC wynosi³a 68,97

USD za bary³kê.

Polska. Postulowane w ramach dywersyfikacji dostaw

gazu ziemnego i ropy naftowej utworzenie nowych po-

³¹czeñ z sieciami s¹siednich krajów przybiera realne

kszta³ty. Operator Gazoci¹gów Przesy³owych Gaz-System
SA podpisa³ na pocz¹tku wrzeœnia br. porozumienie

z czesk¹ firm¹ RWE Transgas w sprawie budowy gazo-

ci¹gu Moravia, który po³¹czy czesk¹ sieæ od miejscowoœci

Tøanovice z Cieszynem i Skoczowem. Zdolnoœæ przesy-

³owa tego gazoci¹gu wyniesie 0,5 mld m3 gazu rocznie

i s³u¿yæ on bêdzie przede wszystkim do transportu gazu do

Polski, ale bêdzie to ruroci¹g dwukierunkowy i w razie

potrzeby mo¿liwe bêdzie odwrócenie kierunku przesy³u.

Wstêpny harmonogram przewiduje oddanie gazoci¹gu do

u¿ytku do 1 stycznia 2011 r. Mo¿liwe bêdzie te¿ w nastêp-

nych latach zwiêkszenie przepustowoœci po³¹czenia do 2–3

mld m3 rocznie. Prezes Gaz-Systemu Jan Chadam poda³, ¿e

koszty inwestycji wynios¹ 120 mln z³. Znaczenie gazo-

ci¹gu Moravia polega przede wszystkim na mo¿liwoœci

odbioru gazu z gazoci¹gu Nabucco (jeœli zostanie zbudo-

wany).
Optymistyczne wiadomoœci oznaczaj¹ce równie¿

postêp w realizacji projektu ruroci¹gu Odessa–Bro-

dy–P³ock poda³ 9 wrzeœnia br. prezes spó³ki Nowa Sarma-
tia (poprzednio Sarmatia) Marcin Jastrzêbski.

Poinformowa³ o decyzji Ministerstwa Gospodarki co do

przyznania 500 mln z³ ze œrodków programu Infrastruktura
i œrodowisko na budowê 300-kilometrowego odcinka ruro-

ci¹gu z Brodów na Ukrainie do Adamowa w woj. podla-

skim. Prezes Jastrzêbski powiedzia³ te¿, ¿e przydzielona

kwota pokryje ok. 40% kosztów ca³ej inwestycji, poniewa¿

mo¿na wybudowaæ ropoci¹g taniej ni¿ obliczono w stu-

dium wykonalnoœci zleconym w ub. roku. Spó³ka Nowa
Sarmatia liczy te¿ na otrzymanie œrodków finansowych

z unijnego programu Partnerstwo Wschodnie. Termin uko-

ñczenia ruroci¹gu i rozpoczêcia transportu ropy okreœlono

na 2012 r. (w 2007 r. podawano datê 2011). Planowana

przepustowoœæ ruroci¹gu w pierwszym etapie bêdzie

wynosiæ 15 mln t ropy rocznie, póŸniej ma byæ zwiêkszona

do 25 mln t rocznie.
Podpisanie 2 wrzeœnia br. listu intencyjnego pomiêdzy

CP Energia SA z Warszawy i KRI SA z Wysogotowa k.

Poznania mo¿e oznaczaæ powstanie nowej, licz¹cej siê na

rynku firmy gazowniczej. List zapowiada po³¹czenie obu

firm w najbli¿szych miesi¹cach. KRI SA istnieje od 2001 r.,

a od 2007 r. jest spó³k¹ akcyjn¹. Zajmuje siê g³ównie dys-

trybucj¹ skroplonego gazu ziemnego. CP Energia SA

za³o¿ona w 2005 r. przez PL Energia SA i Capital Partners
SA koncentruje siê na obrocie gazem ziemnym i zarz¹dza-

niu sieciami gazowymi (300 km sieci wysokiego i œrednie-

go ciœnienia). Jest jedyn¹ polsk¹ firm¹ poza PGNiG SA

importuj¹c¹ gaz ziemny bezpoœrednio z Rosji. W sierpniu

2009 r. CP Energia zakoñczy³a budowê gazoci¹gu œrednie-

go ciœnienia w Augustowie.

£otwa. W kwietniu 2008 r. spó³ka zale¿na PKN Orlen,

Orlen International Exploration & Production Co., naby³a

50% udzia³ów ³otewskiej spó³ki Odin Energi Latvija.

Zakup ten da³ prawo do koncesji na poszukiwanie i wydo-

bycie ropy naftowej i gazu ziemnego w ³otewskiej strefie

ekonomicznej Morza Ba³tyckiego. Teraz PKN Orlen uzy-

ska³ drug¹ koncesjê poszukiwawczo-wydobywcz¹. Roz-

strzygniêty zosta³ przetarg na koncesjê w ³otewskiej strefie

ekonomicznej Morza Ba³tyckiego, ok. 80 km na zachód od

Lipawy. Wygra³a go spó³ka SIA Balin Energy, której

udzia³owcami s¹ Orlen International Exploration & Pro-
duction Co. i Kuwait Energy Co.

Holandia. We Fryzji Zachodniej, niedaleko miejsco-

woœci Alkmar powstaje najwiêkszy podziemny magazyn

gazu w Europie. Projekt Bergermeer Gas Storage bêdzie

realizowany przez konsorcjum, do którego wchodz¹ firmy

holenderskie EBN i Dyas BV, kanadyjska PetroCanada
i TAQA Energy BV, spó³ka zale¿na Abu Dhabi National
Energy Co. Pojemnoœæ robocza zbiorników wyniesie

4,1 mld m3 gazu, prace budowlano-monta¿owe rozpoczn¹

siê w 2010 r., a pocz¹tek eksploatacji magazynu planuje siê

na rok 2013. Magazyn wykorzysta wyeksploatowane z³o¿e

gazu ziemnego znajduj¹ce siê na g³êbokoœci 2,5 km. Pro-

jektanci zapewniaj¹, ¿e instalacje bêd¹ wykonane w tech-

nologii „zero emisji”.
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Konsorcjum podpisa³o 20 sierpnia br. d³ugoterminowy

kontrakt na dostawy gazu ziemnego z Gazpromeksportem.

W zamian strona rosyjska uzyska dostêp do pojemnoœci

magazynowych i bêdzie jednym z operatorów magazynu.

Prezes EBN Jan Dirk Bokhoven powiedzia³, ¿e projekt Ber-
germeer jest czêœci¹ planów rz¹du, aby Holandia sta³a siê

g³ównym gazowym wêz³em transportowym pó³nocno-za-

chodniej Europy.

Rosja. Tymczasowe sprawozdanie finansowe Gazpro-
mu za I kwarta³ 2009 r. wykazuje znaczne pogorszenie

wyników koncernu w porównaniu z tym samym okresem

roku ubieg³ego. Zysk netto wyniós³ 110,1 mld rubli

(3,5 mld USD), natomiast w 2008 r. osi¹ga³ 286 mld rubli.

Spowodowane jest to zmniejszeniem wydobycia gazu

(ponad 600 mld m3 w 2008 r. i 274 mld m3 w I pó³roczu br.)

i spadkiem ceny eksportowej. Sprzeda¿ gazu ziemnego do

Europy i do innych odbiorców zmniejszy³a siê z 53,5 mld

m3 w ub. roku do 37,1 mld m3. Cena gazu, która poprzednio

wynosi³a 350–400 USD/1000 m3, teraz kszta³tuje siê

w granicach 235–240 USD/1000 m3. Konsekwencj¹ by³o

og³oszenie 3 wrzeœnia br. korekty planu inwestycyjnego na

2009 r. W grudniu 2008 r. Gazprom planowa³, ¿e nak³ady

na inwestycje wynios¹ 920,4 mld rubli, teraz jest to

761,5 mld rubli, czyli o 17,3 % mniej. Kierownictwo zapo-

wiada, ¿e ograniczenia nie bêd¹ dotyczyæ takich prioryte-

towych projektów jak Nord Stream, South Stream i z³o¿e

Sztokmanowskoje na Morzu Barentsa. Komentatorzy

wskazuj¹ jednak, ¿e odbêdzie siê to kosztem opóŸnienia

udostêpnienia nowych z³ó¿, np. na pó³wyspie Jama³ i w

rzeczywistoœci wydatki na inwestycje zmniejsz¹ siê o 24%.

Wa¿nym negatywnym czynnikiem jest te¿ wzrost zad³u¿e-

nia kredytowego z 214,9 mld rubli do 304,9 mld rubli.

Gruzja. W wyniku dzia³añ wojennych w Gruzji w ub.

roku przerwane zosta³y dostawy gazu ziemnego z gazo-

ci¹gów gruziñskich dla Osetii Po³udniowej, a po og³osze-

niu niezale¿noœci nowa granica oddzieli³a prowincjê od

Gruzji. Spowodowa³o to przyspieszenie budowy nowego

gazoci¹gu z Rosji do Osetii, rozpoczêtej w grudniu 2006 r.

W rocznicê secesji, 26 sierpnia br., zosta³ oddany do u¿ytku

gazoci¹g Dzuarikau–Cchinwali. Otwieraj¹c gazoci¹g,

wiceprezes Gazpromu Aleksander Ananienkow podkreœli³

szybkie tempo budowy i pokonanie wielu trudnoœci tech-

nicznych i terenowych. Ruroci¹g przekracza 5 pasm gór-

skich Wielkiego Kaukazu osi¹gaj¹c w najwy¿szym

punkcie wysokoœæ 3148 m. Wydr¹¿ono 15 tuneli i zbudo-

wano 29 przejœæ przez przeszkody wodne. Koszt gazoci¹gu

o œrednicy 400 mm zapewniaj¹cego dostawy 250 mln m3

gazu rocznie wyniós³ 0,5 mld USD. Warunki 20-letniego

kontraktu s¹ niezwykle korzystne dla Osetii, poniewa¿

Gazprom bêdzie sprzedawa³ gaz po 15 USD/1000 m3, pod-

czas gdy œrednia cena gazu na rosyjskim rynku wewnêtrz-

nym w I kwartale br. wynosi³a 52,4 USD/1000 m3, cena dla

odbiorców z krajów b. ZSRR 115,9 USD/1000 m3.

Kanada. W sierpniu br. w prowincji Quebec ukoñczono

wiercenie otworu Edouard-1, w którym w próbach uzyskano

przyp³yw 73,5 tys. m3/d gazu, zaœ w teœcie 10-dniowym

przez zwê¿kê 1" uzyskano wydajnoœæ 19,8 tys. m3/d gazu.

Gaz ziemny pochodzi z ordowickich ³upków formacji Utica

o dobrych w³aœciwoœciach zbiornikowych. Gazonoœna jest

te¿ p³ytsza formacja ordowicka Lorraine. Te dane by³y dla
geologów podstaw¹ do nowego oszacowania zasobów gazu
ziemnego na Nizinie Laurentañskiej. Analizowano obszar
o powierzchni 3370 km2 ograniczony dwoma regionalnymi
dyslokacjami: uskokiem synsedymentacyjnym Yamaska
i uskokiem Logana. Szacunkowe zasoby gazu ziemnego
w formacji Utica kszta³tuj¹ siê w granicach 1,6 mld m3/km2,
dla formacji Lorraine wielkoœæ ta wynosi 1,3 mld m3/km2.
£¹czne zasoby gazu w obrêbie bloków koncesyjnych bada-
nych przez firmy Questerre Energy Corp. i Talisman Ener-
gy Inc. z Calgary s¹ oceniane na 121 bln m3. Firma
Talisman, która wierci³a otwór pionowy Edouard-1, planuje
teraz odwiercenie odga³êzienia poziomego.

Meksyk. Firma CGG Veritas wygra³a przetarg na wy-
konanie ogromnego zdjêcia sejsmicznego 3D i przetwarza-
nie danych z obszaru 75 000 km2 w Zatoce Meksykañskiej.
Oprócz badañ sejsmicznych wykonane zostan¹ równie¿
pomiary grawimetryczne i magnetyczne. Prace rozpoczn¹
siê w paŸdzierniku 2009 r. i zakoñcz¹ siê w 2013 r. Wyko-
nywaæ je bêdzie statek sejsmiczny Alizé z 2 streamerami
o d³ugoœci 7200 m. Wartoœæ kontraktu wynosi 465 mln
USD, zleceniodawc¹ jest Pemex (Petroleos Mexicanos).

Wiertnictwo. Uszkodzenia i zniszczenia platform
wiertniczych i produkcyjnych w Zatoce Meksykañskiej,
spowodowane przez huragan Katrina w 2005 r., by³y tak
powa¿ne, ¿e Amerykañski Instytut Naftowy zaleci³ wpro-
wadzenie zmian w konstrukcji tych urz¹dzeñ. Konieczne
by³o uwzglêdnienie wiêkszej si³y fal i wiatru, jak¹ odnoto-
wano w czasie huraganu. Znacz¹ca wysokoœæ fali zmieni³a
siê z 12 do 15,2 m, wysokoœæ maksymalna fali wzros³a z 21
do 27,5 m, a prêdkoœæ wiatru zwiêkszy³a siê z 36,5 do
48 m/s. Badano zachowanie siê trzech najczêœciej u¿ywa-
nych w zatoce konstrukcji p³ywaj¹cych, a mianowicie plat-
form o zmiennej wysokoœci podpór (ETLP — Extended
Tension Leg Platform), platform pó³zanurzalnych i plat-
form wie¿owych typu spar. Najwiêksze ró¿nice wystêpuj¹
w wielkoœci szczeliny powietrznej, czyli odstêpu miêdzy
wod¹ a doln¹ powierzchni¹ kad³uba platformy. Dla plat-
form ETLP jest ona obecnie mniejsza o 5,8 m, dla platform
pó³zanurzalnych o 4,9 m, a dla platform spar o 3,3 m. Jeœli
szczelina bêdzie zbyt ma³a, istnieje ryzyko uszkodzenia
kad³uba przez fale o maksymalnej wysokoœci. Drugim
wa¿nym parametrem s¹ ruchy poprzeczne platformy.
W przypadku ETLP przesuniêcie wynosi 2% g³êbokoœci
posadowienia platformy, dla platform pó³zanurzalnych jest
to 1,4% g³êbokoœci. Na stabilnoœæ kolumny rur i przebieg
wiercenia du¿y wp³yw ma te¿ ko³ysanie pionowe i wzd³u-
¿ne oraz przechy³y boczne. Ruchy pionowe s¹ najwiêksze
w przypadku platform pó³zanurzalnych — jest to 3,3 m,
mniejszym oscylacjom podlegaj¹ platformy ETLP i spar.
Z kolei przechy³y boczne dochodz¹ce do 2,3° s¹ najwiêk-
sze przy platformach spar, mniejsze przy platformach
pó³zanurzalnych (1,8°) i pomijalne przy platformach
ETLP. Wszystkie te wyniki musz¹ byæ brane pod uwagê
przy nowych konstrukcjach, aby zminimalizowaæ straty
podczas nastêpnych huraganów.

�ród³a: BP, CGGVeritas, cire.pl, Dyas, FX Energy,
Gazprom, Hart’s E&P, Offshore, Oil&Gas Financial Jour-
nal, Oil&Gas Journal, onet.pl, OPEC, PAP, PKN Orlen,
Rigzone, StatoilHydro, Upstream, World Oil.
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