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OPEC. W czasie obrad 156. Zwy-
czajnej Konferencji OPEC zadecydowa-
no o utrzymaniu dotychczasowych limi-
tów wydobycia. W dniu 17 marca br. w
Wiedniu przedstawiciele krajów cz³on-
kowskich OPEC przyznali, ¿e na œwiecie
rysuj¹ siê perspektywy zwiêkszenia popy-
tu na ropê naftow¹, ale stan zapasów nie
uzasadnia zwiêkszenia produkcji.

Jednak¿e ju¿ kilka dni póŸniej pojawi³y siê sygna³y, ¿e
rosn¹ca produkcja ropy w Iraku mo¿e sk³oniæ OPEC do
korekty tych ustaleñ. Obecnie wydobycie ropy w tym kraju
wynosi ok. 340 tys. t/d, ale realizacja 10 nowych kontrak-
tów wydobywczych, zawartych ostatnio z zagranicznymi
firmami naftowymi, mo¿e je szybko zwiêkszyæ do 1,5 mln t/d.
Londyñski Centre for Global Energy Studies ocenia, ¿e
³¹cznie ze z³o¿ami w dyspozycji firm irackich i Kurdysta-
nem produkcja ropy w nied³ugim czasie mo¿e osi¹gn¹æ
poziom 1,6–1,9 mln t/d. Takie iloœci ropy musz¹ byæ ju¿
uwzglêdnione w statystykach OPEC, bo do tej pory Irak
nie by³ brany pod uwagê w przydzia³ach limitów wydoby-
cia. Iracki minister ds. ropy naftowej spodziewa siê, ¿e
dopóki krajowe wydobycie ropy nie przekroczy 540 tys. t/d,
nie powinno byæ sporów z pozosta³ymi cz³onkami OPEC w
sprawie limitów. Ponadto zwiêkszona produkcja w Iraku
mo¿e rekompensowaæ stagnacjê produkcji ropy w Iranie.

Europa. W lutym br. nast¹pi³a zmiana na stanowisku
komisarza ds. energii — Andrisa Piebalgsa zast¹pi³ Gün-
ther Öttinger, b. premier Badenii-Wirtembergii. Jak wyni-
ka z jego dotychczasowych reakcji i wypowiedzi na temat
wydarzeñ z zakresu dzia³ania Dyrektoriatu Generalnego
ds. Energii Komisji Europejskiej, jego linia wspó³pracy z
Rosj¹ jest bli¿sza pogl¹dom b. kanclerza Gerharda Schroe-
dera ni¿ poprzednika. Nie jest to wiêc zwyk³a zmiana per-
sonalna. Zdziwienie i zaniepokojenie wywo³a³o stwierdze-
nie G. Öttingera, ¿e gazoci¹g Nabucco nie zacznie funkcjo-
nowaæ przed 2018 r., czyli o 4 lata póŸniej ni¿ zak³adano.
Co prawda biuro komisarza pospieszy³o z wyjaœnieniem,
¿e uruchomienie gazoci¹gu ma nast¹piæ zgodnie z harmo-
nogramem w 2014 r., a w 2018 r. magistrala osi¹gnie pe³n¹
zdolnoœæ przesy³ow¹, ale takie zdanie nie wspiera, b¹dŸ co
b¹dŸ, sztandarowej inwestycji energetycznej Unii Europej-
skiej. Komisarz powiedzia³ te¿, ¿e [...] gazoci¹g Nabucco
móg³by ograniczyæ zale¿noœæ energetyczn¹ UE od Rosji,
ale nie rozwi¹¿e problemów energetycznych Europy. Jest to
bardziej wizja ni¿ priorytet. Jednoczeœnie wyrazi³ opiniê,
¿e Europa nie ma ¿adnych powodów, aby sprzeciwiaæ siê
budowie gazoci¹gu South Stream. Tymczasem South

Stream jest projektem konkurencyjnym wobec Nabucco,
ma korzystaæ w znacznej czêœci z tych samych Ÿróde³ gazu
i obs³ugiwaæ tych samych odbiorców, wiêc jest ma³o praw-
dopodobne, aby powsta³y dwa równoleg³e szlaki transpor-
towe. Z kolei w dniu rozpoczêcia budowy Gazoci¹gu
Pó³nocnego (Nord Stream), w wywiadzie dla rozg³oœni
Deutschlandrundfunk, G. Öttinger oceni³, ¿e to po³¹czenie
zapewni wiêksze bezpieczeñstwo dostaw gazu ziemnego
do Europy.

W po³owie kwietnia br. komisarz odby³ podró¿ do
Azerbejd¿anu i Turkmenistanu, aby uzyskaæ potwierdze-
nie obietnic sk³adanych przez potencjalnych dostawców
gazu ziemnego w sprawie zasilania nowych gazoci¹gów i
ropoci¹gów tworz¹cych tzw. Po³udniowy Korytarz, pro-
wadz¹cy z rejonu Morza Kaspijskiego do po³udniowej
Europy. Powodzenie tej inicjatywy wymaga wspó³pracy
pañstw tego regionu i tu równie¿ Unia Europejska chce
odegraæ czynn¹ rolê w poprawieniu stosunków miêdzy
s¹siadami, w tym tak¿e miêdzy Turkmenistanem i Azerbej-
d¿anem.

Algieria. W Oranie 19 kwietnia br. odby³o siê kolejne
posiedzenie GECF (Gas Exporting Coutries Forum) —
organizacji skupiaj¹cej 11 pañstw bêd¹cych czo³owymi
eksporterami gazu ziemnego. Spotkanie by³o obserwowa-
ne z wielk¹ uwag¹ przez kraje OECD, gdy¿ mia³o na nim
dojœæ do powo³ania kartelu gazowego na wzór OPEC. Nie
powo³ano jednak formalnie nowego kartelu, nie podjêto
te¿ ¿adnych konkretnych ustaleñ. Uczestnicy byli zgodni
co do oceny sytuacji: spadku popytu na gaz i niskich cen.
G³ówne zagro¿enia to rosn¹cy udzia³ skroplonego gazu
ziemnego i zwiêkszenie wydobycia gazu z ³upków, przede
wszystkim w USA. Nie by³o natomiast zgodnoœci co do
œrodków zaradczych. Propozycjom ograniczenia wydoby-
cia gazu w celu spowodowania zwy¿ki cen sprzeciwi³ siê
Katar. Tak¿e egipski minister ds. ropy naftowej Sameh
Fahmi by³ przeciwny powstaniu kartelu. Najbardziej rady-
kalne posuniêcia proponowa³ gospodarz konferencji,
algierski minister ds. energii Chabib Khelil, nawo³uj¹c do
podniesienia cen gazu o 100 lub nawet 200%. Jedynym
dokumentem podpisanym w czasie spotkania by³a deklara-
cja o wspó³pracy na rzecz stabilizacji rynku gazowego
pomiêdzy Rosj¹ i Katarem. Zakoñczenie obrad forum nie
oznacza, ¿e starania w celu zwiêkszenia kontroli nad ryn-
kiem gazu nie bêd¹ kontynuowane. Cz³onkowie orum kon-
troluj¹ 72% œwiatowych zasobów gazu ziemnego.

Rosja. Plany wykorzystania tzw. Pó³nocnej Drogi
Morskiej (zwanej te¿ Przejœciem Pó³nocno-Wschodnim),
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wiod¹cej wzd³u¿ pó³nocnych wybrze¿y Eurazji, do trans-
portu ropy naftowej z europejskiej czêœci Rosji do Azji,
przygotowywane przez Rosjê i Chiny, wchodz¹ w fazê
realizacji. Szlak arktyczny skraca znacznie czas rejsu i
pozwala unikn¹æ niebezpieczeñstwa ataków pirackich w
cieœninach Malakka i Ormuz. Rosyjski armator Sow-
komf³ot zamierza niebawem wys³aæ ³adunek ropy z termi-
nalu Warandej na Morzu Barentsa do Japonii. Dotychczas
Pó³nocna Droga Morska by³a dostêpna zaledwie przez 2
letnie miesi¹ce, obecnie w zwi¹zku z topnieniem lodów
arktycznych spodziewane jest wyd³u¿enie okresu ¿eglugo-
wego. Tras¹ arktyczn¹ ¿ywo zainteresowane s¹ te¿ Chiny.
W czerwcu 2009 r. £ukoil i Sinopec podpisa³y umowê o
dostawach ropy tras¹ arktyczn¹. Strona chiñska podkreœla,
¿e ten szlak skraca drogê z Szanghaju do Hamburga o 6000 km
i jednoczeœnie koszty ubezpieczenia statku i ³adunku s¹
dziesiêciokrotnie ni¿sze z powodu mniejszego ryzyka.
Opracowanie SIPRI (Stockholm International Peace Research
Institute), finansowane przez rz¹d norweski, równie¿
wskazuje na du¿e znaczenie transportu Pó³nocn¹ Drog¹
Morsk¹ dla Chin. Niemal po³owa chiñskiego produktu kra-
jowego brutto jest zwi¹zana z przewozami morskimi i
wymienione wy¿ej atuty nowego szlaku transportowego
maj¹ ogromne znaczenie dla gospodarki.

Pakistan. Minister ds. ropy naftowej i zasobów natu-
ralnych Syed Naveed Qamar poinformowa³ na specjalnej
konferencji prasowej, ¿e w ci¹gu ostatnich 2 lat w Pakista-
nie odwiercono 59 otworów poszukiwawczych (na l¹dzie i
na morzu), z czego 22 by³y pozytywne. Powiedzia³ jedno-
czeœnie o przyznaniu 126 koncesji poszukiwawczych.
Zasoby czterech najwiêkszych nowych akumulacji
z³o¿owych oszacowano na 444 tys. t ropy i 11,4 mld m3

gazu, pozosta³e odkrycia s¹ na etapie rozpoznania. Obecnie
wydobycie ropy w Pakistanie wynosi 9029 t/d i surowiec w
ca³oœci jest przetwarzany w miejscowych rafineriach. Jed-
nak popyt na produkty naftowe jest znacznie wiêkszy i pla-
nowane s¹ dwie nowe rafinerie w prowincji Belud¿ystan o
zdolnoœci przerobowej 34 tys. t/d i 15,6 tys. t/d.

Jednym ze Ÿróde³ obecnych sukcesów poszukiwaw-
czych jest analiza systemów dyslokacji w utworach paleo-
genu jako uszczelnieñ. Zajmowali siê tym geolodzy z uni-
wersytetu w Islamabadzie, którzy przeprowadzili badania
na z³o¿ach Khaur i Dhulian w subbasenie Potwar,
po³o¿onym na skraju p³yty indyjskiej. S¹ to z³o¿a dobrze
zbadane, o d³ugiej historii rozpoznania i eksploatacji. Z³o¿e
Khaur zosta³o odkryte w 1914 r. jako pierwsze z³o¿e ropy o
znaczeniu przemys³owym na subkontynencie indyjskim.
Odwiercono tam do tej pory ponad 400 otworów. Z³o¿e
Dhulian zosta³o rozpoznane 49 wierceniami, najg³êbsze
zakoñczono w eoceñskiej formacji Sakesar na g³êbokoœci
3788 m. Struktura Dhulian zosta³a skartowana ju¿ w 1877 r.
Pocz¹tkowo uwa¿ana by³a za konwencjonaln¹ antyklinê z
osi¹ fa³du o kierunku NE–SW. Badania sejsmiczne poka-
za³y, ¿e jej budowa jest znacznie bardziej skomplikowana,
jest to antyklina z solami w j¹drze, ograniczona nasuniêcia-
mi i rozciêta du¿ym uskokiem na dwie oddzielne czêœci.
Eoceñskie poziomy z³o¿owe s¹ w znacznym stopniu sczer-
pane, obecnie przygotowuje siê zastosowanie wtórnych
metod eksploatacji w horyzontach paleoceñskich i juraj-

skich. Generalnie jest to obszar ze znacznymi mi¹¿szoœcia-
mi ewaporatów prekambryjskich w pod³o¿u, wzglêdnie
cienkim kompleksem utworów od kambru do eocenu i osa-
dami molasy mioceñsko-plioceñskiej o du¿ej mi¹¿szoœci.
W basenie Potwar horyzonty ropo- i gazonoœne wystêpuj¹
w piêtrach Makarwal (paleocen–eocen, formacje Hangu,
Lockhart i Patala), Charat (eocen, formacje Nammal, Sake-
sar i Chorgali) i Rawalpindi (miocen, formacje Murree i
Kamlial). Ska³ami macierzystymi s¹ bioklastyczne i mikry-
towe wapienie oraz ³upki formacji Lockhart i Patala, rów-
nie¿ z tych kompleksów uzyskano produkcjê ropy. W nad-
leg³ych osadach morskich, g³ównie wapienno-ilastych
formacji Sakesar i Chorgali, tak¿e wystêpuj¹ akumulacje
ropy naftowej i gazu ziemnego o znaczeniu przemys³o-
wym. Kolejn¹ seri¹ perspektywiczn¹ jest formacja Murree
zbudowana z mu³owców, ³upków i piaskowców. Do anali-
zy tektonicznej wykorzystano 13 profili sejsmicznych, na
których widoczne jest silne zdyslokowanie warstw nad
pod³o¿em prekambryjskim. Jedn¹ z wa¿niejszych dysloka-
cji jest walny uskok oznaczony F1, przecinaj¹cy formacje
od Lockhart do Chorgali. Typowym przyk³adem uszczel-
nienia przez dyslokacjê jest po³o¿enie wyniesionej czêœci
formacji Chorgali obok ³upków wystêpuj¹cych w sp¹gu
formacji Murree i odgrywaj¹cych rolê zamkniêcia z³o¿o-
wego. Obni¿ona partia formacji Chorgali styka siê z forma-
cj¹ Sakesar, obie formacje maj¹ podobn¹ litologiê (wapie-
nie) i s¹ horyzontami z³o¿owymi — tu równie¿ nie ma
mo¿liwoœci migracji wêglowodorów. Tam, gdzie formacja
Sakesar jest obni¿ona i kontaktuje siê z wyniesionymi
skrzyd³ami formacji Nammal i Patala, mo¿liwy jest
przep³yw bituminów z formacji Nammal do Sakesar, nato-
miast formacja Sakesar jest zamkniêta przez kontakt z
innymi warstwami tej samej formacji. Jeœli wystêpuje kon-
takt formacji Nammal ze sp¹gowymi ³upkami formacji
Patala, wtedy dochodzi do uszczelnienia. W formacji Pata-
la horyzontami produktywnymi s¹ wapienie podœcielone i
przykryte ³upkami. Proporcja ³upków i wapieni zmienia siê
i na wschodzie basenu s¹ to ju¿ wy³¹cznie ³upki. W takich
przypadkach ³upki Nammal stanowi¹ uszczelnienie dla
wapieni Lockhart. Podobne korzystne dla powstawania
pu³apek sytuacje tektoniczne wystêpuj¹ na skrzyd³ach
wisz¹cych prawie we wszystkich formacjach subbasenu
Potwar. Autorzy opracowania skoncentrowali siê na hory-
zontach eoceñskich, mo¿na siê jednak spodziewaæ, ¿e
przeprowadzenie podobnych badañ w formacji Murree
mo¿e pomóc w zwiêkszeniu wydobycia ropy naftowej.

USA. Po zakupie w lutym br. firmy Smith International Inc.
koncern Schlumberger kontynuuje poszerzanie swojego
zakresu us³ug, przejmuj¹c w marcu br. za kwotê 1,07 mld
USD francusk¹ firmê Geoservices z obrotami wyno-
sz¹cymi w 2009 r. 491 mln USD. Geoservices, za³o¿ona w
1958 r., z personelem ok. 5000 osób w 52 krajach, ma sze-
roki profil dzia³alnoœci w dziedzinie obs³ugi wierceñ, tech-
nologii p³uczkowych, operacji ratunkowych, dowiercania,
rekonstrukcji odwiertów, oceny horyzontów z³o¿owych i
monitorowania eksploatacji.

Z kolei w kwietniu rywal Schlumbergera, koncern Hal-
liburton, zakoñczy³ negocjacje w sprawie po³¹czenia z
firm¹ serwisow¹ Boots & Coots z Houston. Specjalnoœci¹
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Boots & Coots s¹ m. in. hydrauliczne rekonstrukcje
odwiertów, kontrola ciœnienia w otworze, prace ratunkowe
oraz likwidacja awarii i erupcji. Jednym z za³o¿ycieli i
d³ugoletnim szefem firmy by³ s³ynny Paul „Red” Adair,
który osobiœcie gasi³ wiele po¿arów szybów wiertniczych.
Po podpaleniu w czasie wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r.
ponad 700 odwiertów, 30% akcji gaszenia po¿arów wyko-
na³a w³aœnie firma Boots & Coots.

Turcja. W przysz³ym roku najnowszy statek wiertni-
czy Deepwater Champion, zakontraktowany przez Exxon-
Mobil Exploration and Production Turkey BV, rozpocznie
wiercenie w tureckim sektorze Morza Czarnego. Jednostka
zamówiona w po³udniowokoreañskiej stoczni Ulsan, nale-
¿¹cej do koncernu Hyundai, bêdzie statkiem wiertniczym
szóstej generacji zdolnym do wiercenia otworów o g³êbo-
koœci do 12 200 m, przy g³êbokoœci wody dochodz¹cej do
3650 m. Systemy napêdu, sterowania i nawigacji umo¿li-
wi¹ utrzymanie pozycji w trudnych warunkach morskich
wystêpuj¹cych na Morzu Czarnym, przy wysokoœci fal do
9 m i prêdkoœci wiatru do 110 km/h. ExxonMobil prowadzi
prace na bloku Samsun oraz w obrêbie koncesji
AR/TPO/3921; w styczniu br. podpisa³ równie¿ umowê z

tureck¹ pañstwow¹ firm¹ TPAO i z firm¹ Petrobras oraz
zakupi³ 25% udzia³ów w koncesji AR/TPO/3922 obej-
muj¹cej bloki poszukiwawcze Sinop, Ayancik i Çaramba.

Wiertnictwo. Koncern ExxonMobil poda³ wiadomoœæ
o ustanowieniu nowego rekordu wiercenia poziomego o
du¿ym k¹cie nachylenia (ERD — Extended Reach Drilling).
Otwór wiercony z platformy Heritage u wybrze¿y Kalifor-
nii mia³ zasiêg poziomy 9700 m i g³êbokoœæ 2134 m pod
dnem morza, czyli ³¹cznie 11 834 m. Platforma Heritage,
wraz z s¹siednimi platformami Hondo i Harmony, eksploa-
tuje ropê i gaz ze z³ó¿ Hondo, Pescato i Sacate. Nowy
otwór umo¿liwi wydobycie dodatkowo 790 tys. t równo-
wa¿nika ropy naftowej. Przy wierceniu wykorzystano
doœwiadczenia z prac Exxonu na Sachalinie. Exxon twier-
dzi, ¿e jest to najg³êbszy otwór poziomy, ale w 2008 r. w
Katarze firma Transocean Inc. wykona³a wiercenie, które
osi¹gnê³o g³êbokoœæ pomiarow¹ 12 289 m, z czego odcinek
poziomy wynosi³ 10 902 m.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, GECF, Offs-
hore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal,
OPEC, Rigzone, slb.com, World Oil
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