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Œwiat. Wyst¹pienie prof. Michaela
Economidesa na konferencji Offshore
Technology 2011 w Houston poœwiêcone
zagadnieniom bezpieczeñstwa energe-
tycznego przyci¹gnê³o uwagê ze wzglêdu
na tezy o dominuj¹cej roli gazu ziemnego
w „nowej œwiatowej gospodarce energe-
tycznej”. Jednym z najwa¿niejszych czyn-
ników decyduj¹cych o znaczeniu gazu jest

wielkoœæ zasobów – na podstawie najnowszych szacunków
rysuje siê bardzo optymistyczny obraz. Jednoczeœnie gaz
ziemny jest Ÿród³em energii wzbudzaj¹cym najmniej za-
strze¿eñ ze strony ekologów, wiêc mo¿emy siê spodzie-
waæ, ¿e g³osy oponentów nie bêd¹ zbyt silne. Zalety eko-
nomiczne s¹ tak¿e powszechnie akceptowane i problem
polega na zmianie pogl¹dów i przyzwyczajeñ odbiorców
i zwi¹zanej z tym koniecznoœci modyfikacji systemów
odbioru i u¿ytkowania gazu ziemnego (m.in. modernizacja
elektrowni z dostosowaniem do zasilania gazem). G³ównym
argumentem wspieraj¹cym tezê autora jest du¿y rozwój
zdolnoœci produkcyjnych skroplonego gazu ziemnego w
Katarze, Rosji i Egipcie. Oznacza to przede wszystkim
powstanie znacznej nadwy¿ki poda¿y, szacowanej przez
M. Economidesa na 283 mln m3 gazu na dobê, z drugiej zaœ
strony zmianê dotychczasowych kierunków dostaw gazu.
Jedn¹ z konsekwencji bêdzie spadek cen tego surowca.
Niew¹tpliwie wa¿n¹ rolê w tym nowym uk³adzie produ-
cenci–konsumenci energii bêd¹ odgrywaæ Chiny, które ju¿
teraz wyprzedzaj¹ USA w zu¿yciu energii, jednak zadanie
kszta³towania uk³adu i bycia liderem powinno wed³ug
M. Economidesa przypaœæ USA. Tu koñczy siê opty-
mizm autora, bo jego zdaniem obecna administracja USA
pod kierunkiem prezydenta Obamy ma inne priorytety w
postaci rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii i ograniczenia
importu ropy o 1/3 do 2025 r. Tymczasem statystyki poka-
zuj¹, ¿e 40 lat temu zapotrzebowanie USA na energiê by³o
w 87% pokrywane przez wêgiel kamienny, ropê naftow¹ i
gaz ziemny i ¿e te same proporcje utrzymuj¹ siê obecnie,
wiêc nie mo¿na siê spodziewaæ radykalnej zmiany w krótkim
okresie. Profesor Economides bardzo sceptycznie zapatru-
je siê na powszechne wykorzystanie energii s³onecznej i
wiatrowej, jak równie¿ na przysz³oœæ etanolu wytwarza-
nego ze zbó¿ jako paliwa.

Michael Economides jest profesorem in¿ynierii che-

micznej na uniwersytecie w Houston.

Z pogl¹dami M. Economidesa koresponduj¹ opinie

Larry'ego Bella, publicysty dwutygodnika Forbes, zaty-

tu³owane Piêæ najwa¿niejszych mitów o energii. Rozpo-

czynaj¹c od energii s³onecznej, L. Bell zwraca uwagê,

¿e pojedyncza zaawansowana technologicznie instalacja

przetwarzania energii s³oñca w energiê elektryczn¹ wytwa-

rza moc 10 kW, wiêc dopiero po po³¹czeniu w sieæ 10 000

takich zestawów otrzymamy moc 100 MW, co wymaga

zajêcia bardzo du¿ej powierzchni. Z kolei wykorzystanie

energii wiatrowej (najszybciej rozwijaj¹cego siê Ÿród³a

energii odnawialnej), podobnie jak energii s³onecznej, pod-

lega licznym ograniczeniom geograficznym i klimatycz-

nym. Do tego dochodz¹ problemy techniczne dotycz¹ce

trwa³oœci turbin i wiatraków, ³¹cznie z zagro¿eniem bez-

pieczeñstwa otoczenia. Jeszcze bardziej ograniczone s¹

obszary, gdzie dostêp do energii geotermalnej nie wymaga

wiercenia g³êbokich otworów eksploatacyjnych i zat³acza-

j¹cych. W przeciwnym razie op³acalnoœæ uzyskiwania ciep³a

i pary technologicznej znacznie spada. Zmieni³o siê te¿

podejœcie do budowy hydroelektrowni – najstarszej formy

uzyskiwania czystej energii – poniewa¿ zak³ócaj¹ one eko-

systemy rzek, eliminuj¹ wiele gatunków ryb i dewastuj¹

krajobraz. Mimo postêpu w konstrukcji tam i turbin w

wielu krajach nie ma warunków do lokalizacji tego typu

obiektów. Wykorzystanie bardzo obiecuj¹cego Ÿród³a –

energii p³ywów morskich – nie wysz³o w³aœciwie poza fazê

doœwiadczaln¹. Osobne miejsce w dyskusji zajmuje ener-

gia j¹drowa, szczególnie w okresie od marca br., czyli od

trzêsienia ziemi w Japonii i katastrofy w elektrowni atomo-

wej w Fukushimie. Mo¿na siê obawiaæ, ¿e wszystkie pozy-

tywne aspekty energii j¹drowej, które w okresie poprze-

dzaj¹cym katastrofê coraz bardziej przemawia³y do polity-

ków i do opinii publicznej, w obecnej, nerwowej atmosferze

zostan¹ kompletnie odrzucone. Przyk³adem jest sytuacja w

Unii Europejskiej, forsuj¹cej radykalne ograniczenie emi-

sji CO2 i jednoczeœnie wycofuj¹cej siê z planów budowy

nowych elektrowni atomowych, a przecie¿ te elektrownie

jako jedyne nie emituj¹ dwutlenku wêgla.

Omawiaj¹c najwa¿niejsze rodzaje energii odnawialnej,

L. Bell przypomina, ¿e mimo cech przyjaznych œrodowisku

naturalnemu i generalnej akceptacji s¹ one równie¿ kryty-

kowane przez wielu ekologów, wiêc i przy tych projektach

nale¿y siê liczyæ ze sprzeciwami i protestami.

Polska. Wybudowanie gazoci¹gu Moravia o przepu-

stowoœci 0,5 mld m3 gazu rocznie, który po³¹czy³ czesk¹

sieæ gazownicz¹ w miejscowoœci Trzanowice z polskimi

gazoci¹gami w rejonie Cieszyna, umo¿liwi import gazu z

kierunku po³udniowego i w zwi¹zku z tym PGNiG SA
podpisa³o 13 maja br. umowê ze szwajcarsk¹ firm¹ Vitol SA
na dostawy 550 mln m3 gazu o wartoœci 550 mln � w okresie

od 1 paŸdziernika 2011 r. do 1 paŸdziernika 2014 r. Druga

umowa, zawarta z niemieck¹ firm¹ VNG AG, dotyczy

dostaw 50 mln m3 gazu w maju i czerwcu br. – bêdzie to

uzupe³nienie importu tañszym gazem po cenach sezono-

wych. Gaz ziemny bêdzie dostarczany przez punkt odbioru

w Lasowie na granicy polsko-niemieckiej, przez który
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realizowane s¹ równie¿ dostawy 140 mln m3 gazu rocznie z

kontraktu z Vitolem z 2009 r. Spó³ka Vitol SA z Genewy

zajmuje siê handlem rop¹ naftow¹, gazem ziemnym, skro-

plonym gazem ziemnym i gazem p³ynnym, posiada

udzia³y w 11 terminalach naftowych, zaanga¿owana jest

równie¿ w poszukiwania i wydobycie ropy i gazu w ró¿nych

czêœciach œwiata.

Firma BNK Petroleum Inc. opublikowa³a pierwsze infor-

macje o wynikach wiercenia Lêbork S-1 zlokalizowanego

w obrêbie koncesji S³upsk. W odró¿nieniu od wiadomoœci

o poprzednich wierceniach, takich jak £ebieñ LE-1 czy

Wytowno S-1, tym razem poznaliœmy znacznie wiêcej

szczegó³ów. Otwór Lêbork S-1 by³ wiercony pocz¹tkowo

do g³êbokoœci 3517 m, a nastêpnie pog³êbiony do 3590 m i

potwierdzono w nim wystêpowanie kompleksów ³upko-

wych o du¿ej mi¹¿szoœci z objawami gazu. Wykonano

pe³ny zestaw pomiarów geofizyki otworowej; znaczna

czêœæ perspektywicznych utworów paleozoiku by³a rdze-

niowana (³¹cznie 223 m profilu), ponadto pobrano 113 prób

ze œcian otworu. Obecnoœæ gazu (g³ównie metanu) stwier-

dzono w utworach dolnego syluru, ordowiku i kambru –

ca³kowita mi¹¿szoœæ horyzontów gazonoœnych wynosi

285 m. Najsilniejsze objawy zarejestrowano w ³upkach

kambryjskich. Obecnie trwaj¹ analizy pobranych rdzeni i

przypuszczalnie w III kwartale br. mo¿na bêdzie wytypo-

waæ horyzonty do szczelinowania hydraulicznego i zapla-

nowaæ odpowiednie parametry tego zabiegu.

Z porównania z danymi z wczeœniejszego wiercenia

Wytowno S-1 wynika, ¿e najwa¿niejsze interwa³y ³upkowe

w otworze Lêbork S-1 maj¹ wiêksz¹ mi¹¿szoœæ. Interwa³

ordowicki ma tu 91 m, podczas gdy w Wytownie s¹ to 83 m.

Podobnie interwa³ kambryjski w Lêborku ma 15 m, a w

Wytownie 9 m mi¹¿szoœci. Potwierdza to tezê o wzroœcie

mi¹¿szoœci interesuj¹cych nas kompleksów skalnych w

g³êbszych partiach basenu. Równie¿ zawartoœæ gazu w

³upkach ordowiku w otworze Lêbork S-1 obliczona na pod-

stawie profilowania geofizycznego jest wy¿sza ni¿ w

odwiercie Wytowno S-1.

Koszt wiercenia Lêbork S-1 ³¹cznie z zarurowaniem i

próbnikami bocznymi wyniós³ 5,6 mln USD, ale analizy

rdzeni zwiêksz¹ tê kwotê do 6,5 mln USD. Po zakoñczeniu

zag³owiczenia odwiertu urz¹dzenie wiertnicze zostanie

przeniesione na koncesjê Starogard. BNK Petroleum Inc.

jest operatorem koncesji S³upsk, pozosta³ymi udzia³owca-

mi s¹ Rohöl Aufsuchungs AG, Sorgenia E&P SPA i LNG
Energy Ltd.

Francja. W œlad za wstrzymaniem do po³owy czerwca

br. wierceñ poszukiwawczych na polecenie premiera Francji

François Fillona (Prz. Geol., 59: 459) pojawi³y siê nowe

ograniczenia. Francuskie Zgromadzenie Narodowe w dniu

11 maja br. stosunkiem g³osów 287:186 uchwali³o zakaz

stosowania szczelinowania hydraulicznego w poszukiwa-

niach gazu z ³upków. Ustawa nie odwo³uje natychmiast ju¿

wydanych pozwoleñ na szczelinowanie, natomiast poleca

operatorom prowadz¹cym prace zawiadomiæ odpowiedni

organ nadzoru, czy zamierzaj¹ wykonywaæ szczelinowa-

nie. Zobowi¹zuje równie¿ rz¹d do przed³o¿enia parlamen-

towi rocznego raportu o stanie poszukiwañ gazu z ³upków i

stosowanych rozwi¹zaniach technicznych. Przed g³osowa-

niem zwi¹zek przemys³owców Union Française des Indu-

stries Pétrolieres (UFIP) wys³a³ do Zgromadzenia Naro-

dowego list wyjaœniaj¹cy zasady i technologiê szczelino-

wania hydraulicznego. Teraz UFIP liczy na pomyœlny

wynik debaty nad tym zagadnieniem we francuskim Sena-

cie.

Rosja. Dyrekcja Gazpromu zaaprobowa³a plany zago-

spodarowania z³ó¿ podmorskich do 2030 r. Dotycz¹ one

szelfu Morza Barentsa, Zatoki Peczorskiej, Morza Kar-

skiego i Ochockiego. Na Morzu Barentsa i Morzu Karskim

dominuj¹ z³o¿a gazowo-kondensatowe, natomiast w Zatoce

Peczorskiej przewa¿aj¹ z³o¿a ropy. Priorytetem bêdzie

udostêpnienie zespo³u z³ó¿ Sztokmanowskoje na Morzu

Barentsa i z³ó¿ Priraz³omnoje i Do³ginskoje w Zatoce

Peczorskiej. Na Morzu Ochockim najwa¿niejszym przed-

siêwziêciem bêdzie projekt Sachalin III. Realizacja tego

programu inwestycyjnego ma umo¿liwiæ Gazpromowi wydo-

bycie ponad 200 mld m3 gazu (nie licz¹c produkcji z pro-

jektu Sachalin II) i ok. 10 mln t ropy rocznie.

USA. Dokonana w 2002 r. ocena zasobów wêglowodo-

rów na obszarze Krajowej Rezerwy Ropy (National Petro-

leum Reserve) na Alasce pos³u¿y³a do analizy ekonomicznej

op³acalnoœci poszukiwañ, zagospodarowania, eksploatacji

i transportu ropy naftowej i gazu ziemnego przy ówczes-

nych cenach surowców. Teraz S³u¿ba Geologiczna USA

przygotowa³a aktualizacjê wielkoœci zasobów i mo¿liwoœci

wydobycia, uwzglêdniaj¹c poziom cen i kosztów z 2010 r.

oraz obecn¹ technologiê. Jeden z autorów opracowania,

Emil Attanasi, wyjaœnia wprowadzenie terminu „zasoby

ekonomicznie wydobywalne” obok „zasobów technicznie

wydobywalnych” na okreœlenie zasobów ropy lub gazu,

których eksploatacja mo¿e byæ op³acalna przy obecnych

cenach rynkowych. Wielkoœæ ekonomicznie wydobywal-

nych zasobów ropy jest mniejsza ni¿ podawano w szacun-

kach z 2002 r., poniewa¿ w ostatnich wierceniach na obszarze

Krajowej Rezerwy Ropy odkrywano przewa¿nie akumu-

lacje gazu ziemnego, a nie ropy. Z drugiej strony dotych-

czas nie ma ¿adnego gazoci¹gu do transportu gazu z North

Slope, wiêc te zasoby bêd¹ dostêpne za 10–20 lat.

Aktualne szacunki dotycz¹ce obszaru Krajowej Rezerwy

Ropy i przyleg³ych wód Morza Beauforta podaj¹, ¿e znaj-

duj¹ siê tam zasoby gazu ziemnego rzêdu 500 mld m3 eko-

nomicznie wydobywalne przy cenie gazu 28 centów US za

1 m3 i 900 mld m3 przy cenie gazu 35 centów US za 1 m3.

Jeœli chodzi o ropê naftow¹, to przy cenie ropy 72 USD

za bary³kê zasoby ekonomicznie wydobywalne wynosz¹

37 mln t, natomiast przy cenie 90 USD za bary³kê jest to

68 mln t.

Falklandy. Niepowodzenia wierceñ na obiektach Rachel

North i Dawn/Jacinta nie zahamowa³y poszukiwañ i firma

Rockhopper Exploration plc po wynikach otworu rozpo-

znawczego 14/10-4 na z³o¿u Sea Lion planuje kolejne 3

wiercenia rozpoznawcze w celu okreœlenia konturu z³o¿a.

W otworze 14/10-4 przewiercono kompleks ska³ o dobrych

w³asnoœciach zbiornikowych i znacznej mi¹¿szoœci. Ca³ko-

wita mi¹¿szoœæ interwa³u z³o¿owego wynosi 107 m i znaj-

duj¹ siê tam 4 g³ówne pakiety piaszczyste ze œredni¹ porowa-

toœci¹ 20% i przepuszczalnoœci¹ przekraczaj¹c¹ 100 mD.

£¹czna mi¹¿szoœæ horyzontów roponoœnych wynosi 104 m,
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przy czym górny piaszczysty pakiet osi¹ga mi¹¿szoœæ netto

30 m. Wyniki opróbowania próbnikiem z³o¿a (zastosowa-

no próbnik formacji MDT – Modular Dynamic Tester)

wskazuj¹, ¿e wielkoœæ przyp³ywu ropy jest wiêksza ni¿ w

otworze 14/10-2, którym odkryto z³o¿e Sea Lion. Kontakt

ropa–woda znajduje siê na g³êbokoœci 2503 m.

Otworem 14/10-3 zbadano pó³nocn¹ czêœæ sto¿ka nap³y-

wowego, gdzie pakiet piaszczysty jest cieñszy i zawodniony.

Firma Rockhopper ocenia, ¿e podniesiona czêœæ sto¿ka

pó³nocnego bêdzie mia³a lepsze w³asnoœci z³o¿owe.

Afganistan. Rozpoczêta w kwietniu 2009 r. runda

przetargowa na koncesje poszukiwawcze w basenie Amu-

-darii ma byæ rozstrzygniêta do koñca lipca br. Afgañskie

Ministerstwo Górnictwa poinformowa³o, ¿e do przetargu

zakwalifikowano 5 ofert. O koncesje ubiegaj¹ siê: Bucca-
neer Energy z Australii, CNPC International Ltd. z Chin,

Petroleum Exploration Ltd. z Pakistanu, Schlumberger Ltd.
z Francji i Tethys Petroleum z Wielkiej Brytanii. Rz¹d afga-

ñski zapowiada og³oszenie w najbli¿szych latach nastêp-

nych przetargów na bloki poszukiwawcze w pó³nocnym

Afganistanie. Doniesienia z sierpnia ub. roku o odkryciu w

pobli¿u granicy z Uzbekistanem du¿ego z³o¿a ropy nafto-

wej o zasobach szacowanych na 250 mln t zwiêkszy³y zain-

teresowanie koncesjami, jednak nieustabilizowane nadal

sytuacja wewnêtrzna i bezpieczeñstwo kraju s¹ najwa¿-

niejszymi czynnikami, które mog¹ utrudniæ rozpoczêcie

prac poszukiwawczych.

Turcja. Dzia³acze Greenpeace z Austrii, Danii, Kanady,

Niemiec, Polski, S³owacji, Szwecji, Turcji i Wielkiej Bry-

tanii opanowali platformê wiertnicz¹ Leif Eiriksson opusz-

czaj¹c¹ port w Stambule i zawiesili transparenty Stop
niszczeniu Arktyki i OdejdŸcie od ropy, wybierzcie czyst¹
energiê. Akcja by³a mo¿liwa, bo platforma nie mia³a eskorty

tureckiej stra¿y przybrze¿nej. Na platformie wyczartero-

wanej przez szkock¹ firmê Cairn Energy zakoñczono wier-

cenie na Morzu Czarnym i teraz prace na niej maj¹ siê

rozpocz¹æ na Morzu Baffina. Okupacja zakoñczy³a siê

doœæ szybko i platforma kontynuuje rejs przez Dardanele

na Grenlandiê. Greenpeace po ubieg³orocznej katastrofie

w Zatoce Meksykañskiej domaga siê zawieszenia wierceñ

g³êbokowodnych, szczególnie na obszarach arktycznych.

W ub. roku inna platforma wydzier¿awiona przez Cairn
Energy by³a równie¿ obiektem ataku Greenpeace.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, BNK Petroleum,
Hart's E&P, Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil &
Gas Journal, PGNiG, Rigzone, rp.pl, World Oil
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