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Œwiat. Z danych zamieszczonych w
tegorocznej edycji biuletynu statystycz-
nego OPEC wynika, ¿e zasoby ropy naf-
towej w Wenezueli wynosz¹ 40,3 mld t w
porównaniu z 35,9 mld t ropy w Arabii
Saudyjskiej. Oznacza to, ¿e Arabia Sau-
dyjska utraci³a zajmowane od wielu lat
czo³owe miejsce w rankingu zasobów
ropy. Wed³ug tego samego Ÿród³a zasoby

Wenezueli w 2009 r. wynosi³y 28,7 mld t i wzros³y w ci¹gu
roku o 40%! Jednym z powodów mo¿e byæ zmiana oceny
dostêpnoœci z³ó¿ ciê¿kiej ropy w basenie Orinoko zaj-
muj¹cych powierzchniê ok. 49 tys. km2. Informacje o zaso-
bach ropy w biuletynie OPEC s¹ zg³aszane przez kraje
cz³onkowskie i nie s¹ weryfikowane przez wydawcê. Hart
Energy ocenia zasoby w tym rejonie nawet na 176 mld t
bardzo ciê¿kiej ropy, natomiast szacunki S³u¿by Geolo-
gicznej USA podaj¹ liczbê 70 mld t ropy technicznie wydo-
bywalnej. Odrêbnym problemem mo¿e byæ op³acalnoœæ
eksploatacji w obecnych warunkach. Hart Energy przewi-
duje, ¿e wydobycie ciê¿kiej ropy w basenie Orinoko wzro-
œnie z 92,4 tys. t/d w 2010 r. do 227 tys. t /d w 2020 r.

Du¿e zmiany w tabeli OPEC nast¹pi³y równie¿ w
danych o zasobach w Iraku – wzrost o 24,4% i w Iranie –
wzrost o 10,3%.

Europa. Porównanie skutecznoœci dzia³ania Unii
Europejskiej i Gazpromu w realizacji inwestycji energe-
tycznych wypada zdecydowanie na korzyœæ rosyjskiego
koncernu. Najnowszym dowodem jest podpisanie 16 wrzeœ-
nia br. w Soczi porozumienia o budowie gazoci¹gu South
Stream. Dokument podpisali akcjonariusze konsorcjum
South Stream AG: przedstawiciele Gazpromu, ENI, EdF i
Wintershall.

Projekt przewiduje budowê transgranicznej magistrali
o d³ugoœci 2200 km z Kraju Krasnodarskiego w Rosji przez
Morze Czarne do Warny o docelowej przepustowoœci 63
mld m3 gazu rocznie. Pocz¹tkowe punkty gazoci¹gu bêd¹
zlokalizowane na wybrze¿u Morza Czarnego w miejsco-
woœci Anapa na NW od Noworosyjska i D¿ugba k. Tuapse.
Od Plewen w Bu³garii gazoci¹g bêdzie siê rozga³êzia³ na
czêœæ pó³nocn¹ do Serbii, Wêgier, Austrii i S³owenii i czêœæ
po³udniow¹ do Grecji, a nastêpnie przez Morze Joñskie do
Otranto i Brindisi we W³oszech. W Austrii South Stream
dotrze do wêz³a gazowego Baumgarten i do po³¹czenia z
gazoci¹giem Trans Austria w Arnoldstein. Nowe po³¹cze-
nie bêdzie siê sk³adaæ z 4 nitek – ka¿da z nich o zdolnoœci
przesy³owej 15,57 mld m3 gazu rocznie. Projekt przewidu-
je rozpoczêcie budowy w 2013 r., oddanie do eksploatacji
pierwszej nitki gazoci¹gu w grudniu 2015 r. i zakoñczenie
ca³ej inwestycji w 2018 r. Koszt jest szacowany na 15,5

mld euro, w tym koszt 900-kilometrowego odcinka pod-
morskiego 10 mld euro.

Pocz¹tkiem projektu by³o porozumienie o wspó³pracy
pomiêdzy ENI i Gazpromem zawarte w 2007 r. W œlad za
tym posz³o zarejestrowanie w 2008 r. w Szwajcarii spó³ki
South Stream AG. W 2011 r. nast¹pi³o rozszerzenie grona
akcjonariuszy przez do³¹czenie EdF i Wintershall i obecnie
Gazprom ma 50% udzia³ów, ENI – 20%, a EdF i Winters-
hall po 15%. Rzecznik Gazpromu oœwiadczy³, ¿e podpisa-
no ju¿ miêdzyrz¹dowe porozumienia z Austri¹, Bu³gari¹,
Chorwacj¹, Grecj¹, Serbi¹, S³oweni¹ i Wêgrami, niezbêd-
ne do realizacji l¹dowej czêœci inwestycji. Trwaj¹ uzgod-
nienia w sprawie dostêpu do tureckiej strefy ekonomicznej
na Morzu Czarnym.

Ze spotkaniem w Soczi ³¹czy siê inne wa¿ne wydarze-
nie. W t³oczni Portowaja k. Wyborga premier W. Putin
uruchomi³ 6 wrzeœnia br. za poœrednictwem systemu kom-
puterowego procedurê nape³niania gazem pierwszej nitki
gazoci¹gu Nord Stream. Po ostatecznym po³¹czeniu trzech
odcinków ruroci¹gu, co nast¹pi³o 21 czerwca br., rozpocz¹³
siê etap prób ciœnieniowych, osuszania i nape³niania azo-
tem. Teraz mo¿na ju¿ by³o przyst¹piæ do ostatniej fazy roz-
ruchu poprzedzaj¹cej przekazanie gazoci¹gu do normalnej
eksploatacji tj. nape³nianie gazem technicznym. Nape³nia-
nie potrwa oko³o jednego miesi¹ca. Moc turbin stacji Por-
towaja wynosi 366 MW, ciœnienie robocze 220 barów.

Zakoñczenie budowy nie oznacza rozwi¹zania wszyst-
kich problemów, przede wszystkim ekonomicznych. Wia-
domo, ¿e koszty inwestycji znacznie przekroczy³y pier-
wotny preliminarz, co musi odbiæ siê na kosztach przesy³u i
te zmiany najbardziej dotkn¹ Niemcy. Po rezygnacji z ener-
gii atomowej Niemcy bêd¹ jeszcze bardziej uzale¿nione od
gazu rosyjskiego. Ju¿ teraz Gazprom domaga siê wiêkszej
kontroli nad przesy³em i bagatelizuje ujawnione nieszczel-
noœci i usterki w wielu miejscach, co mo¿e zagroziæ stabil-
noœci dostaw w normalnej eksploatacji. Z drugiej strony
jednak w opinii komentatorów World Politics Review
Rosja jest pewniejszym dostawc¹ ni¿ Azerbejd¿an czy
Irak, które maj¹ byæ potencjalnymi dostawcami gazu dla
gazoci¹gu Nabucco.

Pod znakiem zapytania staje te¿ realizacja innej inwe-
stycji, która mia³a stworzyæ niezale¿n¹ od Rosji trasê
dostaw ropy naftowej dla Ukrainy i Polski, a mianowicie
przed³u¿enia ropoci¹gu Odessa-Brody do Gdañska (kon-
sorcjum Sarmatia). Jeszcze w kwietniu br. premier D. Tusk
oœwiadczy³, ¿e Polska jest zainteresowana tym projektem.
Teraz komunikat Kancelarii Prezydenta RP potwierdza, ¿e
prezydent B. Komorowski bêdzie rekomendowaæ nowemu
rz¹dowi okreœlenie warunków uczestnictwa w tym projek-
cie, ale jednoczeœnie szef Biura Bezpieczeñstwa Narodo-
wego S. Koziej na posiedzeniu 15 wrzeœnia br. przedstawi³
warunki, jakie musz¹ byæ spe³nione.
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S¹ to:
� wzmocnienie bezpieczeñstwa energetycznego Pol-

ski;
� dobre relacje z naszymi miêdzynarodowymi partne-

rami w realizacji projektu;
� uwarunkowania biznesowe obejmuj¹ce perspekty-

wê finansowania ze œrodków unijnych; S. Koziej
stwierdzi³, ¿e mimo 20 lat przygotowañ, nie ma
wyraŸnych gwarancji ze strony dostawców i odbior-
ców ropy: potencjalni uczestnicy tego projektu do tej
pory nie przedstawili takich rozwi¹zañ finansowych,
które pozwalaj¹ okreœliæ, czy bêdziemy zarabiaæ na
tym projekcie, czy do niego dop³acaæ.

Wiadomoœæ zacytowa³ skwapliwie portal RusEnergy,
opatruj¹c j¹ tytu³em Polska odmówi³a finansowania
przed³u¿enia ruroci¹gu Odessa-Brody.

Norwegia. We wrzeœniu 2010 r. Lundin Petroleum AB
poinformowa³ o odkryciu z³o¿a Avaldsnes w pobli¿u z³o¿a
Luno. Nastêpnie w sierpniu Statoil wykona³ otwór 16/2–8
na strukturze Aldous, w którym przewiercono 65-metrowy
profil nasycony rop¹. S¹ to gruboziarniste, s³abo zwiêz³e
jurajskie piaskowce o bardzo dobrych w³asnoœciach zbior-
nikowych. Stwierdzono równoczeœnie po³¹czenie z³ó¿
Aldous i Avaldsnes, co pozwala na oszacowanie wielkoœci
wydobywalnych zasobów na 68 do 163 mln t równowa¿ni-
ka ropy naftowej. Najnowsze informacje Statoilu okreœlaj¹
z³o¿a Aldous i Avaldsnes jako jedno z najwiêkszych
odkryæ na norweskim szelfie kontynentalnym. Statoil, któ-
ry jest operatorem na bloku 265, planuje wiercenie otwo-
rów rozpoznawczych na strukturze Aldous Major North z
platformy Transocean Leader.

Pomyœlnie rozwijaj¹ siê te¿ poszukiwania na Morzu
Barentsa. Po odkryciu przez Statoil z³o¿a Skrugard (Prz.
Geol., 59: 460) Total E&P Norge w sierpniu br. poinformo-
wa³ o wynikach otworu 7225/3–1. Wiercenie mia³o zbadaæ
perspektywiczne formacje triasowe Kobbe, Havert i
Snadd, jurajsk¹ Sto i permsk¹ Bjarmeland. Zakoñczono je
na g³êbokoœci 4150 m w permskiej formacji Orn. Objawy
gazu stwierdzono we wszystkich czterech formacjach
jurajskich i triasowych. Najlepsze rezultaty uzyskano w
formacji Kobbe, w 400-metrowym interwale o zró¿nico-
wanych w³asnoœciach z³o¿owych. W próbach z³o¿owych
przyp³yw przez zwê¿kê 44/64” wynosi³ 181 tys. m3/d gazu
z zawartoœci¹ CO2, H2S i azotu. Wstêpne oceny zasobnoœci
nowego z³o¿a mówi¹ o 10–48 mld m3 gazu (wydobywal-
nych).

OpóŸnia siê zagospodarowanie z³o¿a Yme, gdzie pier-
wotnie planowano rozpoczêcie eksploatacji w IV kwartale
2010 r. Dopiero we wrzeœniu ub. roku do Stavanger dotar³a
jednostka produkcyjna MOPU (Mobile Offshore Produc-
tion Unit) zbudowana w stoczni Adyard w Abu Zabi. Prace
wykoñczeniowe przeci¹gnê³y siê i posadowienie w koñco-
wej lokalizacji na z³o¿u Yme nast¹pi³o 26 czerwca br.
Wed³ug informacji operatora, którym jest Talisman Ener-
gy, uruchomienie produkcji nast¹pi w II kwartale 2012 r.,
co oznacza opóŸnienie o 1,5 roku w stosunku do pierwot-
nych za³o¿eñ. OpóŸnienie stawia w trudnej sytuacji spó³kê
zale¿n¹ LOTOSU, Lotos Exploration and Production Nor-
ge, która w swoich tegorocznych planach produkcyjnych
uwzglêdnia³a dostawy ropy z Morza Pó³nocnego. Lotos
posiada 20% udzia³ów w koncesji Yme, co daje prawo do
zasobów wydobywalnych w iloœci 1,8 mln t ropy.

Morze Pó³nocne. Z³o¿e Gannet znajduje siê w brytyj-
skim sektorze M. Pó³nocnego w odleg³oœci 180 km od
Aberdeen. W sierpniu br. nast¹pi³a tam powa¿na awaria –
wykryto wyciek ropy z ruroci¹gu. Dopiero po kilku dniach
nurkom uda³o siê zamkn¹æ zawór, którym ropa przedosta-
wa³a siê do morza. Szacuje siê, ¿e do wody wyciek³o ok.
240 t ropy. Na miejsce awarii przyby³y 3 statki, które bêd¹
ustawiaæ zapory i aplikowaæ œrodki dyspersyjne, jednak
usuwanie skutków wycieku mo¿e potrwaæ parê tygodni.
Stra¿ Wybrze¿a œledzi powierzchniowe skutki wycieku i
ocenia wielkoœæ plamy ropy na 6–7 km2. G³êbokoœæ wody
wynosi 95 m. Operatorem z³o¿a Gannet jest Shell.

Polska. Przedstawiciel BNK Petroleum Inc., pro-
wadz¹cego poszukiwania w obrêbie koncesji S³awno i
S³upsk, okreœli³ wstêpne wyniki analiz rdzeni z interwa³u
ordowik/kambr z otworów Wytowno S-1 i Lêbork S-1 jako
obiecuj¹ce. W odwiercie Lêbork S-1 w interwale o
mi¹¿szoœci 47 m obejmuj¹cym utwory ordowiku i kambru
porowatoœæ zmienia siê od 0,98% do 5,2%, œrednio wynosi
4%. W otworze Wytowno S-1 w 91-metrowym interwale
obejmuj¹cym najbardziej perspektywiczny interwa³ dolno-
sylurski porowatoœæ waha siê od 1,1% do 4%, œrednio
wynosi 3%, natomiast w wy¿szych partiach dolnego syluru
porowatoœæ wynosi 5,6%. Objêtoœæ porów nasyconych
gazem w p³ytszych utworach sylurskich wynosi 4,3%,
w g³êbszych 1,1%. W otworze Lêbork S-1 ten sam para-
metr w osadach ordowiku i syluru zmienia siê od 0,8% do
3,9%, œrednio wynosi 1,8%. Zawartoœæ TOC w utworach
sylurskich w otworze Wytowno S-1 zmienia siê od 0,1% do
1,3% wagowych. Analizy zosta³y wykonane na próbkach
pobranych ze œcian otworu, czêœciowo tylko z rdzeni i nie
s¹ jeszcze zakoñczone.

BNK Petroleum Inc. dla porównania przytacza wyniki
uzyskane w Oklahomie dla ³upków Woodford. Wartoœci
desorpcji gazu wynosz¹ tam 2,94 m3/tonê, podczas gdy w
otworze Lêbork S-1 jest to 1,1 m3/tonê w dolnym sylurze i
7,58 m3/tonê w utworach ordowiku i syluru, osi¹gaj¹c w
niektórych interwa³ach 12,76 m3/tonê. W otworze Wytow-
no S-1 œrednia wartoœæ desorpcji w perspektywicznym
interwale dolnosylurskim wynosi 3,5 m3/tonê, w p³ytszej
czêœci syluru 2,17 m3/tonê.

W lipcu br. rozpoczêto wiercenie otworu Starogard S-1
w obrêbie koncesji Starogard. Na pocz¹tku sierpnia br.
wiercenie osi¹gnê³o g³êbokoœæ 1700 m.

PGNiG SA i FX Energy zawiadomi³y o rozpoczêciu
wiercenia Kutno-2 projektowanego do g³êbokoœci 6500 m.
Zadanie polega na zbadaniu gazonoœnoœci struktury w
utworach czerwonego sp¹gowca wyznaczonej na podsta-
wie badañ sejsmicznych 2-D. Pierwszy odcinek bêdzie
wiercony l¿ejszym urz¹dzeniem, póŸniej zostanie ustawio-
ne urz¹dzenie IDM-2000 do osi¹gniêcia docelowej g³êbo-
koœci. Operatorem koncesji Kutno jest FX Energy
dysponuj¹ce 50% udzia³ów, pozosta³e 50% posiada
PGNiG S.A. Wed³ug optymistycznych szacunków w
tym rejonie mo¿na siê spodziewaæ zasobów wielkoœci
100 mld m3 gazu.

Zakoñczy³a siê rozbudowa podziemnego magazynu
gazu Strachocina, który zwiêkszy³ pojemnoœæ czynn¹ ze
150 mln m3 do 330 mln m3 i jednoczeœnie przyspieszony
zosta³ proces zat³aczania gazu. Obecnie mo¿na zat³oczyæ
pe³n¹ pojemnoœæ w ci¹gu 150 dni, podczas gdy poprzednio
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pe³ne zape³nienie zbiornika trwa³o 170 dni. Skróci³ siê
równie¿ czas odbioru gazu ze 160 dni przed rozbudow¹ do
120 dni. Ca³kowity koszt inwestycji przekroczy³ 550 mln z³.
Na jesieni zakoñczona bêdzie trwaj¹ca od 2008 r. rozbudo-
wa podziemnego magazynu Wierzchowice, co pozwoli na
zwiêkszenie jego pojemnoœci czynnej z 575 mln m3 do 1,2
mld m3 gazu. Strategia PGNiG S.A. przewiduje zwiêksze-
nie pojemnoœci podziemnych magazynów gazu w Polsce
do roku 2015 z obecnych 1,8 mld m3 do ponad 3 mld m3,
co wymagaæ bêdzie nak³adów inwestycyjnych rzêdu 3,5
mld z³.

Rosja. Podpisano porozumienie o budowie przez fran-
cuski koncern Total terminalu do odbioru skroplonego
gazu ziemnego na pó³wyspie Jama³. G³ównym inwestorem
jest najwiêksza rosyjska prywatna firma gazowa Novatek.
W kwietniu br. Total naby³ 12% udzia³ów Novateku. Teraz
wspó³praca rozszerza siê i rz¹d rosyjski zgodzi³ siê na
sprzeda¿ Totalowi 20% udzia³ów w inwestycji Yamal
LNG. Na pó³wyspie Jama³ znajduje siê gazowo-kondensa-
towe z³o¿e Ju¿no-Tambiejskoje, które bêdzie dostarczaæ
surowiec do zak³adów skraplania gazu. Wydobycie gazu w
tym rejonie w latach 2016–2050 wyniesie 670 mld m3 gazu
i 22,8 mln t kondensatu. Produkcja skroplonego gazu ziem-
nego osi¹gnie 440 mln t i 18,9 mln t kondensatu. Jednym z
odbiorców gazu skroplonego bêdzie Francja, która ma
importowaæ 15,5 mln t gazu rocznie. Koszt inwestycji
obejmuj¹cej zagospodarowanie z³ó¿ i budowê terminalu
szacuje siê na 38 mld USD. Terminal ma byæ oddany do
u¿ytku w 2018 r.

W Soczi 30 sierpnia br. podpisano umowê o strategicz-
nej wspó³pracy pomiêdzy ExxonMobil i Rosnieft. Wspó³-
praca bêdzie dotyczyæ przede wszystkim poszukiwañ na
szelfie Arktyki i obejmowaæ bêdzie utworzenie oœrodka
badañ szelfu arktycznego w St. Petersburgu, przygotowa-
nie kadr i wspólne przedsiêwziêcia. Obszar badañ to blok
Prinowoziemielskij E na Morzu Karskim o powierzchni
126 tys. km2 i g³êbokoœci wody 50–150 m. Obecny przy
podpisaniu umowy premier W. Putin powiedzia³, ¿e inwe-
stycje na tym obszarze mog¹ osi¹gn¹æ 500 mld rubli (ok.
12 mld euro lub 17,3 mld USD). Prezes ExxonMobil Rex
Tillerson oœwiadczy³, ¿e zapewnienia rz¹du rosyjskiego o

reformie opodatkowania ropy i poprawie warunków inwe-
stowania dla zagranicznych i rosyjskich firm naftowych
by³y argumentem do nawi¹zania wspó³pracy z rosyjskim
koncernem. Dla Rosniefti ogromne znaczenie ma zapowiedŸ
uzyskania dostêpu do z³ó¿ w Zatoce Meksykañskiej.

Wczeœniej ExxonMobil zawar³ z Rosniefti¹ porozumie-
nie o wspólnych poszukiwaniach na Morzu Czarnym w
niecce Tuapse. Jest to obszar o powierzchni 11,2 tys. km2 o
potencjalnych zasobach 136 mln t równowa¿nika ropy naf-
towej. Rosnieft bêdzie mia³a 66,7% udzia³ów, ExxonMobil
– 33%.

W 2009 r. Gazprom uzyska³ koncesjê poszukiwawcz¹
na bloku Zapadno-Kamczatskij na Morzu Ochockim i
wykona³ znaczny zakres badañ sejsmicznych. Obecnie
trwaj¹ przygotowania do wierceñ na zachód od Kamczatki.
Platforma Kolskaja typu „jack-up” zosta³a odholowana z
Murmañska do Magadanu. W tym samym rejonie znajduje
siê z³o¿e gazowo-kondensatowe Kirinskoje, którego zaso-
by Gazprom szacuje na 137 mld m3 gazu. Jeszcze w tym
roku bêd¹ tam wiercone dwa otwory eksploatacyjne. Z³o¿e
Kirinskoje bêdzie pierwszym rosyjskim z³o¿em eksploato-
wanym z zastosowaniem podwodnych instalacji produk-
cyjnych.

Falklandy. Zasoby geologiczne kompleksu sto¿ków
nap³ywowych pó³nocnych Falklandów szacuje siê na 82 do
174 mln t ropy. Teraz trzeci otwór rozpoznawczy 14-10-6
na z³o¿u Sea Lion, zaprojektowany do zbadania œrodkowej
czêœci g³ównego sto¿ka nap³ywowego, osi¹gn¹³ g³êbokoœæ
2706 m. Przewiercono interwa³ z³o¿owy o mi¹¿szoœci 42 m
z seri¹ roponoœn¹ o mi¹¿szoœci netto 36,2 m. Œrednia poro-
watoœæ wynosi 21% dochodz¹c do 28,8 %. Dobre w³asno-
œci zbiornikowe wykazuje równie¿ ni¿szy pakiet
piaskowcowy o mi¹¿szoœci 34 m (œrednia porowatoœæ
20%, osi¹ga 25,3%). Na podstawie tych wyników firma
Rockhopper Exploration plc oceni³a, ¿e z³o¿e ma znacze-
nie przemys³owe i przygotowuje plan zagospodarowania z
wykorzystaniem statków FPSO i FSU.

�ród³a: BNK Petroleum, E&P, Kommersant, Lotos, Off-
shore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal,
OPEC, PGNiG, Rigzone, RusEnergy, Statoil, World Oil,
World Politics Review
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