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Œwiat. W ubieg³orocznych prognozach
dla przemys³u naftowego nie podawano
przewidywanych cen ropy, nie mo¿na wiêc
oceniæ, czy autorzy trafnie ocenili rozwój
sytuacji na rynku, podobnie jest w pro-
gnozach na rok 2012. Wynika to przede
wszystkim z sytuacji politycznej i gospo-
darczej na œwiecie. „Arabska wiosna”
zburzy³a atmosferê wzglêdnej stabilizacji

na Bliskim Wschodzie i zagrozi³a ci¹g³oœci dostaw ropy
z tego regionu. Lista pañstw arabskich, w których trwaj¹
niepokoje, jest d³uga, a teraz jeszcze do groŸnych punktów
zapalnych do³¹czy³ Iran. Tak wiêc obecne wysokie ceny
ropy i dobra koniunktura dla wierceñ z uwagi na zapotrze-
bowanie ze strony nowego sektora gazu ³upkowego nie
mog¹ uspokajaæ i tworzyæ wizji pomyœlnej przysz³oœci.
Mimo ¿e eksperci przygotowuj¹cy prognozy reprezentuj¹
firmy amerykañskie, to jednak bior¹ pod uwagê wiado-
moœci z Europy o wstrzymaniu poszukiwañ gazu z ³upków
i nasilaj¹ce siê krytyczne opinie na temat szczelinowania
hydraulicznego. Mog¹ one nie tylko opóŸniæ rozwój tego
sektora i zagospodarowanie zasobów niekonwencjonal-
nych w Europie, ale tak¿e wp³yn¹æ na sytuacjê w USA.
Tymczasem problematyka zasobów niekonwencjonalnych
przewija siê we wszystkich wypowiedziach wspó³pracow-
ników redakcji World Oil i generalnie s¹ one uwa¿ane za
najwa¿niejszy czynnik mog¹cy o¿ywiæ gospodarkê USA,
podobnie jak ropa z Morza Pó³nocnego pozwoli³a Wielkiej
Brytanii wyjœæ z recesji w latach 70. XX w. Spadek cen
gazu pod wp³ywem rosn¹cej poda¿y gazu z ³upków ma te¿
negatywne efekty, poniewa¿ obecnie, gdy cena gazu wynosi
13–14 centów za 1 m3, wydobycie czêœci zasobów jest nie-
op³acalne. Sporo miejsca zajmuj¹ analizy skutków kata-
strofy Deep Horizon w postaci wprowadzenia moratorium
na wiercenia w Zatoce Meksykañskiej, nowych ograniczeñ
dotycz¹cych poszukiwañ i eksploatacji, a tak¿e dostêpu
obszarów koncesyjnych. Przypomina siê te¿, ¿e tamta kata-
strofa spowodowa³a utratê 60 tys. miejsc pracy. Nieco inny
jest punkt widzenia ekspertów z Hart’s E&P, którzy s¹
przekonani o znacznym wzroœcie nak³adów na poszukiwa-
nia i wydobycie w 2012 r., przy czym zwiêkszenie bêdzie
dotyczy³o przede wszystkim nowych technologii w instala-
cjach podmorskich, automatyce, p³ywaj¹cych jednostkach
wydobywczych i z³o¿ach niekonwencjonalnych. Ju¿ 30%
wydobywanej ropy pochodzi ze z³ó¿ podmorskich, wiêc
rozwój urz¹dzeñ przystosowanych do pracy na coraz wiêk-
szych g³êbokoœciach, niezawodnych i wydajnych, jest
kluczowym elementem dla tego sektora przemys³u nafto-
wego. Z kolei z eksploatacj¹ gazu z ³upków wi¹¿¹ siê zasto-

sowanie wierceñ poziomych na wiêksz¹ skalê, zró¿nico-
wane techniki dowiercania i monitoring z³ó¿. W zwi¹zku
z tym roœnie rola informacji w czasie rzeczywistym. Coraz
wiêcej urz¹dzeñ wiertniczych jest wyposa¿onych w sys-
temy EDR (Electronic Drilling Recorder), zapisuj¹ce dane
z przebiegu wiercenia. Dostêp do tych informacji maj¹
przede wszystkim du¿e firmy posiadaj¹ce oœrodki prze-
twarzania danych, ale dziêki standaryzacji protoko³ów
wymiany danych i Internetowi pojawia siê mo¿liwoœæ szer-
szego wykorzystania doœwiadczeñ z najbardziej zaawanso-
wanych technologicznie wierceñ i najtrudniejszych przypad-
ków geologicznych i szybkiej reakcji na problemy poja-
wiaj¹ce siê w czasie wiercenia, opróbowania i eksploatacji.

Zwraca siê te¿ uwagê na wykorzystanie sejsmiki 3-D,
która do tej pory w rozpoznaniu zasobów gazu z ³upków
odgrywa³a mniejsz¹ rolê ni¿ w poszukiwaniach konwen-
cjonalnych z³ó¿ ropy i gazu. Zaawansowane metody prze-
twarzania pozwalaj¹ na kartowanie stref abrazji i spêkañ
i stref podwy¿szonej porowatoœci, lokalizacjê uskoków
i okreœlanie parametrów fizycznych ska³, co jest przydatne
podczas projektowania rozmieszczenia wierceñ i konstruk-
cji otworów poziomych.

Jak widaæ, wiele wydarzeñ i procesów wp³ywa na
oceny i zapowiedzi tego, co w bran¿y naftowej bêdzie siê
dzia³o w 2012 r., st¹d sprawdzalnoœæ prognoz jest wy¿sza,
jeœli chodzi o tendencje w technice, i ni¿sza w dziedzinie
cen i sytuacji rynkowej.

Wstêpne dane o wynikach finansowych w roku 2011
potwierdzaj¹ utrzymanie przez koncern ExxonMobil pierw-
szego miejsca pod wzglêdem wielkoœci zysku. W ub. roku
zysk wyniós³ 41,06 mld USD, co oznacza wzrost o 35%
(w 2010 r. by³o to 30,46 mld USD). Dziêki zwiêkszeniu
zysku o 25% na drugie miejsce wysun¹³ siê Gazprom,
którego zysk w 2011 r. wyniós³ 40 mld USD w porównaniu
z kwot¹ 32 mld USD w 2010 r.

Polska. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA w prognozie na rok 2011 przewidywa³o wydobycie
460 tys. t ropy naftowej i 4,3 mld m3 gazu ziemnego.
Rzeczywiste wyniki produkcyjne niewiele odbieg³y od
planu: produkcja ropy w ub. roku wynios³a 468 tys. t,
produkcja gazu – 4,3 mld m3. Prognozy na lata 2012–13
zosta³y ostatnio zmienione w wyniku nowych ocen danych
geologiczno-z³o¿owych i eksploatacyjnych i zak³adaj¹
wzrost produkcji. Wydobycie ropy w 2012 r. wyniesie
660 tys. t (pierwotnie 500 tys. t), w tym ze z³ó¿ krajowych
480 tys. t; w 2013 r. bêdzie to 1240 tys. t, w tym w kraju
750 tys. t. Wydobycie gazu w 2012 r. ma siê zwiêkszyæ do
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4,7 mld m3, w 2013 r. osi¹gnie 4,9 mld m3, g³ównie dziêki
produkcji ze z³ó¿ na Morzu Pó³nocnym.

Pod koniec 2010 r. Poszukiwania Nafty i Gazu Jas³o
rozpoczê³y wiercenie otworu Niebieszczany-1 zlokalizowa-
nego w strefie nasuniêcia karpackiego i zaprojektowanego
do g³êbokoœci 4800 m. Wynik jest pozytywny; z dwóch
odrêbnych horyzontów uzyskano przyp³yw odpowiednio
118 m3/min i 283 m3/min gazu oraz znaczn¹ iloœæ wêglo-
wodorów ciek³ych. Po zakoñczeniu opróbowania prawdo-
podobnie bêdzie wiercony otwór rozpoznawczy. Operatorem
koncesji w Bieszczadach jest PGNiG SA, udzia³y posiada
tak¿e brytyjska firma Aurelian Oil & Gas plc. W tym rejo-
nie wykonano równie¿ 185 km profili sejsmicznych 2-D.

Spó³ka Grupy Lotos, Lotos Exploration and Production
Norge, uzyska³a w trakcie kolejnej rundy przetargowej
organizowanej przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej
i Energii dwie koncesje poszukiwawcze na Morzu Norwe-
skim. S¹ to koncesje PL 643 Halten Terrace (operator VNG
Norge AS) i PL 655 Traene Basin (operator Wintershall);
w obu Lotos ma 30% udzia³ów.

W tym samym przetargu trzy koncesje po³o¿one
w pobli¿u z³o¿a Skarv uzyska³o PGNiG SA.

Nadal pod znakiem zapytania jest przysz³oœæ projektu
ruroci¹gu Odessa–Brody–P³ock. W pierwotnym planie
zak³adano zakoñczenie budowy w 2015 r. i rozpoczêcie
w 2016 r. przesy³u ropy kaspijskiej w iloœci 10 mln t
rocznie. Koszt dla strony polskiej oblicza siê na 1,6 mld z³.

Siergiej Skrypka, dyrektor generalny konsorcjum
Sarmatia, powiedzia³, ¿e realizacja inwestycji zale¿y od
podpisania wielostronnej umowy miêdzyrz¹dowej (Polska,
Ukraina, Azerbejd¿an i Gruzja). Poprzedziæ j¹ ma uzgod-
nienie treœci umowy najpierw miêdzy Polsk¹ i Ukrain¹,
ale wczeœniej musz¹ zapaœæ decyzje polityczne. Tym-
czasem w dyskusji w Kancelarii Prezydenta RP na temat
okreœlenia warunków uczestnictwa w tym projekcie szef
Biura Bezpieczeñstwa Narodowego Stanis³aw Koziej stwier-
dzi³, ¿e nie ma wyraŸnych gwarancji ze strony dostawców
i odbiorców ropy.

Siergiej Skrypka wyjaœnia³ jednoczeœnie, ¿e nie powin-
no byæ trudnoœci technicznych z przeróbk¹ lekkiej ropy
z Azerbejd¿anu w rafineriach w P³ocku i Gdañsku przera-
biaj¹cych dotychczas ropê odmiany Urals. Trzy rafinerie
ukraiñskie w Drohobyczu, Krzemieñczuku i Nadwórnej
z powodzeniem przestawi³y siê z ciê¿kiej ropy rosyjskiej
na lekk¹ ropê kaspijsk¹.

Europa. Konkluzje raportu o gazie niekonwencjonal-
nym przygotowanego na zlecenie Dyrektoriatu ds. Energii
Komisji Europejskiej i opublikowanego 27 stycznia br. s¹
uspokajaj¹ce dla Polski. W raporcie dotycz¹cym g³ównie
procedur koncesjonowania i zezwoleñ na prowadzenie
wierceñ poszukiwawczych za gazem ³upkowym stwier-
dzono, ¿e obecne przepisy w Unii w dostatecznym stopniu
reguluj¹ dzia³alnoœæ w tym zakresie i nie ma istotnych
rozbie¿noœci. Opinia zosta³a przygotowana na podstawie
materia³ów dostarczonych przez Francjê, Niemcy, Polskê
i Szwecjê, wykorzystano tak¿e opracowanie belgijsko-
-luksemburskiej kancelarii prawnej Phillippe & Partners.
W raporcie zwrócono uwagê na potrzebê utrzymania stabil-
nych warunków dzia³ania dla inwestorów, czemu nie
sprzyjaj¹ czêste zmiany przepisów krajowych. Jednoczeœ-

nie usprawnienia wymagaj¹ procesy anga¿owania opinii
publicznej w kontrolowanie za³o¿eñ projektów poszuki-
wawczych i eksploatacyjnych i przebiegu ich realizacji.
Decyzje Francji i Bu³garii o wstrzymaniu poszukiwañ gazu
z ³upków by³y sygna³em, ¿e krytyczne podejœcie do nowe-
go surowca energetycznego w Unii Europejskiej mo¿e siê
rozszerzyæ.

Wielka Brytania. Nowe informacje na temat wystêpo-
wania gazu z ³upków przynios³o wiercenie wykonane przez
IGas Energy plc w rejonie Ince Marshes w pobli¿u Liver-
poolu. W otworze stwierdzono obecnoœæ kilku pok³adów
wêgla o mi¹¿szoœci netto 11 m z objawami gazu. Przewier-
cono te¿ ponad 300-metrow¹ seriê ³upkow¹ zaliczan¹ do
dolnokarboñskiej formacji Bowland z licznymi horyzonta-
mi gazonoœnymi. Wiercenie zosta³o zastanowione i trwaj¹
analizy rdzeni, prób okruchowych i profilowañ. Wczeœ-
niejsze obliczenia sugerowa³y, ¿e zasoby geologiczne gazu
w ³upkach w tej strefie wynosz¹ 130 mld m3. IGas Energy
jest brytyjsk¹ firm¹ prowadz¹c¹ poszukiwania i wydobycie
ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu z pok³adów wêgla
w Anglii i Walii.

Rosja. Po uzyskaniu zgody Turcji na u³o¿enie gazo-
ci¹gu South Stream w tureckim sektorze Morza Czarnego
przygotowania do rozpoczêcia budowy uleg³y przyspiesze-
niu. Ju¿ 20 stycznia br. zarz¹d Gazpromu, zgodnie z pole-
ceniem premiera Rosji W³adimira Putina, podj¹³ dzia³ania
w celu przesuniêcia terminu rozpoczêcia prac z 2013 r.,
jak pierwotnie planowano, na grudzieñ 2012 r. Prezes kon-
cernu Aleksiej Miller stwierdzi³, ¿e Gazprom posiada
niezbêdne œrodki techniczne, finansowe i organizacyjne
oraz doœwiadczenie w realizacji wielkich podmorskich
inwestycji transportowych umo¿liwiaj¹ce sprawne wyko-
nanie zadania i skrócenie terminu. Harmonogram projektu
opracowany przez Gazprom w lutym br. bêdzie przed-
stawiony radzie dyrektorów South Stream Transport AG.

Dania. W komunikacie z 25 stycznia br. PGNiG SA
donosi o zakoñczeniu prac w otworze Felsted-1 wierconym
w obrêbie koncesji 1/05 z zadaniem zbadania utworów
dolomitu g³ównego. W wierceniu odnotowano objawy gazu
palnego, lecz o niskiej wartoœci opa³owej (domieszka azotu)
i w zwi¹zku z tym otwór bêdzie zlikwidowany.

Norwegia. W pobli¿u wielkiego z³o¿a ropy Gullfaks
(odkrytego w 1978 r.) wykryto czwart¹ akumulacjê wêglo-
wodorów w ci¹gu ostatnich 10 miesiêcy – jest to z³o¿e
Skinfaks South. W wierceniu o g³êbokoœci koñcowej 3722 m
(g³êbokoœæ wody wynosi 135 m) stwierdzono kompleks
ska³ zbiornikowych o dobrych parametrach i mi¹¿szoœci
80 m. Ropa typu lekkiego wystêpuje w utworach œrod-
kowej jury (grupa Brent). Wed³ug wstêpnych szacunków
wielkoœæ zasobów wynosi od 260 do 940 tys. t równowa¿-
nika ropy naftowej. £¹cznie z odkrytymi wczeœnie z³o¿ami
Opal, Rutil i Brent 10 A/B zasoby rejonu Tampen na Morzu
Pó³nocnym zwiêksz¹ siê o 6,8–13,6 mln t równowa¿nika
ropy naftowej.

Izrael. Firma Noble Energy mo¿e siê pochwaliæ kolej-
nym, szóstym odkryciem z³o¿a gazu w Basenie Lewantyñ-
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skim. Z³o¿e Tanin znajduje siê ok. 20 km na pó³nocny
zachód od odkrytego w 2008 r. z³o¿a Tamar (Prz. Geol.,
59: 775). W wierceniu, które osi¹gnê³o g³êbokoœæ 5551 m,
stwierdzono horyzont gazonoœny o mi¹¿szoœci 39,6 m.
S¹ to dolnomioceñskie piaski o bardzo dobrych w³as-
noœciach zbiornikowych. Wielkoœæ szacowanych zasobów
mieœci siê w granicach od 25 do 39 mld m3 gazu (œrednio
33 mld m3). Ca³kowite zasoby gazu ziemnego w Basenie
Lewantyñskim, ³¹cznie z najnowsz¹ akumulacj¹, ocenia
siê na 990 mld m3. Jest to strefa g³êbokowodna, g³êbokoœæ
wody wynosi 1554 m.

Angola. Na wodach Zatoki Gwinejskiej, w basenie
Kwanza/Benguela, rozpoczêto wykonywanie ogromnego
zdjêcia sejsmicznego 3-D o powierzchni 26 000 km2. Bada-
nia s¹ prowadzone przez dwa statki sejsmiczne nale¿¹ce do
Petroleum Geo-Services ASA, które do koñca roku w ramach
tego projektu przepracuj¹ ³¹cznie 20 miesiêcy roboczych.
Ramform Valiant mo¿e holowaæ do 20 kabli hydrofono-
wych (streamerów), Apollo do 10 kabli. Zadaniem badañ
sejsmicznych jest odwzorowanie perspektywicznych struk-
tur w utworach podsolnych. W marcu br. rozpocznie prze-
twarzanie zarejestrowanych materia³ów.

Kuba. Platforma Scarabeo 9 rozpoczê³a 2 lutego br.
wiercenie otworu w Zatoce Meksykañskiej, ok. 50 km na
pó³noc od Hawany. Zakontraktowana przez Repsol YPF SA
do wierceñ na wodach kubañskich Scarabeo 9 przyp³ynê³a
do Hawany w styczniu br. W czasie postoju na Trynidadzie
urz¹dzenie by³o kontrolowane przez inspektorów z Biura
Bezpieczeñstwa i Nadzoru Œrodowiskowego Departa-
mentu Spraw Wewnêtrznych USA w celu sprawdzenia, czy
spe³nia wymagania do pracy w Zatoce Meksykañskiej.
Pó³zanurzalna platforma Scarabeo 9, zbudowana w 2010 r.
w Chinach, zosta³a zaprojektowana przez firmê Frigstad
Offshore Engineering z Oslo i jest konstrukcj¹ VI genera-
cji. Mo¿e wierciæ otwory do g³êbokoœci 15 200 m przy
maksymalnej g³êbokoœci wody 3600 m. Przystosowana
jest do pracy przy prêdkoœci wiatru dochodz¹cej do 100
wêz³ów (180 km/h) i wysokoœci fal do 27 m. Rozmiary
(pok³ad 80 � 77 m), wypornoœæ (52 932 t) i moc silników
(46 080 kW) pozwalaj¹ zaliczyæ j¹ do najwiêkszych plat-
form wiertniczych. Armatorem jest w³oski Saipem S.p.A.,
dzienny koszt dzier¿awy wynosi 500 tys. USD.

�ród³a: Aurelian Oil & Gas, Gazprom, Hart’s E&P,
Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas
Journal, PGNiG, Rapid, Rigzone, RusEnergy, Statoil,
Wall Street Journal, World Oil
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Errata

W numerze 2/2012 Przegl¹du Geologicznego, w artykule pana Antoniego Barbackiego pt. „Ocena energetycznej jakoœci zasobów
geotermalnych – aspekty termodynamiczny i terminologiczny” (str. 117) pojawi³ siê b³¹d we wzorze na entalpiê w³aœciw¹.
Prawid³owa postaæ wzoru to: h c t pvw
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