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Œwiat. W ramach prezentacji naj-
nowszych osi¹gniêæ techniki wiertniczej
na dorocznej Offshore Technology Con-
ference w Houston ogromne zaintereso-
wanie wzbudzi³ referat „Projektowanie
najg³êbszego wiercenia na morzu do gór-
nego p³aszcza Ziemi”. Plany wiercenia
badawczego na Pacyfiku z zadaniem
pobrania rdzeni z górnego p³aszcza Zie-

mi by³y dyskutowane od dawna. Podstawowe problemy
wynikaj¹ z lokalizacji wiercenia – tam, gdzie gruboœæ sko-
rupy ziemskiej jest najmniejsza, g³êbokoœæ oceanu jest
znaczna. Nale¿y siê liczyæ z koniecznoœci¹ przewiercenia
ok. 3700 m pod dnem morskim przy g³êbokoœci wody prze-
kraczaj¹cej nawet 4200 m. Obecnie maksymalna g³êbo-
koœæ wody przy wierceniach podmorskich siêga 3000 m.
Trudnoœci bêdzie sprawiaæ równie¿ temperatura na dnie
otworu dochodz¹ca do 250°C. Specjaliœci z firmy Blade
Energy Partners twierdz¹, ¿e zadanie jest wykonalne, ale
trzeba zastosowaæ nowe materia³y i zwiêkszyæ moc urz¹dze-
nia wiertniczego umo¿liwiaj¹c¹ cyrkulacjê p³uczki na takiej
g³êbokoœci. W normalnych warunkach próbki by³yby dostar-
czane na powierzchniê risera podobnego do obecnych kon-
strukcji ³¹cz¹cych podwodne g³owice, jednak rury stalowe
s¹ zbyt ciê¿kie przy tej d³ugoœci. Rozwa¿a siê zastosowanie
rur tytanowych lub aluminiowych. Orientacyjnym termi-
nem realizacji wiercenia bêdzie 2017 r.

Rozszerza siê wspó³praca Rosji z zagranicznymi kon-
cernami naftowymi w dziedzinie poszukiwañ i wydobycia.
Po porozumieniu ExxonMobil–Rosnieft dotycz¹cym poszu-
kiwañ w Arktyce (Prz. Geol., 60: 197) podpisywane s¹
kolejne umowy o wymianie aktywów, udostêpnianiu tech-
nologii i szkoleniach. Pod koniec kwietnia w obecnoœci
prezydenta elekta W³adimira Putina szefowie ENI i Rosniefti
podpisali kompleksow¹ umowê o wspó³pracy przewiduj¹c¹
wspólne rozpoznanie z³ó¿ ropy i gazu na Morzu Barentsa
i Morzu Czarnym. Dwa bloki na Morzu Barentsa (Fedynski
i Centralny Barentsa) s¹ zlokalizowane w czêœci akwenu
wolnej od lodu. Blok Fedynski ma powierzchniê 38 tys. km2.
Na Morzu Czarnym umowa dotyczy bloku Zachodniego
Czarnomorskiego o powierzchni 8,6 tys. km2. Wed³ug sza-
cunków Rosniefti ³¹czne zasoby na obszarach objêtych
umow¹ wynosz¹ 4,9 mld t równowa¿nika ropy naftowej.
Udzia³ ENI w poszczególnych projektach wyniesie 33,3%.
W³oski koncern sfinansuje przede wszystkim prace poszu-
kiwawcze ukierunkowane na zbadanie wartoœci przemy-
s³owej z³ó¿. W ramach porozumienia przewiduje siê rów-
nie¿ udzia³ Rosniefti w projektach ENI na œwiecie.

Kilka dni póŸniej podobn¹ umowê z Rosniefti¹ podpisa³
Statoil. Obejmuje ona wspólne poszukiwania w akwenach
Rosji i Norwegii oraz prowadzenie prac studialnych w dwóch
rejonach na l¹dzie w Rosji. S¹ to projekty d³ugoterminowe –
pierwsze wiercenia poszukiwawcze, poprzedzone du¿ym
programem badañ sejsmicznych 2-D i 3-D, s¹ planowane
w latach 2016–2020. Na Morzu Barentsa umowa dotyczy
bloku koncesyjnego Persejewski, na Morzu Ochockim
bloków Kaszewarowski, Lisjanski i Magadan-1 o ³¹cznej
powierzchni ponad 100 tys. km2. Zaanga¿owanie Statoilu
bêdzie siê koncentrowaæ na realizacji wstêpnej fazy poszu-
kiwañ z ocen¹ ekonomicznego znaczenia potencjalnych
zasobów znajduj¹cych siê w obrêbie czterech koncesji.
Obszary l¹dowe objête umow¹ to z³o¿e Komsomolskoje N
w Zachodniej Syberii i bloki w rejonie Stawropola z perspek-
tywami wystêpowania gazu z ³upków. W ramach wymiany
aktywów Rosnieft obejmie udzia³y w wybranych konce-
sjach Statoilu na Morzu Pó³nocnym i w norweskim sektorze
Morza Barentsa.

We wszystkich porozumieniach du¿o uwagi poœwiêca siê
dostêpowi do najnowszych technologii, przede wszystkim
w eksploatacji z³ó¿ podmorskich. Dotychczas koncerny
rosyjskie, posiadaj¹ce obfite zasoby l¹dowe, nie prowadzi³y
na szerok¹ skalê prac na morzu i nie maj¹ du¿ego doœwiad-
czenia w tej dziedzinie. Kolejna umowa zawarta miêdzy
Halliburtonem i Gazprom International tworzy ramy do
bie¿¹cej wymiany informacji zwi¹zanych z technologiami
stosowanymi w poszukiwaniach i eksploatacji ropy nafto-
wej i gazu ziemnego, szkolenia personelu Gazpromu przez
specjalistów Halliburtona i wykorzystywania technologii
Halliburtona w projektach inwestycyjnych Gazpromu.
Wspó³praca bêdzie dotyczyæ m.in. projektów g³êbokowod-
nych, gazu zwi¹zanego, zaawansowanego oprogramowania
i zintegrowanych schematów organizacji pracy.

Polska. Zagadnienie potencjalnych zasobów gazu i ropy
z ³upków analizowane przez Pañstwowy Instytut Geo-
logiczny i obszernie przedstawione na konferencji prasowej
22 marca br. zosta³o podjête przez kanadyjsk¹ firmê LNG
Energy, która prowadzi prace na blokach koncesyjnych
S³awno, S³upsk i Starogard Gdañski. W okresowym spra-
wozdaniu opublikowanym w kwietniu br. podano wnioski
z wykonanych na tym obszarze badañ i analiz, m.in. z d³ugo-
trwa³ych prób ciœnieniowych w otworze Lêbork S-1, które
dostarczy³y danych o warunkach z³o¿owych. Inne nowe
wiercenia to Wytowno S-1 i Starogard S-1. Na tej podsta-
wie dokonano obliczeñ wielkoœci zasobów. Szacunkowe
perspektywiczne i warunkowe zasoby gazu dla wymienio-
nych trzech koncesji s¹ pokaŸne. W wariancie najni¿szym

311

Przegl¹d Geologiczny, vol. 60, nr 6, 2012

WIADOMOŒCI GOSPODARCZE

1Ul. Czerniakowska 28 A m. 4, 00-714 Warszawa; jpzagorski@sasiedzi.pl.



jest to 259 mld m3 gazu, w wariancie najbardziej prawdo-
podobnym – 317 mld m3 i w wariancie najbardziej optymi-
stycznym – 381 mld m3 gazu.

Dla rozwoju badañ nad gazem z ³upków bardzo istotne
jest wyjaœnienie wszystkich obaw i zastrze¿eñ wobec poszu-
kiwañ, a szczególnie wobec szczelinowania hydraulicz-
nego. Dlatego bardzo wa¿nym krokiem jest przygotowany
z inicjatywy Ministerstwa Œrodowiska raport o oddzia³y-
waniu szczelinowania na œrodowisko w rejonie odwiertu
£ebieñ LE-2H. W otworze tym (o g³êbokoœci pomiarowej
4075 m z odcinkiem poziomym o d³ugoœci 1000 m) w okresie
19–28 sierpnia 2011 r. wykonano pe³ny cykl stymulacji
z³o¿a metod¹ szczelinowania hydraulicznego. Zabiegi prze-
prowadzono w 13 interwa³ach o d³ugoœci 45–50 m. Specja-
liœci z Pañstwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu
Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Nafty i Gazu,
Zak³adu Biologii Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska Politech-
niki Warszawskiej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Œrodowiska zbadali wp³yw wykonanych operacji wiertni-
czych na stan œrodowiska naturalnego. Obserwacje prowa-
dzono przed rozpoczêciem szczelinowania, w trakcie zabie-
gów i po zakoñczeniu prac. Stwierdzono, ¿e szczelino-
wanie nie mia³o negatywnego wp³ywu na wody podziemne
i powierzchniowe, nie wykryto te¿ emisji metanu ani radonu.
Podobnie nie stwierdzono zagro¿eñ wstrz¹sami, nie by³o
te¿ przekroczenia norm ha³asu i emisji spalin. W czasie
szczelinowania zu¿yto 17 322 m3 wody pobranej ze studni
g³êbinowych. Raport jest istotny nie tylko dla mieszkañ-
ców gminy Nowa Wieœ Lêborska, na terenie której znajduje
siê odwiert £ebieñ LE-2H, lecz tak¿e dla w³adz samo-
rz¹dowych w innych regionach kraju. Z jednej strony stanowi
uspokajaj¹cy komunikat, z drugiej strony wskazuje, jak
przygotowaæ siê do wejœcia firmy geofizycznej lub geo-
logicznej i jakie elementy monitoringu œrodowiska powinny
byæ uwzglêdnione.

Do niedawna rynek us³ug geofizycznych i geologicz-
nych w Polsce wykonywanych w celach poszukiwania
wêglowodorów by³ zmonopolizowany przez spó³ki Grupy
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Przedsiê-
biorstwo Badañ Geofizycznych. Teraz pojawi³y siê nowe
podmioty oferuj¹ce nie tylko projektowanie badañ, nadzór
i interpretacjê wyników, lecz tak¿e dysponuj¹ce zapleczem
sprzêtowym. Spó³ka geofizyczna New Seismic. posiada
w³asny oœrodek przetwarzania danych sejsmicznych i ma
w ofercie prace projektowe, kontrolê jakoœci, przetwarza-
nie i reinterpretacjê. Wykonywa³a ju¿ reprocessing dla
FX Energy, m.in. z rejonów Brda–Rzeczenica i Potycz–
Boglewice. United Oilfield Services jest firm¹ serwisow¹
z doœæ szerokim zakresem us³ug – wykonuje badania sejs-
miczne (projektowanie, prace polowe, wstêpne przetwa-
rzanie), wiercenia (urz¹dzenie NOVA produkcji National
Oilwell Varco o zasiêgu g³êbokoœciowym 6000 m) i szczeli-
nowanie hydrauliczne. Efir Energy proponuje us³ugi obej-
muj¹ce projektowanie i nadzór geologiczny, geofizyczny
i wiertniczy oraz in¿ynieriê z³o¿ow¹.

Europa. Coraz bardziej realne staj¹ siê plany Gazpromu,
aby dostarczaæ do Europy Zachodniej 55 mld m3 rosyjskiego
gazu ziemnego rocznie. Uk³adanie drugiej nitki Gazoci¹gu
Pó³nocnego zakoñczono przed terminem i 18 kwietnia br.
ostatnia z 12-metrowych rur zosta³a u³o¿ona na dnie Ba³tyku
w pobli¿u wyspy Gotland i po³¹czona z drugim odcinkiem

biegn¹cym z pó³nocy (³¹cznie by³o ich 99 953). Poinformo-
wa³o o tym konsorcjum Nord Stream AG. Po oczyszczeniu,
nape³nieniu wod¹ i wykonaniu prób ciœnieniowych ruro-
ci¹g bêdzie osuszony i po³¹czony ze stacjami l¹dowymi.
Uruchomienie przesy³u nast¹pi pod koniec 2012 r.

Przy uk³adaniu gazoci¹gu pracowa³o ³¹cznie 12 jedno-
stek, w tym specjalistyczne statki Castoro Sei i Castoro
Dieci nale¿¹ce do w³oskiego koncernu Saipem oraz statek
Solitaire nale¿¹cy do firmy Allseas.

Wêgry. Szanse na realizacjê oficjalnie popieranego przez
Komisjê Europejsk¹ projektu gazoci¹gu Nabucco s¹ coraz
mniejsze. Po zastrze¿eniach co do braku postêpu w przygoto-
waniu inwestycji zg³aszanych przez udzia³owców niemiec-
kich i austriackich g³os zabra³ premier Wêgier Viktor Orban,
który 27 kwietnia br. na konferencji w Brukseli poinformo-
wa³ o wycofaniu siê koncernu MOL z udzia³u w konsor-
cjum Nabucco Gas Pipeline International. Uzasadnieniem
s¹ trudnoœci w realizacji projektu, szczególnie wzrost kosz-
tów (pocz¹tkowy kosztorys opiewa³ na 8 mld euro, teraz
dochodzi do 16 mld euro). MOL nie potwierdzi³ oficjalnie
zerwania umowy, ale prezes Zsolt Hernadi po walnym
zgromadzeniu spó³ki oœwiadczy³, ¿e nie widzi celowoœci
kontynuowania przygotowañ do budowy, na które strona
wêgierska wyasygnowa³a ju¿ 20 mln euro. Udzia³ Wêgier,
jako kraju tranzytowego, jest kluczowy dla powodzenia
projektu Nabucco.

Kilka dni wczeœniej premier Orban spotka³ siê w Buda-
peszcie z szefem Gazpromu Aleksiejem Millerem i oma-
wia³ z nim projekt gazoci¹gu South Stream. Viktor Orban
stwierdzi³, ¿e powi¹zanie South Stream z wêgierskim sys-
temem gazowniczym by³oby po¿¹dane, co oznacza poparcie
dla konkurencyjnego wobec Nabucco projektu.

Tanzania. British Gas Group informuje o czwartym
odkryciu z³o¿a gazu w obrêbie bloku 1. W otworze poszuki-
wawczym Jodari-1 stwierdzono wystêpowanie akumulacji
gazu ziemnego o zasobach szacowanych na 70–127 mld m3.
Wiercenie znajduje siê na wodach o g³êbokoœci 1150 m,
ok. 40 km od wybrze¿a Tanzanii. British Gas posiada 60%
udzia³ów w koncesji, pozosta³e 40% nale¿y do brytyjskiej
firmy Ophir Energy. Z kolei 13% udzia³ów Ophir Energy
zakupi³a spó³ka Kulczyk Oil Ventures. Jednoczeœnie Kulczyk
Oil Ventures zawiadomi³a o wygaszeniu dzia³alnoœci poszu-
kiwawczej w Nigerii z dniem 31 marca br. Zakoñczono
wspó³pracê z konsorcjum Nekonde Energy. dotycz¹c¹ prac
w delcie Nigru w obrêbie koncesji OML 42.

Korea Po³udniowa. W doniesieniach prasowych ponow-
nie pojawi³y siê informacje o rozmowach pomiêdzy KOGAS
(Korea Gas Corporation) i Gazpromem w sprawie dostaw
gazu ziemnego z Rosji przez Koreê Pó³nocn¹ do Korei
Po³udniowej. Na pocz¹tku kwietnia br. w Moskwie przeby-
wa³a delegacja KOGAS, w tym wiceprezes korporacji Young
Sung Park. Rozmowy z wiceprezesem Gazpromu Aleksan-
drem Miedwiediewem dotyczy³y komercyjnej strony
inwestycji budowy gazoci¹gu. Komunikat zawiera infor-
macjê o postêpie w uzgodnieniach skutecznych rozwi¹zañ
niezbêdnych do bezpiecznego funkcjonowania przysz³ego
systemu przesy³u gazu. Nastêpnymi krokami maj¹ byæ
konsultacje na szczeblu ekspertów i przygotowanie podsta-
wowych instalacji i urz¹dzeñ. Poprzednie rozmowy na ten
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temat odbywa³y siê w czerwcu 2009 r. i we wrzeœniu 2011 r.,
kiedy ustalono harmonogram wdra¿ania projektu. Osobli-
woœci¹ inicjatywy jest brak informacji o trasie gazoci¹gu,
nie ma te¿ najmniejszej wzmianki o zaanga¿owaniu Chin
i Korei Pó³nocnej.

USA. Podkomisja Kongresu Stanów Zjednoczonych
ds. zasobów naturalnych i energii obradowa³a nad nowymi
propozycjami Departamentu Spraw Wewnêtrznych USA
dotycz¹cymi szczelinowania hydraulicznego. Departament
chce wprowadziæ na terenach federalnych i w rezerwatach
obowi¹zek ujawniania substancji stosowanych w trakcie
szczelinowania, gdy operacja zosta³a wykonana. Argumen-
towano, ¿e dodatkowe regulacje federalne nie s¹ konieczne,
bo wszystkie stany maj¹ ju¿ odpowiednie przepisy, ponadto
departament nie wskaza³ ¿adnych przyk³adów ska¿eñ wód
podziemnych w 60-letnim okresie stosowania tej technologii,
które uzasadnia³yby wprowadzenie podwójnych regulacji.
Nawet amerykañska Agencja Ochrony Œrodowiska nie postu-
luje zmiany przepisów przed zakoñczeniem szczegó³owych
badañ w 2014 r.

Jednoczeœnie 11 maja br. Agencja Ochrony Œrodowi-
ska og³osi³a wyniki badañ wody z 61 gospodarstw domo-
wych w Dimock w Pensylwanii. Dimock sta³o siê znane za
spraw¹ g³oœnego filmu „Gasland” Josha Foxa, który zebra³
opinie mieszkañców i wyeksponowa³ ich obawy. W 2009 r.
firma Cabot Oil & Gas prowadzi³a w okolicy Dimock wier-
cenia w poszukiwaniu gazu. Analizy wody nie wykaza³y
œladów zanieczyszczeñ mog¹cych byæ powodem do niepo-
koju, sprawdzano te¿ ponownie dane z 2009 r.

Tymczasem Izba Reprezentantów stanu Vermont uchwa-
li³a 4 maja br. stosunkiem g³osów 103 : 36 rezolucjê wpro-
wadzaj¹c¹ zakaz stosowania szczelinowania hydraulicz-
nego do celów wydobycia gazu w ca³ym stanie. Uchwa³a
zosta³a przygotowana z inicjatywy Vermont Public Interest
Research Group, twierdz¹cej, ¿e szczelinowanie stanowi
zagro¿enie dla zdrowia spo³eczeñstwa, jak równie¿ dla
powietrza, gleby i wody. Gubernator stanu Peter Shumlin
zapowiedzia³, ¿e podpisze rezolucjê. Obecnie w stanie Ver-

mont nie stosuje siê szczelinowania, od 1960 r. nie prowa-
dzono te¿ wydobycia ropy ani gazu. Formacjê per-
spektywiczn¹ dla wystêpowania gazu w tym regionie tworz¹
³upki Marcellus. Przedstawiciel Amerykañskiego Instytutu
Naftowego skomentowa³ stanowisko kongresmenów stanu
Vermont nastêpuj¹co: „Zakaz stosowania technologii spraw-
dzonej przez 60 lat jest krótkowzroczny i nieodpowiedzial-
ny, szczególnie gdy stan Vermont bez ograniczeñ korzysta
z gazu ziemnego wydobywanego w s¹siednich stanach”.

Gazohydraty. Sekretarz Departamentu Energii USA
Steven Chu poinformowa³ o pomyœlnym zakoñczeniu testu
produkcji gazu z gazohydratów na Alasce. W wierceniu
Ignik Sikumi-1 w zachodniej czêœci Prudhoe Bay od 670 m
do 791,5 m wystêpuje trzeciorzêdowa piaszczysta forma-
cja Sagavanirktok C z 75-procentowym nasyceniem gazo-
hydratami. Po perforacji ods³oniêto dziewiêciometrowy
interwa³, do którego wt³aczano mieszaninê dwutlenku wêgla
i azotu, a nastêpnie wywo³ywano produkcjê, obni¿aj¹c
ciœnienie przy pomocy strumieniowych pomp dennych.
W strukturze gazohydratu nastêpowa³a zamiana cz¹ste-
czek metanu na cz¹steczki dwutlenku wêgla i uzyskano
stabilny przyp³yw gazu ziemnego (nie podano iloœci gazu).
Próby trwa³y od 15 lutego do 10 kwietnia br. przy udziale
Departamentu Energii USA, ConocoPhillips i Japan Oil, Gas
and Metals National Corp. Metoda uwalniania gazu zosta³a
opracowana przez Uniwersytet w Bergen i ConocoPhillips
i by³ to pierwszy d³ugotrwa³y test wykonany w warunkach
z³o¿owych. Podobn¹ kanadyjsko-japoñsk¹ próbê produk-
cji gazu z gazohydratów prowadzono w 2008 r. na z³o¿u
Malik, ale trwa³a ona tylko 6 dni.

Testy bêd¹ kontynuowane w celu potwierdzenia sku-
tecznoœci tej technologii, okreœlenia wydajnoœci i d³ugo-
terminowej obserwacji zachowania siê z³o¿a.

�ród³a: Hart’s E&P, LNG Energy, Nord Stream AG,
Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas
Journal, Rigzone, Rosnieft, RusEnergy, Statoil, Upstream,
World Oil
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