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Œwiat. Na pocz¹tku roku ceny ropy

z indeksem WTI i Brent oscylowa³y

wokó³ kwoty 50 USD za bary³kê, ale

przewidywania dalszych ruchów ceno-

wych bardzo siê ró¿ni¹ pomiêdzy sob¹.

Analitycy z grupy Goldman Sachs uwa-

¿aj¹, ¿e trend spadkowy utrzyma siê przez

d³u¿szy czas, poniewa¿ pozycja konsu-

mentów ropy jest znacznie mocniejsza ni¿

w latach ubieg³ych, natomiast producenci s¹ pod nacis-

kiem wzrostu wydobycia w USA i stanowiska OPEC.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze okolicznoœci mo¿na siê spo-

dziewaæ spadku cen nawet do 30 USD za bary³kê.

Z kolei sekretarz generalny OPEC Abdalla El-Badri

w wywiadzie z 26 stycznia br. ostrzega przed skutkami

zmniejszenia nak³adów na poszukiwania nowych zasobów,

co mo¿e skutkowaæ wzrostem cen ropy do 200 USD za

bary³kê. Podobne jest stanowisko Miêdzynarodowej Agen-

cji Energetycznej, która zwraca uwagê, ¿e niskie ceny ropy

mog¹ zahamowaæ inwestycje we wszystkie rodzaje energii.

W œwietle powy¿szych opinii nie dziwi charakter wy-

powiedzi uczestników prognozy, na temat perspektyw prze-

mys³u naftowego w 2015 r., publikowanej tradycyjnie w grud-

niowym wydaniu World Oil. Autorzy niemal zgodnie stwier-

dzaj¹, ¿e niemo¿liwe jest okreœlenie kierunku decyzji

OPEC, jako maj¹cych najwiêkszy wp³yw na sytuacjê na

rynku ropy. Przytaczaj¹ te¿ liczne przyk³ady decyzji

o ograniczaniu inwestycji podjêtych pod wp³ywem niskich

cen ropy ju¿ w listopadzie i grudniu, czyli w okresie for-

mu³owania prognozy. Kilkakrotnie powraca temat z³ó¿

niekonwencjonalnych jako tego czynnika, który najbar-

dziej przyczyni³ siê do wzrostu wydobycia ropy w USA.

A¿ 40% ca³kowitej produkcji wynosz¹cej 1,21 mln t/d sta-

nowi ropa z ³upków i ropa zamkniêta. Te osi¹gniêcia prze-

mys³ zawdziêcza bardzo du¿emu udzia³owi szczelino-

wania i wierceñ poziomych, a to z kolei wydatnie wp³ynê³o

na wzrost kosztów. Do sukcesów przyczyni³y siê tak¿e

znaczne postêpy w modelowaniu oœrodka skalnego i bada-

niu zjawisk przep³ywu w oœrodku porowatym w skali mikro

i nano. Jednoczeœnie komentatorzy zwracaj¹ uwagê na ko-

niecznoœæ uzyskania szerokiej aprobaty spo³ecznej przy

wprowadzaniu na wiêksz¹ skalê tych technologii. Prze-

mys³ naftowy ju¿ znacznie wczeœniej by³ wymieniany jako

jeden z g³ównych sprawców globalnego ocieplenia, a teraz

ta negatywna opinia pog³êbi³a siê jeszcze bardziej wskutek

kampanii przeciwko szczelinowaniu. Mimo wzrostu zna-

czenia odnawialnych Ÿróde³ energii, bilans energetyczny

bêdzie musia³ byæ wspierany paliwami konwencjonalnymi

i uœwiadomienie tego faktu powinno pomóc w uzyskaniu

poparcia ze strony decydentów, ale i w zmniejszeniu liczby

oponentów. Paul Coppinger, prezes Petroleum Equipment &

Services Association zwraca uwagê na znaczenie rewolucji

naftowej, która sprawi³a, ¿e uzale¿nienie USA od importu

ropy od 2005 r. zmniejszy³o siê z 60 do 25% obecnie.

Wyra¿ane s¹ te¿ opinie, ¿e okres niskich cen ropy powi-

nien byæ czasem przygotowania siê firm do zmienionych

i zwiêkszonych zadañ po powrocie koniunktury, w tym do

wiêkszego udzia³u wierceñ poziomych i zaawansowanych

metod dowiercania. Te przygotowania bêd¹ dotyczyæ kadry

specjalistów, sprzêtu i technologii. Przypomnienie kata-

strofy Macondo by³o okazj¹ do podkreœlenia znaczenia

zaostrzonych kryteriów dotycz¹cych norm jakoœciowych

i procedur kontroli elementów urz¹dzeñ wiertniczych klu-

czowych dla bezpieczeñstwa. Ulepszono m.in. systemy

telemetryczne zarurowania, wprowadzono nowe gatunki

cementu, opracowano nowe typy czujników uruchamia-

j¹cych g³owicê przeciwwybuchow¹.

Ponownie poruszono sprawê otwarcia dla poszukiwañ

Zewnêtrznego Szelfu Kontynentalnego i przyspieszenia

istotnych dla przemys³u regulacji, które s¹ wydawane przez

rz¹dowe agencje ds. bezpieczeñstwa urz¹dzeñ technicznych

i ochrony œrodowiska. W sumie dyskutanci koncentruj¹ siê

na akcentowaniu zadañ i czynników, jakie w najbli¿szym

okresie mog¹ byæ istotne z punktu widzenia przedsiê-

biorców. Specyfik¹ prognoz zamieszczanych w World Oil

jest dobór komentatorów, prawie wy³¹cznie z USA, tote¿

koncentruj¹ siê oni na zagadnieniach amerykañskich, ale w

poprzednich latach pojawia³y siê równie¿ odniesienia do

innych regionów œwiata. W tym roku takich uwag nie ma w

ogóle. Dwaj autorzy spoza USA dostosowali siê do kole-

gów i równie¿ zajmuj¹ siê tylko krajowymi problemami.

Alexander Kemp z Wielkiej Brytanii przytacza niepo-

koj¹ce dane o spadku wydobycia ropy w brytyjskim sek-

torze Morza Pó³nocnego. Poza naturalnym spadkiem

wydobycia ze starych z³ó¿, powodem jest malej¹ca iloœæ

nowych odkryæ i spadek liczby wierceñ (tylko 15 wierceñ

w 2013 r.). Rekomendacje opracowane na zlecenie rz¹du

przez organizacjê Oil & Gas UK nie bêd¹ ³atwe do wdro¿e-

nia, bo przewiduj¹ obni¿enie podatku od wydobycia ropy

ze starych z³ó¿, który obecnie wynosi 50% i redukcjê tego¿

podatku dla nowych z³ó¿ z 62 do 50%. Komentarz Svena

Tollefsena ze Statoilu jako jedyny zawiera akcenty optymi-

styczne, ale tylko w odniesieniu do sytuacji Norwegii.

Twierdzi, ¿e wzmo¿one zapotrzebowanie na us³ugi w 2013

i 2014 r. spowodowa³o nadmierny wzrost ich cen i teraz

przy zmniejszeniu inwestycji musz¹ one dostosowaæ siê do

popytu. Bêdzie siê to wi¹za³o z utrat¹ wielu miejsc pracy,

ale dzia³ania oszczêdnoœciowe, redukcja administracji,
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standaryzacja rozwi¹zañ technicznych, bardziej wnikliwa

ocena ryzyka zwi¹zanego z projektami, w tym rezygnacja

z najbardziej kosztownych inwestycji, powinny z³agodziæ

negatywne skutki obecnej dekoniunktury.

Polska. W ramach rundy przetargowej APA 2014 rz¹d

norweski przyzna³ koncesjê PL 799 dla PGNiG Upstream

International. PGNiG posiadaj¹ce 40% udzia³ów bêdzie

operatorem, pozostali partnerzy to Statoil, VNG Norge AS

i Explora Petroleum AS. Blok PL 799 znajduje siê w

pobli¿u z³o¿a Skarv. W tej samej rundzie koncesjê PL 797

otrzyma³ Lotos Exploration & Production NorgeAS.

W marcu 2014 r. PGNiG SA nawi¹za³o wspó³pracê

z Chevron Polska Energy Resources w zakresie poszuki-

wañ gazu z ³upków (Prz. Geol., 62 (5): 226), dotycz¹c¹

m.in. bloku koncesyjnego Tomaszów Lubelski. Program

wspó³pracy w obrêbie tego bloku, który przewidywa³

wykonanie badañ sejsmicznych i odwiercenie jednego

otworu, zosta³ zrealizowany. Pod koniec stycznia br. kon-

cern Chevron og³osi³ o zakoñczeniu prac zwi¹zanych

z gazem ³upkowym w Polsce i zrezygnowa³ z 2 koncesji.

W komunikacie zarz¹du, o wynikach IV kwarta³u 2014 r.,

zapowiedziano jednoczeœnie zmniejszenie nak³adów na

poszukiwania i wydobycie o 13%.

Rosja. Wprowadzenie sankcji wobec Rosji w postaci

wycofania siê z inwestycji w tym kraju nie zosta³o dobrze

przyjête przez wiele zachodnich firm naftowych. Takie sta-

nowisko zajmowa³ poprzedni prezes Totalu Christophe de

Margerie (zgin¹³ w katastrofie lotniczej w paŸdzierniku ub.

roku), a obecnie podtrzymuje je szef oddzia³u Total Explo-

ration & Production Russia Jacques de Boisseson. W roz-

mowie z rosyjskim ministrem energii Aleksandrem Nowa-

kiem powiedzia³, ¿e polityka Totalu nie zmieni³a siê,

a obecne trudnoœci s¹ zjawiskiem przejœciowym. Rozpo-

czête projekty inwestycyjne bêd¹ kontynuowane i dotyczy

to przede wszystkim zagospodarowania z³o¿a ropy Chariaga

w Nienieckim Okrêgu Autonomicznym za krêgiem polar-

nym. Total ma 40% udzia³ów w tym projekcie. J. de Boisse-

son potwierdzi³ zaanga¿owanie Totalu w innych wa¿nych

inwestycjach, jak budowa zak³adów skraplania gazu ziem-

nego Yamal LNG u ujœcia Obu (udzia³ Totalu 20%) i rozpo-

czêcie eksploatacji gazowo-kondensatowego z³o¿a Termo-

karstowoje, planowane na kwiecieñ br.

Do restrykcji wobec Rosji nie przy³¹czy³ siê równie¿

norweski Statoil, który uczestniczy w projekcie Chariaga,

posiadaj¹c 30% udzia³ów.

W zachodniej Syberii trwa budowa elektrociep³owni

gazowej, która bêdzie zasila³a w energiê zespó³ z³ó¿ Meso-

jaka w Jamalsko-Nienieckim Okrêgu Autonomicznym. S¹

to po³o¿one najdalej na pó³noc rosyjskie z³o¿a l¹dowe,

daleko za ko³em polarnym. W elektrowni zostanie zainsta-

lowanych 6 turbin gazowych, ka¿da o mocy 13 MW. Zagos-

podarowanie z³ó¿ prowadz¹ wspólnie Rosnieft i Gazprom

Nieft. Z³o¿e Mesojaka jest znane jako pierwsze stanowisko

wystêpowania gazohydratów w strefie wiecznej zmarzliny,

co stwierdzono w 1964 r.

Gazprom Nieft donosi o pierwszych sukcesach w poszu-

kiwaniach ropy z ³upków w Chanty-Mansyjskim Okrêgu

Autonomicznym. W dwóch wierceniach wykonanych na

z³o¿u Ju¿noje Priobskoje uzyskano przyp³yw ropy z dolno-

kredowej formacji Ba¿enow. Horyzonty perspektywiczne

zalegaj¹ na g³êbokoœci od 2000 do 3000 m i s¹ podœcielone

utworami o niskiej przepuszczalnoœci. W obu otworach

wykonano szczelinowanie hydrauliczne. W najbli¿szym

czasie przewiduje siê odwiercenie dwóch dalszych otwo-

rów, a nastêpnie wykonanie odcinków poziomych w celu

potwierdzenia obecnoœci ropy ruchomej i oszacowania wiel-

koœci zasobów. Prowadzone bêd¹ równie¿ uzupe³niaj¹ce

badania sejsmiczne 3D. Równolegle oddzia³ Gazprom Nie-

fti, Gazprom Nieft Chantos prowadzi poszukiwania wêglo-

wodorów w formacjach ³upkowych na z³o¿u Krasnolenin-

skij – tam równie¿ planuje siê wykonanie czterech wierceñ

poziomych z wielostopniowym szczelinowaniem.

USA. Dane z grudnia ub. roku opublikowane przez

amerykañsk¹ Agencjê Informacji Energetycznej (EIA)

potwierdzaj¹, ¿e wydobycie ropy naftowej w USA w kolej-

nym roku jest wy¿sze ni¿ wydobycie w Arabii Saudyjskiej.

W grudniu 2014 r. wydobycie wynosi³o 1,18 mln t/d, a pro-

gnoza na 2015 r. zapowiada wzrost do 1,26 mln t/d. Jest to

wiêcej ni¿ w pomyœlnym roku 1970 – 1,02 mln t/d i o wiele

wiêcej ni¿ w latach 2005–2008, kiedy produkcja ropy by³a

najni¿sza. Przewaga w stosunku do Arabii Saudyjskiej

wzros³a do 326 tys. t/d.

Wysokie by³o równie¿ wydobycie gazu ziemnego.

Wed³ug informacji EIA, w grudniu 2014 r. wydobycie

osi¹gnê³o poziom 2,06 mld m3/d gazu (bez Alaski), o 11,6%

wiêcej ni¿ rok temu.

Hiszpania. Rozpoczêcie prac poszukiwawczych w pobli¿u

Wysp Kanaryjskich wywo³a³o zaniepokojenie organizacji

ekologicznych i turystów, ale najnowsze wiadomoœci o wy-

nikach pierwszego wiercenia raczej rozwiewaj¹ te obawy.

Hiszpañski Repsol poinformowa³ w styczniu br. o zakoñcze-

niu wiercenia Sandia, rozpoczêtego 18 listopada 2014 r.

Odwiert wiercony ze statku wiertniczego „Rowan Renais-

sance”, osi¹gn¹³ g³êbokoœæ 2211 m (przy g³êbokoœci wody

882 m). Pobrane próbki wykaza³y obecnoœæ gazu ziemne-

go, ale s¹ to iloœci bez znaczenia przemys³owego. Hory-

zonty produktywne maj¹ niewielk¹ mi¹¿szoœæ i s¹ zawod-

nione. Z tego wzglêdu nie przewiduje siê dalszych wierceñ

w tym rejonie, otwór zosta³ zlikwidowany, a statek wiertni-

czy wraca na wody Angoli.

Morze Pó³nocne. Likwidacja wycofywanych z u¿yt-

kowania instalacji wiertniczych na Morzu Pó³nocnym staje

siê coraz wiêkszym problemem. O jego skali œwiadcz¹

liczby: tylko w brytyjskiej czêœci znajduje siê 475 platform

wiertniczych i produkcyjnych, 10 000 km ruroci¹gów, 15

terminali i 5000 odwiertów. Z³o¿a s¹ coraz starsze, ich

okres eksploatacji koñczy siê i konieczny jest ich demonta¿

oraz usuniêcie. Wed³ug szacunków organizacji Oil & Gas

UK, w okresie najbli¿szych 25 lat koszt likwidacji tych

urz¹dzeñ siêgnie 31,5 mld GBP, czyli 42 mld EUR. Specja-

listyczna firma Decom North Sea, zajmuj¹ca siê likwidacj¹

i z³omowaniem, zwraca uwagê na fakt, ¿e tylko niewielki

procent instalacji i konstrukcji stalowych jest ponownie

wykorzystywany jako czêœci sk³adowe innych platform

i urz¹dzeñ, co wydatnie zwiêksza koszty likwidacji. Czêsto

jest to zaledwie 1% ca³ego urz¹dzenia. Jedn¹ z przyczyn s¹

decyzje operatorów, którzy ze wzglêdów bezpieczeñstwa

wol¹ wybraæ nowy sprzêt zamiast sprzêtu po renowacji.
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Grenlandia. Brak sukcesów poszukiwawczych w po-

³¹czeniu z niskimi cenami ropy powoduje wycofywanie siê

firm naftowych z prac na arktycznych wodach wokó³ Gren-

landii. W styczniu br. norweski Statoil zrezygnowa³ z 3 spo-

œród 4 posiadanych koncesji u zachodnich wybrze¿y wyspy

w ramach ogólnego zmniejszenia nak³adów na poszukiwa-

nia. Podobne kroki podj¹³ GDF Suez, wycofuj¹c siê z dwóch

koncesji, i duñski DONG Energy. Najbardziej zaanga¿owa-

ny w tym regionie by³ brytyjski Cairn Energy, który w okre-

sie 2010–2012 kosztem 1,2 mld USD odwierci³ 8 otworów,

jednak bez odkryæ o znaczeniu przemys³owym.

Wiertnictwo. W listopadzie miesiêcznik World Oil w

artykule „153-letni otwór produkuje bez przerwy, zarówno

w czasie koniunktury, jak i zastoju” przypomnia³ o najstar-

szym czynnym otworze produkcyjnym w USA. Jest to

otwór McClintock 1 w Pensylwanii, w pobli¿u miejscowo-

œci Titusville, odwiercony w sierpniu 1861 r. do g³êbokoœci

188,5 m. W swoim najlepszym okresie odwiert dostarcza³

24 t ropy na dobê, zu¿ywanej do produkcji nafty oœwietle-

niowej. W d³ugiej historii kilkakrotnie zmienia³ w³aœcicie-

li, w 1919 r. kupi³ go Quaker State Oil Refining Corp.

i eksploatowa³ do 1952 r. W 2000 r. wiercenie przekazano

Muzeum Wiertniczemu Drake’a i po oczyszczeniu odwier-

tu wznowiono wydobycie – obecnie codziennie uzyskuje

siê ok. 13–14 kg ropy. Ta przerwa w eksploatacji spowo-

dowa³a, ¿e tytu³ artyku³u jest niezgodny ze stanem faktycz-

nym, poniewa¿ produkcja ropy nie trwa³a nieprzerwanie

przez 153 lata.

W nawi¹zaniu do powy¿szej informacji warto wspo-

mnieæ o najstarszych krajowych otworach eksploatacyj-

nych. Wed³ug danych Oddzia³u PGNiG SA w Sanoku takie

odwierty znajduj¹ siê na z³o¿u Wañkowa i odwiercono je w

1886 r. Najg³êbszy jest otwór Ropienka-6, który osi¹gn¹³

g³êbokoœæ 408 m i po 128 latach ci¹g³ej eksploatacji produ-

kuje obecnie ok. 60 kg ropy dziennie. W pierwszym roku

eksploatacji wydobycie wynios³o 325 t ropy, a skumulowa-

ne wydobycie siêga 10 tys. t ropy. Z odwiertu Ropienka-4,

o g³êbokoœci 354 m, w pierwszym roku eksploatacji uzy-

skano produkcjê 324 t ropy. Dziœ wydobywa siê z niego na

dobê ok. 30 kg ropy. Kolejnym czynnym odwiertem jest

Ropienka-5 o g³êbokoœci 317 m, z którego wydobywa siê

jeszcze ok. 40 kg ropy dziennie. Wszystkie odwierty

zosta³y wykonane metod¹ udarow¹. Ropa pochodzi z pia-

skowcowo-³upkowych utworów warstw menilitowych jed-

nostki skolskiej.

�ród³a: Alexander Gas&Oil Conn., Chevron, Gazprom,
Hart's E&P, Interfax, International Oil & Gas Engineer,
Oil & Gas Journal, Oil & Gas Financial Journal,
oilru.com, PGNiG, reuters.com, Statoil, World Oil
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