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Œwiat. Sprawozdanie NASA przed-
stawiaj¹ce wyniki monitoringu satelitar-
nego Oceanu Arktycznego przynosi
informacje, które nie potwierdzaj¹ popu-
larnej tezy o ocieplaniu siê klimatu na
Ziemi. Jednym z g³ównych argumentów
na rzecz tej tezy jest topnienie pokrywy
lodowej w okolicach podbiegunowych.
Tymczasem raport dowodzi, ¿e jest to
wynik naturalnej cyrkulacji wód oce-

anicznych, niezwi¹zanej z globalnym ociepleniem. Jeszcze
bardziej zaskakuj¹ce s¹ obserwacje zawarte w opracowa-
niu Komitetu Naukowego Badañ Antarktycznych. Pokry-
wa lodowa na Antarktydzie rozszerza siê, a nie kurczy i na
biegunie po³udniowym nastêpuje wyraŸne och³odzenie.
Jednoczeœnie w œrodowisku naukowym roœnie liczba opo-
nentów raportu ONZ z 2007 r. uznaj¹cego dzia³alnoœæ
cz³owieka za przyczynê zmian klimatycznych2.

Polska. Rozpoczêto eksploatacjê z³o¿a Grabówka na
monoklinie przedsudeckiej w obrêbie bloku 287. Odkryto
je w 1983 r. i wykonano próby z³o¿owe, ale nie podjêto
wydobycia. W 2003 r. koncesjê zakupi³o FX Energy Inc. i
wspólnie z firm¹ PL Energia SA przyst¹pi³o do zagospoda-
rowania z³o¿a. Obecnie wydobycie jest prowadzone w otwo-
rze Grabówka-12 z produkcj¹ od 20940 do 26170 m3/d
gazu. Trwa przygotowanie do eksploatacji otworów Gra-
bówka-6 i Grabówka-8. Gaz jest odbierany przez PL Ener-
gia po sta³ej cenie 27 groszy za 1 m3 (przy zawartoœci 60%
metanu). FX Energy zak³ada, ¿e roczny przychód netto ze
sprzeda¿y gazu z otworu Grabówka-12 w nastêpnych latach
wyniesie 500 tys. USD. FX Energy jest wy³¹cznym opera-
torem z³o¿a Grabówka.

W 2007 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
SA naby³o 40% udzia³ów w koncesji poszukiwawczo-wy-
dobywczej po³o¿onej w po³udniowej czêœci Danii, zwiêk-
szaj¹c póŸniej swój stan posiadania do 80% udzia³ów.
Teraz rozpoczê³y siê przygotowania do badañ sejsmicz-
nych 2D i 3D stanowi¹cych pierwszy etap rozpoznania
obszaru koncesyjnego. Wykonawc¹ prac geofizycznych w
Jutlandii zaplanowanych na okres 1,5 miesi¹ca bêdzie
Geofizyka Toruñ. Koszt badañ wyniesie od 15,2 do 18,7
mln PLN i rozpoczn¹ siê one 15 wrzeœnia br. Blok konce-
syjny zlokalizowany jest w basenie permskim i perspekty-
wy z³o¿owe s¹ zwi¹zane z utworami dolomitu g³ównego.
Na po³udniowy wschód od koncesji PGNiG, w Meklem-
burgii znajduj¹ siê niemieckie z³o¿a ropy naftowej i gazu
ziemnego Grimmen i Reinkenhagen.

W lipcu br. Geofizyka Toruñ uzyska³a równie¿ kontrak-
ty na wykonanie badañ sejsmicznych 2D i 3D w Niem-

czech. Zleceniodawcami s¹ Gaz de France Suez i Central
European Petroleum.

Inwestycje sieciowe planowane w najbli¿szych latach
przez Operatora Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM
SA poch³on¹ co najmniej 4,9–5,4 mld z³. Do roku 2011
przewiduje siê zwiêkszenie przepustowoœci jedynego jak
dotychczas po³¹czenia z niemieckim systemem gazowni-
czym w Lasowie z obecnego 1 mld m3 do 1,5 mld m3 gazu
rocznie. W tym samym terminie ma powstaæ gazoci¹g
Moravia stanowi¹cy po³¹czenie z sieci¹ gazownicz¹ Czech
i docelowo umo¿liwiaj¹cy dostawy surowca z gazoci¹gu
Nabucco. Jednak jego zdolnoœæ transportowa jest stosun-
kowo niewielka, bo wynosi 0,5 mld m3 gazu rocznie. Koszt
tych dwóch ruroci¹gów transgranicznych szacuje siê na
380 mln z³. Pozosta³e nak³ady bêd¹ przeznaczone na roz-
budowê krajowej sieci przesy³owej. W okresie do 2014 r.
zwiêkszy siê ona o 1000 km (obecnie jest to 9700 km).

Turcja. W czasie jednodniowej wizyty premiera
W³adimira Putina w Ankarze podpisano 12 protoko³ów
miêdzyrz¹dowych, dotycz¹cych m.in. pokojowego wyko-
rzystania energii j¹drowej, systemu ostrzegania o awa-
riach, c³ach i wymianie kulturalnej, ale niew¹tpliwie
najwa¿niejsze jest porozumienie w sprawie zgody na prze-
prowadzenie projektowanego gazoci¹gu South Stream
przez tureck¹ strefê ekonomiczn¹ Morza Czarnego. Alter-
natywna trasa gazoci¹gu musia³aby przebiegaæ przez
ukraiñski sektor Morza Czarnego, a tego, w sytuacji napiê-
tych stosunków z Ukrain¹, Rosja wola³a unikn¹æ. Porozu-
mienie z 7 sierpnia br. jest kolejnym osi¹gniêciem Rosji w
rywalizacji z projektem Nabucco. Do Ankary przyby³
tak¿e premier W³och Silvio Berlusconi, aby podkreœliæ
poparcie rz¹du w³oskiego dla projektu South Stream, w
którym uczestniczy koncern ENI. Turcja jest równie¿
udzia³owcem konsorcjum Nabucco i 13 lipca br. podpisa³a
umowê miêdzyrz¹dow¹ dotycz¹c¹ podstaw prawnych
warunków tranzytu gazu. Komentuj¹c podpisane porozu-
mienie premier Recep Erdogan wyrazi³ opiniê, ¿e projekt
Nabucco mo¿e byæ realizowany równolegle z projektem
South Stream, poniewa¿ zapotrzebowanie Europy na ener-
giê wzrasta. Rosja zapewni³a sobie przychylne stanowisko
Turcji przez poparcie projektowanego ropoci¹gu Trans-A-
natolian. Ruroci¹g o d³ugoœci 555 km i biegn¹cy od portu
Samsun na wybrze¿u Morza Czarnego do terminalu Cey-
han nad Morzem Œródziemnym ma od 2012 r. transporto-
waæ 200 tys. t/d ropy rosyjskiej. Teraz strona rosyjska
obieca³a przed³u¿enie obecnego kontraktu na dostawy
ropy, wygasaj¹cego w 2011 r.

Rosja. Rz¹d rosyjski ostatecznie odrzuci³ ratyfikacjê
Karty Energetycznej okreœlaj¹cej zasady wspó³pracy ener-
getycznej z Uni¹ Europejsk¹. Ju¿ w czasie dyskusji nad
ratyfikacj¹ w Dumie krytykowano kartê, poniewa¿ zobo-
wi¹zywa³a sygnatariuszy do otwarcia dostêpu strony trze-
ciej do gazoci¹gów rosyjskich i do umo¿liwienia firmom
zagranicznym budowy w³asnych ruroci¹gów w Rosji i
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pañstwach b. ZSRR. Prezydent Dmitrij Miedwiediew pro-
ponowa³ przyjêcie nowego dokumentu zmieniaj¹cego
warunki karty, ale Komisja Europejska nie zgodzi³a siê na
to rozwi¹zanie. Teraz przedstawiciele rz¹du oficjalnie
mówi¹, ¿e nie mo¿na by³o dopuœciæ do utraty monopolu
Gazpromu na eksport gazu ziemnego z Rosji.

Geofizycy z Instytutu Problemów Ropy i Gazu Rosyj-
skiej Akademii Nauk przedstawili wyniki badañ nad zasto-
sowaniem fal sprê¿ystych do intensyfikacji wydobycia
ropy naftowej ze z³ó¿ czêœciowo wyeksploatowanych.
Warunki sprzyjaj¹ce wykorzystaniu tej metody w oœrodku
ska³a–ropa–gaz–woda to:

� geologiczna niejednorodnoœæ zbiornika i pola naprê-
¿eñ in situ,

� oddzia³ywanie rezonansowe fali objêtoœciowej z
oscylacyjnymi procesami przep³ywu p³ynów w for-
macji skalnej,

� odgazowanie p³ynów z³o¿owych,
� wp³yw fali objêtoœciowej na charakterystykê reolo-

giczn¹ p³ynów z³o¿owych,
� efekty kapilarne podczas ruchu p³ynów w porach

skalnych,
� zmiana charakterystyki zwil¿alnoœci powierzchni

porowej w czasie intensyfikacji falami objêtoœcio-
wymi.

Zasiêg pola naprê¿eñ w czasie zabiegów intensyfikacji
sejsmicznej ogranicza siê do bezpoœredniego otoczenia
Ÿród³a fal, natomiast oscylacje powoduj¹ rozprzestrzenia-
nie zmian ciœnienia w obrêbie ca³ego z³o¿a i wydzielanie
wolnego gazu. Pêcherzyki gazu zatykaj¹c czêœæ kana³ów
porowych, wypieraj¹ p³yn i zmieniaj¹ charakterystykê
przepuszczalnoœci. Przy pewnym zakresie czêstotliwoœci
fluktuacji nastêpuje intensywne wch³anianie p³ynu do
porów kapilarnych. Powstaj¹ oddzielne kropelki ropy, któ-
re mog¹ byæ wynoszone przez wodê zat³aczan¹ do z³o¿a.

Do wzbudzania fal sejsmicznych u¿ywano wibratorów
o czêstotliwoœci 3 i 8 Hz. Badano trajektoriê ruchu cz¹ste-
czek w odleg³oœci 0–100 m od Ÿród³a i w zakresie g³êboko-
œci 480–680 m. W zale¿noœci od odleg³oœci od Ÿród³a
trajektoria zmienia³a siê z liniowej na eliptyczn¹, zmienia³
siê równie¿ kierunek ruchu cz¹steczek. W pewnych miej-
scach trajektoria przybiera³a kszta³t ko³owy, najbardziej
efektywny w pobudzaniu ruchu mediów z³o¿owych. Dla
czêstotliwoœci 3 Hz by³a to odleg³oœæ 40 m od Ÿród³a na
g³êbokoœci 540 m, natomiast dla Ÿród³a o czêstotliwoœci 8
Hz podobn¹ trajektoriê uzyskano na g³êbokoœci 500 m przy
odleg³oœci od Ÿród³a 100 m. W publikacji omawiaj¹cej
wyniki intensyfikacji sejsmicznej podano, ¿e mo¿liwe jest
zwiêkszenie wydobycia od 15 do 40%. Jako przyk³ad przy-
toczono z³o¿e Tilan w Indonezji. Przed zastosowaniem
nowej metody dzienna produkcja wynosi³a ok. 100 t ropy.
Wzbudzanie fal sejsmicznych o niskiej czêstotliwoœci pro-
wadzono przez 3 tygodnie i w tym czasie wydobycie
wzros³o do 200 t/d. Ten poziom produkcji ropy utrzymy-
wa³ siê przez 80 dni, w krótkich okresach zwiêkszaj¹c siê
nawet do 240 t/d. PóŸniej nast¹pi³ krótkotrwa³y spadek
wydobycia do 120 t/d i ponowny wzrost do 200 t/d. Po 140
dniach od pocz¹tku testu zaobserwowano powolne zmniej-
szanie siê wydobycia do pierwotnej wielkoœci, czyli 100 t/d
ropy. Cytowane badania pochodz¹ z lat 1999–2000.

Norwegia. Jedno z wa¿niejszych odkryæ na Morzu
Pó³nocnym w ostatnich miesi¹cach otwór Grosbeak zosta³
ukoñczony w lipcu i nawierci³ akumulacje wêglowodorów
w dwóch horyzontach, których ³¹czne zasoby szacuje siê

na 4,7–25,8 mln t równowa¿nika ropy naftowej. W górno-
jurajskiej formacji Sognefjord stwierdzono wystêpowanie
ropy i gazu, a w œrodkowojurajskiej formacji Brent obec-
noœæ ropy. Operatorem koncesji jest firma Wintershall
Norge. Jej przedstawiciel poinformowa³ te¿ o okonturowa-
niu w obrêbie koncesji innych czterech wiêkszych i sied-
miu mniejszych obiektów poszukiwawczych, których
potencjalne zasoby wynosz¹ 51 mln t równowa¿nika ropy
naftowej.

Du¿e z³o¿e gazu ziemnego odkryto na obiekcie struktu-
ralnym Gro na Morzu Norweskim. Otwór zakoñczono na
g³êbokoœci 3806 m. Horyzont gazonoœny w utworach kre-
dowych ma mi¹¿szoœæ 16 m. Wielkoœæ zasobów wydoby-
walnych mo¿e siêgaæ nawet 100 mld m3 gazu. Norweski
Dyrektoriat Naftowy zwraca uwagê, ¿e jest to najg³êbiej
po³o¿one z³o¿e z dotychczas odkrytych w tym rejonie —
g³êbokoœæ wody wynosi 1376 m.

W czerwcu nadesz³y doniesienia o dwóch nowych
z³o¿ach ropy naftowej w rejonie Halten Bank i Tampen. W
otworze poszukiwawczym 6407/8-5 S na strukturze
Gygrid stwierdzono wystêpowanie lekkiej ropy o dobrej
jakoœci w utworach dolnej jury. G³êbokoœæ koñcowa otwo-
ru wynosi 2347 m. Jako otwór rozpoznawczy odwiercono
odga³êzienie boczne o g³êbokoœci 2123 m, w którym
potwierdzono mi¹¿szoœæ horyzontu produktywnego i kon-
tur z³o¿a. Wed³ug wstêpnych ocen z³o¿e zawiera od 2,7 do
4 mln t ropy w zasobach wydobywalnych. Na obiekcie
Titan, w s¹siedztwie z³o¿a Visund, odkryto akumulacjê
ropy, której zasoby wydobywalne wahaj¹ siê od 760 tys. do
1,7 mln t równowa¿nika ropy naftowej. W otworach poszu-
kiwawczych 13 A i 13 S zakoñczono wiercenie na g³êboko-
œci 3108 i 3258 m. Mimo niewielkich zasobów dane ze
z³o¿a Titan bêd¹ istotne dla dalszego rozpoznania i zago-
spodarowania z³o¿a Visund North.

Dwa niewielkie z³o¿a gazu odkryto w rejonie Oseberg.
Otwór poszukiwawczy na obiekcie Harepus zakoñczony w
utworach dolnojurajskich na g³êbokoœci 3162 m stwierdzi³
wystêpowanie gazu ziemnego w utworach jury œrodkowej.
G³êbokoœæ wody wynosi tam 247 m. Wstêpne obliczenia
podaj¹ wielkoœæ zasobów wydobywalnych w granicach od
0,5 do 1 mld m3 gazu. W strukturze Corvus stwierdzono
obecnoœæ gazu w utworach górnej jury. Nie okreœlono mi¹¿-
szoœci horyzontu z³o¿owego, poniewa¿ z przyczyn tech-
nicznych wiercenie musia³o byæ zakoñczone na g³êbokoœci
3991 m. Przewiduje siê wykonanie otworu rozpoznawczego.

Kuba. Podró¿ wicepremiera Rosji Igora Sieczyna po
Ameryce £aciñskiej obejmowa³a równie¿ wizytê na
Kubie. W czasie pobytu w Hawanie podpisano wstêpne
porozumienie o wspólnej eksploatacji z³ó¿ ropy naftowej
znajduj¹cych siê w kubañskiej strefie ekonomicznej Zatoki
Meksykañskiej. Strefa o powierzchni 112 000 km2 zosta³a
podzielona na 59 bloków, z czego 14 znajduje siê w akwe-
nie g³êbokowodnym, poni¿ej 3000 m. Partnerami bêd¹
rosyjska centrala handlu zagranicznego Zarubie¿nieft i
kubañska Cupet (Cubapetroleo). Ponadto Rosja udzieli
Kubie kredytu w wysokoœci 150 mln USD na okres dwóch
lat. Kredyt bêdzie przeznaczony na zakup rosyjskich
maszyn rolniczych dla pañstwowych gospodarstw rolnych.
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