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Œwiat. Na pocz¹tku lutego br. poja-
wi³y siê informacje o próbach w³amañ do
systemów informatycznych koncernów
naftowych. Firma McAfee zajmuj¹ca siê
zabezpieczeniem antywirusowym twier-
dzi, ¿e skoordynowany atak zosta³ doko-
nany przez hakerów z Pekinu. Operacja
nazwana Nocny smok rozpoczyna³a siê
od w³amania na serwer z witryn¹ korpo-

racji, nastêpnie penetrowano sieæ wewnêtrzn¹. Chiñczycy
uzyskali dostêp m.in. do informacji finansowych o przetar-
gach i do map z³ó¿, co oznacza, ¿e straty poszkodowanych
s¹ ogromne. Przypuszczalnie proceder trwa³ przez kilka
miesiêcy. Nieoficjalnie wiadomo, ¿e wœród zaatakowa-
nych s¹ ExxonMobil, Shell, BP, Marathon, ConocoPhillips
i Baker Hughes. Wydarzenia te nie by³y komentowane na
portalach naftowych, brak równie¿ wypowiedzi przedsta-
wicieli wymienionych firm.

Polska. Spó³ka Grupy LOTOS, LOTOS Petrobaltic,
wydoby³a w 2010 r. z Ba³tyku 186,5 tys. t ropy naftowej.
Strategia firmy zak³ada przeznaczenie kwoty 3,9 mld z³ na
poszukiwania i eksploatacjê w okresie 2011–2015 i osi¹-
gniêcie do 2015 r. rocznego wydobycia w iloœci 1,2 mln t
ropy. Bêdzie to mo¿liwe m.in. dziêki przejêciu 100%
udzia³ów litewskiej spó³ki AB Geonafta wydobywaj¹cej
ropê na Litwie. Poinformowa³ o tym na konferencji w
Wilnie prezes LOTOS Petrobaltic Pawe³ Siemek.

Firma LNG Energy Ltd. udostêpni³a pierwsze infor-
macje o wynikach wiercenia Wytowno S-1 zaprojektowa-
nego w celu sprawdzenia obecnoœci gazu ziemnego w
utworach ³upkowych dolnego paleozoiku. Koñcowa g³êbo-
koœæ otworu wynosi 3580 m. W czasie wiercenia w
interwale o mi¹¿szoœci 221 m obejmuj¹cym utwory dolnego
syluru, ordowiku i kambru stwierdzono wyraŸne objawy
gazu w ³upkach. Wystêpowanie gazu odnotowano równie¿
w 450-metrowym interwale, który obejmuje osady œrodko-
wego i górnego syluru. Najsilniejsze objawy wystêpuj¹ w
³upkach ordowiku, przy czym mi¹¿szoœæ utworów ordowiku
przekracza 80 m – wiêcej ni¿ zak³adano na podstawie
danych z wczeœniejszych otworów w tym rejonie. Pobrano
ponad 200 prób próbnikiem bocznym, obecnie s¹ one ana-
lizowane. Po zakoñczeniu badañ bêdzie podjêta decyzja co
do wykonania szczelinowania. Gaz ziemny to prawie czy-
sty metan, z niewielk¹ domieszk¹ etanu i propanu.

Na monoklinie przedsudeckiej PGNiG SA i FX Energy
odnios³y sukces w postaci odkrycia z³o¿a gazu ziemnego w
utworach czerwonego sp¹gowca. W otworze Lisewo-1
uzyskano przyp³yw 217,9 tys. m3/d gazu, natomiast szaco-

wana maksymalna wydajnoœæ wynosi 379 tys. m3/d. Prze-
widuje siê, ¿e po zbudowaniu instalacji wydobywczych i
gazoci¹gu ustabilizowany poziom produkcji wynosiæ bêdzie
od 127 do 141 tys. m3/d gazu. Rozwa¿ane jest wykonanie
szczelinowania, co mog³oby zwiêkszyæ wydobycie dwu-
krotnie lub nawet czterokrotnie. Analiza materia³ów sej-
smicznych z badañ 3-D i danych otworowych wskazuje na
wystêpowanie w s¹siedztwie wiercenia Lisewo-1 piêciu
nastêpnych obiektów strukturalnych. Jeszcze jedna struk-
tura, znacznie wiêksza, po³o¿ona na po³udniowym wscho-
dzie zosta³a zasygnalizowana na profilach 2-D i w II pó³-
roczu br. bêdzie rozpoznawana zdjêciem sejsmicznym 3-D.
Wielkoœæ potwierdzonych zasobów z³o¿a Lisewo ocenia
siê na 735 mln–1,01 mld m3 gazu. Operatorem na tym bloku
jest PGNiG SA (51% udzia³ów), FX Energy posiada 49%.

Po wielu zapowiedziach i d³ugich przygotowaniach (od
2008 r.) 11 marca br. podpisano umowê dotycz¹c¹ budowy
elektrociep³owni gazowej w Stalowej Woli. TAURON Polska
Energia S.A. i PGNiG SA utworzy³y spó³kê celow¹ pod
nazw¹ Elektrociep³ownia Stalowa Wola. Bêdzie to blok
gazowo-parowy o mocy 400 MW wytwarzaj¹cy energiê
elektryczn¹ w wysokosprawnej kogeneracji, ciep³o na
potrzeby komunalne i parê technologiczn¹ dla zak³adów
przemys³owych. Produkcja ciep³a wynosiæ bêdzie 1800 TJ.
Zalet¹ tego typu elektrociep³owni jest brak emisji SO2 i
py³ów oraz ograniczenie emisji tlenków azotu i CO2. Elek-
trownia Stalowa Wola bêdzie pe³niæ rolê rezerwowego
Ÿród³a energii. Dla PGNiG SA jest to pozyskanie nowego,
du¿ego odbiorcy gazu, poniewa¿ zobowi¹zuje siê do
dostarczania 540 mln m3 gazu ziemnego w okresie 14 lat.
Wartoœæ inwestycji szacuje siê na 1,9 mld z³.

Libia. Zamieszki w Libii, które zaczê³y siê 15 lutego br.
i przekszta³ci³y siê w otwart¹ rebeliê przeciw rz¹dowi,
coraz bardziej wp³ywaj¹ na produkcjê ropy naftowej. Jak
powiedzia³ prezes Totalu Christophe de Margerie, wydo-
bycie spada do poziomu 27,2–40,8 tys. t/d, podczas gdy
normalnie by³o to 244 tys. t/d ropy. Total ju¿ wstrzyma³
produkcjê ze swoich z³ó¿ Al Jurf i Mabruk. Jeszcze bar-
dziej dotkliwe bêd¹ zniszczenia w terminalu w pobli¿u Ras
Lanuf, jednym z dwóch g³ównych portów prze³adunko-
wych ropy, powsta³e w czasie walk z si³ami rz¹dowymi.
Rosn¹ te¿ ceny ropy – cena w koszyku OPEC przekroczy³a
21 lutego barierê 100 USD za bary³kê, po raz pierwszy od
wrzeœnia 2008 r. Ju¿ 24 lutego br. by³o to 111,01 USD/b i
najwy¿szy poziom 112,03 USD/b odnotowano 7 marca.
Byæ mo¿e pod wp³ywem uspokajaj¹cych komunikatów o
wystarczaj¹cych zapasach ropy cena w koszyku OPEC
obni¿y³a siê 15 marca do 106,56 USD/b.
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W³ochy. Fala protestów i rozruchów w Afryce Pó³noc-
nej, która w po³owie lutego br. dotar³a do Libii, mo¿e mieæ
wp³yw na los wspólnej inwestycji Gazpromu i ENI. W 2006 r.
dwa koncerny zawar³y strategiczne porozumienie o part-
nerstwie. Kontynuacj¹ i rozwiniêciem porozumienia jest
podpisana 16 lutego w Rzymie umowa o przejêciu przez
Gazprom za sumê 163 mln USD 50% udzia³ów ENI w kon-
sorcjum eksploatuj¹cym z³o¿e ropy naftowej Elephant w
libijskim basenie Murzuq. Umowê podpisali w obecnoœci
prezydenta Dmitrija Miedwiediewa i premiera Silvio Ber-
lusconiego prezes Gazpromu Aleksiej Miller i dyrektor
generalny ENI Paolo Scaroni. Z³o¿e Elephant o zasobach
wydobywalnych 110 mln t ropy jest eksploatowane od
2004 r. Równoczeœnie strony zobowi¹za³y siê do podpisa-
nia do 28 lutego br. kontraktu o sprzeda¿y gazu ze z³ó¿ na
Syberii nale¿¹cych do spó³ki SiewierEnergia, utworzonej
przez Gazprom, ENI S.p.A. i Enel SpA.

Rosja. W komunikacie z lutego 2010 r. konsorcjum
Shtokman Development AG zapowiedzia³o opóŸnienie roz-
poczêcia eksploatacji z³o¿a Sztokmanowskoje o 3 lata
(Prz. Geol., 58: 393). Ostateczne decyzje mia³y byæ podjête
na pocz¹tku br. Teraz zarz¹d konsorcjum og³osi³, ¿e roz-
strzygniêcie losów gigantycznej inwestycji ponownie
zostanie przesuniête w czasie, bez okreœlenia konkretnego
terminu. G³ówn¹ przyczyn¹ jest sytuacja na œwiatowym
rynku gazowniczym spowodowana os³abieniem popytu na
gaz w Europie, uruchomieniem nowych, wydajnych insta-
lacji skraplania gazu ziemnego i wzrostu wydobycia gazu z
³upków w USA. Potwierdzi³ to dyrektor rosyjskiej Federal-
nej Agencji ds. Wykorzystania Zasobów Naturalnych Piotr
Sadownik, powo³uj¹c siê na opinie udzia³owców. Nie bez
znaczenia s¹ te¿ rozbie¿noœci w sprawie transportu gazu –
pierwotnie planowano przesy³anie mieszaniny gazu ziem-
nego i kondensatu dwoma podmorskimi ruroci¹gami na l¹d
do zak³adów oczyszczania, uzdatniania i skraplania gazu.
Jednak w ub. roku Gazprom zaproponowa³ wykorzystanie
p³ywaj¹cej instalacji wstêpnej przeróbki gazu, co wymaga
zasadniczych zmian w projektach. Dotychczas z³o¿one
oferty na dostawê sprzêtu i monta¿ by³y przygotowane
wed³ug pierwotnych za³o¿eñ.

Zainteresowanie poszukiwaniami na obszarach ark-
tycznych jest coraz wiêksze i jednoczeœnie wzrasta zapo-
trzebowanie na sprzêt dostosowany do specyficznych
warunków. Przyk³adem jest utworzenie przez CGGVeritas
i rosyjski JSC Geotech Holding spó³ki do badañ sejsmicz-
nych 2-D i 3-D, przede wszystkim na wodach Rosji i
pañstw b. ZSRR. Spó³ka bêdzie wykonywaæ rejestracje i
przetwarzaæ dane sejsmiczne. CGGVeritas udostêpni dwa
statki sejsmiczne z klas¹ lodow¹ (przystosowane do ¿eglugi
w warunkach pokrycia akwenu lodem) – jeden do badañ
2-D i jeden do zdjêæ 3-D.

USA. Wznowienie wierceñ g³êbokowodnych w Zatoce
Meksykañskiej zale¿y od decyzji agencji rz¹dowej
BOEMRE (Bureau of Ocean Management, Regulation and
Enforcement), która na polecenie sekretarza spraw wew-
nêtrznych Kena Salazara mia³a stosowaæ od paŸdziernika
2010 r. nowe, zaostrzone kryteria dotycz¹ce sprzêtu i metod
prowadzenia robót wiertniczych. Dopiero 28 lutego br.
firma Noble Energy Inc. otrzyma³a pierwsze pozwolenie na

podjêcie zastanowionego otworu nr 2 na strukturze Santia-
go w obrêbie koncesji Mississippi Canyon Block 519.
Wiercenie zosta³o przerwane 12 czerwca 2010 r. na g³êbo-
koœci 4140 m po wprowadzeniu moratorium. Noble Energy
zamierza³ rozpocz¹æ prace wiertnicze pod koniec marca br.
i osi¹gn¹æ planowan¹ g³êbokoœæ 5790 m w koñcu maja br.
Dyrektor BOEMRE Michael Bromwich powiedzia³, ¿e uza-
sadnieniem decyzji by³o wykazanie przez operatora zdol-
noœci do bezpiecznego prowadzenia wierceñ g³êboko-
wodnych i opanowania podwodnej erupcji, gdyby do niej
dosz³o. Technologia zabezpieczeñ przeciwwybuchowych i
kontroli wyp³ywaj¹cej ropy zosta³a dostarczona przez firmê
Helix Well Containment Group. Michael Bromwich zazna-
czy³, ¿e system firmy Helix zosta³ przetestowany do g³êbo-
koœci 1700 m, natomiast wiercenie Noble Energy znajduje
siê na wodach o g³êbokoœci 1980 m, jednak dodatkowe
badania potwierdzi³y skutecznoœæ dzia³ania systemu przy
wiêkszych g³êbokoœciach wody. Komentarze przedstawi-
cieli przemys³u naftowego s¹ sceptyczne, oceniaj¹ oni
decyzjê nie jako powrót do stanu normalnego, lecz poka-
zowe dzia³anie K. Salazara w celu zyskania przychylnoœci
Kongresu Stanów Zjednoczonych. Na rozpatrzenie czekaj¹
3 wnioski o nowe wiercenia i 6 wniosków o modyfikacjê
pierwotnych projektów.

Projekt bud¿etu na 2012 r. budzi zaniepokojenie w
przemyœle naftowym z powodu zapowiadanej likwidacji
ulg podatkowych. Oblicza siê, ¿e wzrost podatków bezpo-
œrednich dla przemys³u w 2012 r. wyniesie 3,4 mld USD,
a w ci¹gu nastêpnych 10 lat bêdzie to kwota 43,6 mld USD.
Prezes Amerykañskiego Instytutu Naftowego Jack Gerard
twierdzi, ¿e zwiêkszenie podatków spowoduje zaniechanie
lub ograniczenie wielu inwestycji, a tym samym obni¿enie
dochodów skarbu pañstwa, nie licz¹c negatywnych skut-
ków na rynku pracy wynikaj¹cych z utraty tysiêcy miejsc
zatrudnienia. Zauwa¿a te¿, ¿e nak³ady sektora ropy i gazu
na technologie niskiej emisji CO2 wynios³y w latach 2000–
–2008 ponad 58 mld USD, znacznie wiêcej ni¿ ³¹czne
wydatki rz¹du i pozosta³ego sektora prywatnego na ten cel.

W lutym br. rozpoczê³a siê eksploatacja z³o¿a ropy naf-
towej Nikaitchuq na Alasce. Z³o¿e odkryte w 2004 r. znaj-
duje siê na p³ytkich wodach (3 m) u wybrze¿y North Slope
i zawiera zasoby siêgaj¹ce 30 mln t ropy. Ropa naftowa
wystêpuje w formacjach kredowych i górnotriasowych.
Projekt zagospodarowania przewiduje odwiercenie 52 otwo-
rów, 22 na l¹dzie i 30 na morzu, przy czym jedno wiercenie
bêdzie usytuowane na sztucznej wyspie ¿wirowej. Liczba
otworów eksploatacyjnych wyniesie 26, 21 z nich to otwory
zat³aczaj¹ce wodê, a 5 otworów bêdzie dostarczaæ wodê do
otworów zasilaj¹cych. Stosowane bêd¹ kombinacje wier-
cenia pionowego do 1200 m i wiercenia poziomego o
zasiêgu ponad 6000 m. Po osi¹gniêciu pe³nej zdolnoœci
produkcyjnej ze z³o¿a Nikaitchuq bêdzie siê wydobywaæ
3808 t ropy na dobê. Jest to pierwszy projekt eksploatacyj-
ny w³oskiego koncernu ENI w Arktyce.

Nie wszystkie przedsiêwziêcia poszukiwawcze i pro-
dukcyjne na Alasce i w pó³nocnej Kanadzie rozwijaj¹ siê
tak pomyœlnie. W ub. roku Shell Offshore Inc. przygotowa³
projekt wierceñ poszukiwawczych na p³ytkich wodach zatoki
Camden na Morzu Beauforta. Po katastrofie Deepwater
Horizon w Zatoce Meksykañskiej projekt by³ modyfiko-
wany pod k¹tem mo¿liwoœci opanowania ewentualnego
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wycieku ropy i jej zbierania. Wiercenia mia³y siê roz-
pocz¹æ w br., ale teraz w³adze federalne uniewa¿ni³y
pozwolenie na prowadzenie prac wiertniczych. Postawiono
warunek przed³o¿enia przez Agencjê Ochrony Œrodowiska
USA dodatkowych informacji na temat emisji tlenków
azotu ze statków obs³uguj¹cych wiercenia. Shell zapewnia,
¿e od 5 lat metody prac wiertniczych i sprzêt s¹ bezpieczne
dla œrodowiska arktycznego, i ma nadziejê na rozpoczêcie
wierceñ w 2012 r.

Estonia. Firma Eesti Energia (Enefit) nie tylko eksplo-
atuje ³upki bitumiczne w kraju, ale rozwija ekspansjê na
rynkach zagranicznych. Najpierw we wspó³pracy z YTL
Power International rozpoczê³a w Jordanii budowê elek-
trowni o mocy 900 MW opalanej olejem z ³upków bitu-
micznych oraz instalacji produkcyjnej oleju opa³owego z
³upków o wydajnoœci 5170 t/d produktu. Teraz wykupi³a w
USA firmê Oil Shale Exploration Co. i przygotowuje siê
do budowy w stanie Utah zak³adu produkcji paliwa z ³up-
ków o wydajnoœci 7750 t/d. Oil Shale Exploration posia-
da³o w Utah koncesje z zasobami geologicznymi 3,1 mld t
³upków bitumicznych.

W Estonii, w zak³adach nale¿¹cych do Eesti Energia,
od przesz³o 20 lat produkuje siê 177 tys. t oleju opa³owego
z ³upków rocznie. Obecnie w budowie jest instalacja nowej
generacji, równie¿ wykorzystuj¹ca ³upki bitumiczne eks-
ploatowane metod¹ odkrywkow¹, która po osi¹gniêciu
pe³nej zdolnoœci produkcyjnej bêdzie przetwarzaæ 2,3 mln t
surowca rocznie, produkuj¹c 286 tys. t oleju opa³owego
rocznie i ponad 75 mln m3 wysokokalorycznego gazu
opa³owego. Gaz ten bêdzie wykorzystywany do zasilania
elektrowni gazowej lub do produkcji wodoru. Inwestycja
ma byæ ukoñczona w 2012 r.

Pakistan. Wêgierski MOL donosi o sukcesie poszuki-
wawczym na bloku Tal w Pó³nocno-Zachodniej Prowincji
Granicznej. W otworze poszukiwawczym Tolanj X-1 po
zapiêciu próbnika z³o¿a w górnej czêœci 48-metrowego
interwa³u z³o¿owego w kredowej formacji Lumshiwal uzy-
skano przez zwê¿kê 32/64�� przy ciœnieniu g³owicowym
162,6 atm przyp³yw 461 tys. m3/d gazu. Otwór bêdzie
pog³êbiony w celu rozpoznania ni¿szych horyzontów z³o-

¿owych. Jest to szóste odkrycie MOL w obrêbie tego bloku.
Poprzednio odkryto w utworach paleogenu, górnej kredy i
jury z³o¿a ropy lub ropno-kondensatowe Manzalai, Makori,
Makori East, Mami Khel i Maramzai. MOL Pakistan pro-
wadzi poszukiwania na bloku Tal wspólnie z Oil & Gas
Development Corp. Ltd., Pakistan Petroleum Ltd., Pakistan
Oilfields Ltd. i Government Holding (Pvt.) Ltd. od 1999 r.

Bahamy. Jeœli informacje przekazane przez Bahamas
Petroleum Corp. potwierdz¹ siê, to na Oceanie Atlantyc-
kim wokó³ Bahamów otwiera siê nowy, bardzo perspekty-
wiczny obszar poszukiwañ. Podstaw¹ s¹ wyniki badañ
sejsmicznych – wykonano 1120 km profili, które zosta³y
przetworzone z zastosowaniem migracji czasowej przed
sk³adaniem. Uzyskane wyniki charakteryzuj¹ siê bardzo
dobr¹ rozdzielczoœci¹ i odwzorowaniem struktur fa³do-
wych dominuj¹cych w budowie regionalnej. Opracowa-
niem badañ sejsmicznych zajmuj¹ siê niezale¿nie dwie
naftowe firmy konsultingowe, które wskazuj¹ na obecnoœæ
licznych antyklin o doœæ prostej budowie oraz potwier-
dzaj¹ wystêpowanie kompleksów ska³ zbiornikowych i
uszczelniaj¹cych o znacznej rozci¹g³oœci poziomej. Widoczne
na przekrojach sejsmicznych odk³ucia fa³dów kompresyj-
nych mog¹ byæ zwi¹zane z istnieniem jurajskich warstw
solnych, co oznacza równie¿ mo¿liwoœæ poszukiwañ w
g³êbszych utworach podsolnych. Jednak najwa¿niejszym
czynnikiem, podkreœlanym przez wszystkich geologów
naftowych, s¹ rozmiary struktur. Dotychczas w regionie
Karaibów i Zatoki Meksykañskiej nie udokumentowano
antyklin tej wielkoœci. Wstêpne oceny mówi¹ o zasobach
rzêdu kilkudziesiêciu mln t ropy. Interpretacja sejsmiczna
by³a wspomagana nowymi danymi grawimetrycznymi i
magnetometrycznymi. Koncesje posiadane przez Bahamas
Petroleum maj¹ powierzchniê 8090 km2. Firma planuje
rozpoczêcie pierwszych wierceñ w ci¹gu najbli¿szych 12
miesiêcy.
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