
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego

Jerzy Zagórski
1

Polska. Po raporcie Pañstwowego
Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego (PIG-PIB) z marca
br. dotycz¹cym potencjalnych zasobów
gazu z ³upków w Polsce i informacji fir-
my LNG Energy, tak¿e o perspektywach
poszukiwañ w tej dziedzinie i spodziewa-
nych zasobach, w lipcu otrzymaliœmy naj-
nowsz¹ wersjê opracowania s³u¿by geo-

logicznej USA z szacunkowymi wielkoœciami zasobów.
Tym razem liczby s¹ znacznie mniejsze, niemal 140 razy
w porównaniu z obliczeniami Agencji Informacji Energe-
tycznej (równie¿ organu rz¹du USA) z kwietnia 2011 r.
Jest to czêœæ oceny niekonwencjonalnych zasobów wêglo-
wodorów w pierwszoplanowych prowincjach geologicz-
nych na œwiecie. W terminologii amerykañskiej s³u¿by
geologicznej basen polski jest okreœlany jako zapadlisko
polsko-ukraiñskie (Polish-Ukrainian Foredeep). Do analiz
wykorzystano materia³y z 56 odwiertów wykonanych przed
1990 r., nie uwzglêdniono w nich najnowszych wierceñ,
a wiêc s¹ to te same dane, na których opiera³ siê raport
PIG-PIB, zreszt¹ autorzy studium amerykañskiego powo-
³uj¹ siê na polskie dane, w tym na prace Paw³a Poprawy.
W ocenie polskich akumulacji gazu i ropy z ³upków do
porównañ u¿yto te¿ wielkoœci œredniego szacunkowego
wydobycia, przeciêtnego obszaru drena¿u i wskaŸnika
trafnoœci wierceñ w USA.

W koñcowych wynikach raportu s³u¿by geologicznej
USA podano zasoby w utworach dolnego paleozoiku za-
kwalifikowane jako „technicznie wydobywalne przy obec-
nym stanie techniki”. W odniesieniu do gazu maksymalny
obszar uwzglêdniany w obliczeniach wynosi 20 235 km2,
w odniesieniu do ropy – 7690 km2. Zasoby gazu wynosz¹
0–115,6 mld m3, œrednio 38 mld m3, zasoby ropy 0–23,3 mln t,
œrednio 8,4 mln t, zasoby kondensatu 0–50 mln t, œrednio
14,4 mln t. Jeœli przyj¹æ 50-procentowe prawdopodobieñ-
stwo uzyskania przynajmniej w jednym otworze wydaj-
noœci na poziomie minimalnego ca³kowitego wydobycia,
wielkoœci zasobów przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: gaz
– 27,8 mld m3, ropa – 7 mln t i kondensat – 8,4 mln t.
Jak zapowiadaj¹ autorzy raportu, prace nad rozszerzon¹
i zaktualizowan¹ ocen¹ nieodkrytych dotychczas niekon-
wencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego
trwaj¹ i zostan¹ opublikowane.

Bior¹c pod uwagê informacje o wynikach najnowszych
wierceñ, jakie nap³ywaj¹ od operatorów koncesji, mo¿na
siê spodziewaæ, ¿e przytoczone wy¿ej amerykañskie sza-
cunki zasobów gazu i ropy z ³upków zostan¹ skorygowane
w górê. W wierceniu Gapowo B-1 o g³êbokoœci 4300 m
zlokalizowanym w obrêbie koncesji Bytów (ok. 15 km na

pó³noc od Koœcierzyny), w ³upkach dolnego syluru i ordo-
wiku, zarejestrowano intensywne objawy gazu. Pomiary
by³y utrudnione ze wzglêdu na nadciœnienie w otworze
i pêcznienie ³upków, co wymaga³o u¿ycia ciê¿kiej p³uczki,
jak równie¿ wymywanie kawern. Ca³kowita mi¹¿szoœæ
³upków ordowiku wynosi 45 m w porównaniu z 27-
metrow¹ mi¹¿szoœci¹ w otworze Lêbork S-1. Mi¹¿szoœæ
³upków dolnosylurskich wynosi 120 m, a ³¹czna mi¹¿szoœæ
interwa³ów z silnymi objawami gazu siêga 75 m. Jest to
znacznie wiêcej ni¿ w otworze Lêbork S-1, gdzie wystê-
puje tylko kilkumetrowy interwa³ perspektywiczny. Wyniki
wstêpnych badañ rdzeni w po³¹czeniu z pomiarami w³as-
noœci p³uczki i przyp³ywem gazu wskazuj¹ na znacznie
wy¿sz¹ zawartoœæ wêgla organicznego w utworach dol-
nego syluru w otworze Gapowo B-1 w porównaniu z inny-
mi odwiertami w tym rejonie. Ogó³em pobrano 177 m
rdzeni z utworów dolnego syluru, ordowiku i kambru.
Interwa³y z najbardziej intensywnymi objawami gazu s¹
zbudowane z czarnych, kruchych ³upków. Poniewa¿ przed
rozpoczêciem wiercenia planowanych otworów poziomych
BNK Petroleum musi uzyskaæ zatwierdzenie zmian warun-
ków koncesji, otwór Gapowo B-1 zosta³ zastanowiony,
a urz¹dzenie wiertnicze przeniesiono na lokalizacjê
Miszewo T-1.

Firma San Leon Energy, która wspólnie z Talisman
Energy odwierci³a otwory Lewino 1G-2 (koncesja Gdañsk)
i Rogity 1 (koncesja Braniewo), ukoñczy³a wiercenie Szym-
kowo-1 i uwa¿a, ¿e jego wyniki potwierdzaj¹ nasycenie
gazem g³êbszych partii utworów dolnego paleozoiku. Zaob-
serwowano objawy gazu w ca³ym, ponad 600-metrowym
interwale ³upków dolnego syluru i ordowiku, przy czym
w interwale ok. 100 m objawy by³y bardzo intensywne.
Jest to gaz mokry, z wêglowodorami C1–C3. Z perspekty-
wicznych interwa³ów pobrano 315 m rdzeni. Obecnie otwór
zarurowano i oczekuje on na dalsze badania, w tym próby
ciœnieniowe i szczelinowanie hydrauliczne. Nastêpnym
etapem prac bêd¹ wiercenia poziome. Wiercenie Szym-
kowo-1 o g³êbokoœci 4551 m znajduje siê ko³o Brodnicy,
w obrêbie koncesji Szczawno.

Do poszukiwañ gazu z ³upków w³¹czy³ siê równie¿ Orlen
Upstream, spó³ka PKN Orlen. W ubieg³ym roku wykonano
otwór Syczyn OU-1 o g³êbokoœci 2900 m w obrêbie kon-
cesji Wierzbica i wyniki analiz rdzeni by³y na tyle dobre,
¿e postanowiono kontynuowaæ rozpoznanie i odwierciæ
otwory poziome. Wybrano te¿ kolejn¹ lokalizacjê otworu
poszukiwawczego w obrêbie koncesji Garwolin. Jest to
wiercenie GoŸdzik OU-1 rozpoczête 16 lipca br. Na pod-
stawie badañ sejsmicznych okreœlono g³êbokoœæ zalegania
kompleksów perspektywicznych na ok. 4000 m. Przewiduje
siê pobranie 400 m rdzeni.
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Pozytywne wyniki uzyskano na monoklinie przedsudec-
kiej w otworze Komorze-3K wierconym wspólnie przez
PGNiG i FX Energy. Nie jest to co prawda wiercenie z pro-
gramu poszukiwañ gazu z ³upków, ale wraz z poprzednim
sukcesem, jakim by³o wiercenie Lisewo-1, potwierdza
przemys³owe znaczenie odkrytych zasobów gazu. Po wyko-
naniu pomiarów otworowych i rdzeniowania stwierdzono
wystêpowanie na g³êbokoœci 3971 m horyzontu gazonoœ-
nego w utworach czerwonego sp¹gowca. S¹ to piaskowce
o porowatoœci dochodz¹cej do 22,4%, œrednio 20%. Mi¹¿-
szoœæ poziomu nasyconego gazem wynosi 31,5 m. Wierce-
nie otworu jest kontynuowane do osi¹gniêcia projektowa-
nej g³êbokoœci 4075 m. Do koñca sierpnia br. ma byæ
wykonany test produkcyjny. Parametry z³o¿owe horyzon-
tów produktywnych s¹ lepsze ni¿ w otworze Lisewo-1.

W 2012 r. PGNiG planuje wykonanie dziewiêciu wier-
ceñ w poszukiwaniu konwencjonalnych wêglowodorów
i szeœciu wierceñ z zadaniem poszukiwania gazu z ³upków,
w tym jednego otworu poziomego. Wed³ug informacji
Ministerstwa Œrodowiska w Polsce w wierceniu jest obec-
nie szeœæ otworów poszukuj¹cych gazu z ³upków, a do
koñca br. rozpocznie siê wiercenie 41 otworów.

Norwegia. W pobli¿u z³o¿a Skarv, którego eksploata-
cja rozpocznie siê wkrótce, w obrêbie koncesji PL212E
odkryto nowe z³o¿e ropy i gazu Snadd Outer o zasobach
wydobywalnych 1,2–2,3 mld m3 gazu. W wierceniu o g³êbo-
koœci koñcowej 2923 m stwierdzono wystêpowanie pia-
skowców o dobrych w³asnoœciach zbiornikowych nasyco-
nych gazem wysokometanowym. PGNiG Norway, które
jest udzia³owcem koncesji PL212E, poinformowa³o, ¿e po
uruchomieniu planowanego w IV kwartale br. wydobycia
ze z³o¿a Skarv przeprowadzone zostan¹ testy produkcyjne
na z³o¿u Snadd Outer w celu kompleksowej oceny zaso-
bów i mo¿liwoœci ich zagospodarowania. Operatorem tej
koncesji jest BP Norge.

Litwa. Pozew Gazpromu przeciwko rz¹dowi litewskie-
mu w zwi¹zku z podzia³em operatora sieci gazowniczej
Lietuvos Dujos zosta³ odrzucony przez s¹d arbitra¿owy
w Sztokholmie. Ministerstwo energii Litwy rozpoczê³o
przygotowania do podzia³u firmy na czêœæ przesy³ow¹ i dys-
trybucyjn¹, aby zrealizowaæ postanowienia trzeciego pakie-
tu energetycznego Unii Europejskiej (Prz. Geol., 7/2012,
str. 366). Gazprom, posiadaj¹cy 37,06% udzia³ów w sieci
Lietuvos Dujos, domaga³ siê odszkodowania za utratê kon-
troli nad litewskimi gazoci¹gami.

Firma UAB Minijos Nafta uzyska³a obiecuj¹ce rezultaty
w najnowszym wierceniu w pobli¿u K³ajpedy. Wiercenie
kierunkowe Skomantai-1 zlokalizowane w obrêbie konce-
sji Garg�dai (Prz. Geol., 7/2012, str. 366–367) osi¹gnê³o
g³êbokoœæ 2431 m i zosta³o zastanowione do czasu prze-
prowadzenia dodatkowych pomiarów i analiz rdzeni.
Z interwa³u ³upkowego o znacznej mi¹¿szoœci w utworach
ordowiku pobrano rdzenie o ³¹cznej d³ugoœci 63 m. Ni¿ej
zalega kompleks porowatych piaskowców kambryjskich,
w których stwierdzono objawy ropy naftowej.

Rosja. Na konferencji prasowej 29 czerwca br. szef
Gazpromu Aleksiej Miller og³osi³, ¿e podjêto ju¿ decyzjê
o celowoœci budowy trzeciej i czwartej nitki gazoci¹gu
Nord Stream, przy czym jedno z nowych odga³êzieñ mo¿e

dotrzeæ do Wielkiej Brytanii. Zaznaczy³ te¿, ¿e akcjonariu-
sze konsorcjum Nord Stream dopiero przedstawi¹ swoje
stanowisko w tej sprawie, prawdopodobnie do koñca roku,
a sk³ad udzia³owców projektu mo¿e siê ró¿niæ od obec-
nego. Aleksiej Miller wspomnia³ te¿, ¿e BP wyrazi³o zainte-
resowanie t¹ inwestycj¹. Portal „Nieft´ Rossiji” przypusz-
cza, ¿e w wariancie trasy l¹dowej do Niemiec pozostan¹ ci
sami akcjonariusze, natomiast w wariancie przez Morze
Pó³nocne mog¹ do³¹czyæ inni inwestorzy. Tymczasem BP
zakomunikowa³o 2 lipca br., ¿e nie bêdzie uczestniczyæ
w budowie gazoci¹gu Nord Stream do Wielkiej Brytanii.
Powodem jest konflikt z rosyjskimi partnerami w sprawie
konsorcjum TNK-BP.

Na tej samej konferencji Aleksiej Miller poinformowa³
o rezygnacji z planów budowy gazoci¹gu do Japonii jako
nieuzasadnionego technicznie i ekonomicznie. Do Japonii
bêdzie eksportowany gaz skroplony – ogó³em 1–25 mln t
skroplonego gazu ziemnego, w tym 5 mln t z trzeciej linii
produkcyjnej Sachalin-2 i z zak³adów we W³adywostoku.
Jednym z argumentów by³o zagro¿enie sejsmiczne na Morzu
Japoñskim.

Zagospodarowanie gazowego z³o¿a-giganta Sztokma-
nowskoje na Morzu Barentsa znów siê opóŸnia. Termin
podjêcia ostatecznych decyzji inwestycyjnych up³yn¹³ 1 lipca
br. i nadal nie ma porozumienia co do uruchomienia pro-
cesu inwestycyjnego. Jedn¹ z przyczyn zw³oki mog¹ byæ
w¹tpliwoœci Statoilu dotycz¹ce ekonomicznych podstaw
inwestycji przy aktualnie obowi¹zuj¹cych zasadach funkcjo-
nowania konsorcjum Shtokman Development. Dlatego te¿
Statoil zwróci³ Gazpromowi swoje udzia³y w konsorcjum
po wygaœniêciu 30 czerwca br. obecnego porozumienia.
Jednoczeœnie dyrektor wykonawczy Statoilu Helge Lund
i wiceprezes Torgeir Kydland wycofali siê z zarz¹du spó³ki.
Przedstawiciele norweskiego koncernu zapewniaj¹ jednak,
¿e wspólnie z Gazpromem bêd¹ poszukiwaæ rozwi¹zania
zapewniaj¹cego op³acalnoœæ przedsiêwziêcia i potwierdzaj¹
swoje zainteresowanie projektem. �ród³a rosyjskie speku-
luj¹, ¿e rozstrzygniêcie mo¿e byæ od³o¿one do 2014 r.
w zwi¹zku z ewentualnym przyst¹pieniem innego udzia³ow-
ca, którym móg³by byæ Shell.

Holandia. W czerwcu dzia³acze Greenpeace przepro-
wadzili kolejn¹ akcjê protestacyjn¹ przeciwko poszuki-
waniom naftowym w Arktyce. Grupa 70 aktywistów zaba-
rykadowa³a 13 lipca br. wejœcie do g³ównej siedziby Shella
w Hadze. Po 45 minutach wiêkszoœæ protestuj¹cych zosta³a
usuniêta, ale dziewiêæ osób dosta³o siê na dach i tam roz-
winê³o transparenty. Akcjê zorganizowano mimo zapowie-
dzi dyrektora Shella w Holandii, Sylvii Borren: „Moje
pierwsze posuniêcie jako nowego dyrektora wykonaw-
czego jest proste i skuteczne – nie bêdzie wierceñ nafto-
wych w Arktyce”.

USA. Firma konsultingowa IHS Global Insight og³osi³a
raport pt. „Udzia³ sektora gazu niekonwencjonalnego
w gospodarce pañstwa”, w którym przedstawiono wp³yw
tej bran¿y na o¿ywienie gospodarki oraz wzrost zatrudnie-
nia i dochodów, zarówno na szczeblu federalnym, jak i sta-
nowym i lokalnym. Jak powa¿ny jest ten udzia³, najlepiej
œwiadczy ponad 1 mln zatrudnionych obecnie przy zago-
spodarowaniu zasobów gazu niekonwencjonalnego i prze-
widywany wzrost tej liczby do 1,5 mln do 2015 r. Autorzy
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raportu podkreœlaj¹, ¿e w sytuacji powolnego wychodzenia
gospodarki amerykañskiej z recesji i wysi³ków na rzecz
zmniejszenia stopy bezrobocia bran¿a gazu niekonwen-
cjonalnego przoduje w tworzeniu miejsc pracy. W dziesiê-
ciu stanach wydobywaj¹cych najwiêcej gazu z ³upków,
metanu z pok³adów wêgla i gazu zwi¹zanego (Arkansas,
Kolorado, Michigan, Luizjana, Ohio, Oklahoma, Pensyl-
wania, Teksas, Utah i Wyoming) od 2010 r. przyrost iloœci
zatrudnionych wyniós³ niemal 8%, przy czym w Kolorado
zanotowano wzrost o 10%, a w Pensylwanii o 14%. W tym
samym okresie w ca³ym kraju liczba miejsc pracy wzros³a
tylko o 1,6%. Istotne jest tak¿e powstawanie nowych miejsc
pracy zwi¹zanych z produkcj¹ i us³ugami na rzecz poszuki-
wañ i eksploatacji gazu niekonwencjonalnego w innych
stanach. Ten kierunek rozwoju gospodarczego ma szcze-
gólne znaczenie w stanach Tennessee, Missouri, Indiana
czy Georgia, gdzie dochód jest ni¿szy od œredniej krajowej.

W 2010 r. gaz niekonwencjonalny stanowi³ 53% ogól-
nej produkcji gazu ziemnego w USA. Dochody pañstwa
z dzia³alnoœci zwi¹zanej z gazem niekonwencjonalnym
osi¹gn¹ co najmniej 49 mld USD rocznie w okresie do

2015 r. i bêd¹ wzrastaæ w latach nastêpnych. Studium IHS
opracowane zosta³o na zlecenie America’s Natural Gas
Alliance, organizacji dzia³aj¹cej na rzecz krajowego sektora
gazowego.

Arktyka. Pojawienie siê na Morzu Baffina gigantycz-
nej góry lodowej, która oddzieli³a siê od lodowca gren-
landzkiego, mo¿e byæ negatywnym sygna³em dla rozwoju
poszukiwañ ropy naftowej i gazu ziemnego w Arktyce. Ze
wzglêdu na swoje rozmiary i masê – góra ma powierzchniê
59 km2! – stanowi powa¿ne zagro¿enie dla platform eksplo-
atacyjnych znajduj¹cych siê w pobli¿u Nowej Funlandii,
m.in. dla platformy Hibernia. Góry lodowe s¹ znoszone na
po³udnie tzw. alej¹ gór lodowych, od Zatoki Baffina wzd³u¿
wschodniego wybrze¿a Nowej Funlandii i Labradoru.
W poszukiwaniach na obszarach arktycznych obecnie naj-
bardziej zaanga¿owane s¹ Cairn Energy, ConocoPhillips
i Shell.

�ród³a: BNK, Hart’s E&P, Offshore, Oil & Gas Financial
Journal, Oil & Gas Journal, PGNiG SA, PKN Orlen,
Platts, RusEnergy, Statoil, Upstream, USGS, World Oil
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