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Œwiat. Statystyka wydobycia gazu

ziemnego na œwiecie pokazuje doœæ usta-

bilizowany obraz, przewa¿nie bez wyró¿-

niaj¹cych siê spadków lub przyrostów.

Wzrost wydobycia wyniós³ 3% (tab. 1),

podczas gdy w 2011 r. wynosi³ 2,7%, co

oznacza, ¿e o¿ywienie gospodarki œwiato-

wej postêpuje powoli. Dla Europy Zachod-

niej pozytywnym zjawiskiem jest zaha-

mowanie spadku wydobycia, zmiana w stosunku do 2011 r.

dla regionu wynosi 101,8%, g³ównie dziêki dobrym wyni-

kom Norwegii. Jednoczeœnie spad³o wydobycie w Danii

i w Niemczech, a przede wszystkim w Wielkiej Brytanii,

gdzie zmniejszenie wynosi niemal 20%. Na tym tle umac-

nia siê pozycja Holandii jako drugiego po Norwegii produ-

centa gazu. W Europie Wschodniej dominuj¹cy producent,

czyli Rosja, praktycznie nie zwiêkszy³ produkcji, podczas

gdy kraje azjatyckie by³ego ZSRR wykazuj¹ wzrost, przy

czym najlepszy rezultat osi¹gn¹³ Azerbejd¿an, z przy-

rostem wydobycia wynosz¹cym niemal 17%, chocia¿ jest

to znacznie mniej ni¿ rok wczeœniej (Prz. Geol., 7/2012,

str. 366).

W Ameryce Pó³nocnej, podobnie jak w ub.r., o dodat-

nim wyniku dla regionu decyduje 6-procentowy wzrost

produkcji gazu w USA. W Kanadzie nast¹pi³o odwrócenie

tendencji zwy¿kowej i wydobycie spad³o o 3,5%. W Ame-

ryce Po³udniowej zwraca uwagê wzrost produkcji gazu

w Brazylii, który wyniós³ 16,6%. Coraz wa¿niejszymi pro-

ducentami s¹ (nieuwzglêdnione w tabeli) Boliwia (wydo-

bycie 17,6 mld m3 gazu), Peru (11,6 mld m3) i Ekwador

(10,1 mld m3). Trend spadkowy utrzymuje siê w Argen-

tynie, chocia¿ nadal zajmuje drugie miejsce za Trynida-

dem. Utrzymanie poziomu produkcji obserwuje siê rów-

nie¿ w Afryce, chocia¿ w Egipcie i Nigerii nast¹pi³ spadek.

Postêpuje odbudowa wydobycia w Libii, o czym œwiadczy

spektakularny wskaŸnik wzrostu wydobycia o 88%, ale

daleko jeszcze do powrotu do stanu z 2010 r. z produkcj¹

15,6 mld m3.

Wzmocnienie sektora gazowego na Bliskim Wscho-

dzie przyczyni³o siê do zwiêkszenia produkcji, szczególnie

w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Arabii Saudyj-

skiej. Znaczne wahania wystêpuj¹ w Iranie, bo po wzroœcie

w 2011 r. teraz nast¹pi³ wyraŸny spadek. Wydobycie na

Dalekim Wschodzie wykazuje niewielki przyrost, ale w po-

szczególnych krajach wystêpuj¹ zarówno spadki, jak i przy-

rosty. Najbardziej wydobycie zwiêkszy³o siê w Tajlandii

(14,1%), z kolei Indie s¹ coraz bardziej uzale¿nione od

importu, bo wydobycie spad³o o 11,2%. Chiny, bêd¹ce naj-

wiêkszym odbiorc¹ gazu, zwiêkszy³y wydobycie o 6,1%.

Produkcja gazu ziemnego w krajach OPEC zwiêkszy³a siê

w 2012 r. o 1,7%, przy czym jeœli chodzi o ten surowiec,

kartel ma tylko 17-procentowy udzia³, odmiennie ni¿

w produkcji ropy naftowej. Produkcja gazu z Morza Pó³noc-

nego w 2012 r. nieznacznie zwiêkszy³a siê (2,1%) w porów-

naniu z 2011 r., ale jest to tylko 5,4% produkcji œwiatowej.

OPEC. Prognoza zapotrzebowania na ropê naftow¹

z OPEC w 2013 r. zosta³a obni¿ona o 13 600 t/d. ze wzglêdu

na wzrastaj¹ce wydobycie w krajach spoza OPEC. Poprzed-

nio komitet doradczy monitoruj¹cy sytuacjê rynkow¹ prze-

widywa³, ¿e popyt wyniesie 4,09 mln t/d, teraz obni¿y³

kwotê do 4,03 mln t/d ropy. Komitet przyzna³, ¿e istotn¹

rolê w tych zmianach odgrywa udzia³ ropy z ³upków w USA.

Jednoczeœnie OPEC ostrzega o problemach, przed jakimi

stoi przemys³ naftowy USA, m.in. zwi¹zanych z iloœci¹

i struktur¹ wierceñ.

Polska. Firma MicroSeismic z Houston poda³a wiado-

moœæ o rozpoczêciu instalacji systemów monitorowania,

rejestracji i analiz wp³ywu szczelinowania hydraulicznego

w rejonach poszukiwañ gazu z ³upków w Polsce. Stosowa-

ne bêd¹ rozstawy geofonów rozmieszczone promieniœcie

(10–12 rozstawów), z po³¹czeniami kablowymi lub bez-

przewodowymi. Pomiary umo¿liwi¹ kontrolowanie zacho-

wania siê oœrodka skalnego w czasie szczelinowania i po

jego zakoñczeniu. Rejestracje w czasie rzeczywistym po-

zwol¹ u¿ytkownikom dostosowaæ wydajnoœæ pomp oraz

rodzaj podsadzki i p³ynów roboczych stosowanych w zabie-

gach pobudzania eksploatacji. Instalacje bêd¹ rozmiesz-

czone na obszarze 12–40 km2. Dyrektor MicroSeismic,

Peter Duncan, nie ujawni³ zleceniodawcy i rejonu prac.

Wielka Brytania. Kraj ten importuje gaz ziemny

z Norwegii, Holandii i Kataru. W marcu br. Centrica, jeden

z najwiêkszych brytyjskich dostawców energii elektrycz-

nej i gazu, podpisa³a 20-letni kontrakt na dostawy skroplo-

nego gazu ziemnego z USA. Kontrahentem jest firma

Cheniere Energy, która od 2018 r. bêdzie dostarczaæ rocz-

nie 1,75 mln t skroplonego gazu ze swojego terminalu

Sabine Pass w Teksasie. Premier Wielkiej Brytanii David

Cameron okreœli³ transakcjê jako istotny element dywer-

syfikacji zaopatrzenia w energiê, a przysz³e dostawy gazu

z USA jako jej d³ugofalowe, pewne i korzystne Ÿród³o.

W paŸdzierniku ub.r. cena gazu w USA utrzymywa³a siê

poni¿ej 14,3 centa za 1 m3, podczas gdy w Wielkiej Brytanii

by³o to 36 centów za 1 m3.

Tymczasem na spotkaniu poœwiêconym zaopatrzeniu

Europy w gaz ziemny rosyjski wicepremier Wiktor Zub-
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kow podkreœli³ rolê Rosji jako wiarygodnego dostawcy

i powiedzia³, ¿e mo¿e ona sprzedawaæ Wielkiej Brytanii

40 mld m3 gazu rocznie, prawie tyle, ile wynosi³ import

tego surowca w ci¹gu ostatnich 3 lat. Równoczeœnie zaakcen-

towa³ koniecznoœæ okreœlenia wielkoœci zapotrzebowania

na gaz rosyjski jako warunku dalszych inwestycji proek-

sportowych. Przypomnia³ te¿ propozycjê budowy dodatko-

wych dwóch nitek gazoci¹gu Nord Stream z przed³u¿eniem

do Wielkiej Brytanii (Prz. Geol., 9/2012, str. 466). Zachêty

ze strony wicepremiera Zubkowa (jest on jednoczeœnie

przewodnicz¹cym Rady Dyrektorów Gazpromu) maj¹ przy-

czyniæ siê do zahamowania spadku eksportu rosyjskiego

gazu do Europy. W 2011 r. by³o to 150 mld m3, w 2012 r.

138 mld m3 gazu. Projekt przed³u¿enia Nord Streamu do

Wielkiej Brytanii zosta³ sceptycznie przyjêty przez BP.

Rosja. Przejêcie brytyjsko-rosyjskiego konsorcjum

TNK-BP przez Rosnieft sprawi³o, ¿e powsta³a najwiêksza

firma naftowa na œwiecie, z produkcj¹ 206 mln t ropy,

47 mld m3 gazu i 97 mln t produktów rafineryjnych. Umo-

wê podpisali 21 marca br. w Moskwie dyrektor generalny

Rosniefti Igor Sieczin i dyrektor generalny BP Bob Dudley.

Obaj bêd¹ zasiadaæ w komisji przygotowuj¹cej po³¹czenie

firm. BP otrzyma³o za swoje udzia³y w TNK-BP 16,7 mld

dolarów w gotówce i 12,8% akcji Rosniefti i obecnie posia-

da ³¹cznie prawie 20% udzia³ów rosyjskiego koncernu.

Wp³ywy ze sprzeda¿y bêd¹ czêœciowo przeznaczone na

sp³atê odszkodowañ, które BP musi zap³aciæ za katastrofê

w Zatoce Meksykañskiej. TNK-BP powsta³o w 2003 r. jako

konsorcjum, do którego wesz³y dzia³aj¹cy w Rosji oddzia³

BP i rosyjska grupa kapita³owa AAR. Komentatorzy sza-

cuj¹ ca³kowit¹ wartoœæ transakcji na 55 mld dolarów.

Norwegia. Budowa gazoci¹gu Polarled zwiêkszy mo¿-

liwoœci wykorzystania z³ó¿ ju¿ eksploatowanych, jak rów-

nie¿ u³atwi zagospodarowanie przysz³ych odkryæ w tym

rejonie kraju. Jest to powa¿na inwestycja, której koszty

wynios¹ 4,3 mld dolarów. Sam tylko kontrakt na dostawê

325 tys. t rur opiewa na kwotê 350 mln dolarów. Gazoci¹g

o d³ugoœci 482 km po³¹czy z³o¿e Aasta Hansteen na Morzu

Norweskim z zak³adem przeróbki gazu w Nyhamna na

pó³noc od Bergen i ma byæ ukoñczony w III kwartale

2015 r. Do tej pory nie uk³adano ruroci¹gu o takiej œrednicy

(910 mm) tak g³êboko – w najg³êbszym miejscu bêdzie to

1265 m. Rune Bj�rnson, szef pionu gazowego Statoilu, pod-

kreœli³ znaczenie, jakie dla lokalnych firm bêd¹ mia³y za-

mówienia na us³ugi budowlano-monta¿owe, dostawy mate-

ria³ów czy transport zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji.

Iran. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadine¿ad i prezy-

dent Pakistanu Asif Ali Zardari wziêli udzia³ w uroczysto-

œci rozpoczêcia budowy planowanego od dawna gazoci¹gu

Iran–Pakistan (Prz. Geol., 4/2013, str. 223). Symboliczny

pierwszy spaw odcinka rur wykonano 11 marca br. w por-

cie Czabahar nad Zatok¹ Omañsk¹, ok. 100 km od granicy

z Pakistanem. Gaz w iloœci 21 mln m3/d bêdzie dostarczany

magistral¹ nr 7 z Iranshahr. Odcinek pakistañski o d³ugoœci

780 km do Nawabshah w prowincji Sindh ma byæ gotowy

w ci¹gu 2 lat. Nadal jednak nie wyjaœniono, jakie instytu-

cje finansowe udziel¹ niezbêdnych kredytów szacowanych

na 7,5 mld dolarów. Rz¹d Pakistanu chce zrealizowaæ tê
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Kraj
Wydobycie [mld m3] Zmiana

2011:2012
[%]2011 2012

Ameryka Pó³nocna 896,8 935,5 104,3

Kanada 144,8 139,7 96,5

Meksyk 67,9 67,7 99,6

USA 684,0 728,1 106,4

Ameryka Po³udniowa 150,5 155,7 103,4

Argentyna 36,8 36,3 98,6

Brazylia 14,5 16,9 116,6

Trynidad 39,4 40,4 102,5

Wenezuela 20,2 20,3 100,7

Pozosta³e 39,7 44,7 112,5

Europa Zachodnia 254,6 259,1 101,8

Dania 5,9 5,3 89,9

Holandia 77,3 77,8 100,7

Niemcy 12,1 10,1 83,6

Norwegia 101,2 114,1 112,8

Wielka Brytania 47,6 38,9 81,7

W³ochy 8,0 8,3 104,5

Pozosta³e 2,7 4,7 173,8

Europa Wschodnia
+ b. ZSRR 850,5 874,9 102,9

Azerbejd¿an 23,3 27,3 116,9

Kazachstan 34,8 38,7 111,1

Inne kraje b. ZSRR 136,7 151,5 110,8

Rosja 638,2 640,1 100,3

Rumunia 6,5 6,8 105,3

Pozosta³e Europa
Wschodnia 11,0 10,6 95,9

Afryka 152,7 154,8 101,4

Algieria 77,3 77,1 99,8

Egipt 37,6 36,2 96,2

Libia 4,7 8,8 188,5

Nigeria 26,0 23,8 91,3

Pozosta³e 7,1 8,9 125,4

Bliski Wschód 483,3 489,7 101,3

Arabia Saudyjska 77,0 83,9 109,0

Iran 170,9 160,0 93,6

Katar 117,0 119,6 102,2

Oman 29,1 30,6 105,3

Zjednoczone Emiraty
Arabskie 49,9 55,5 111,0

Pozosta³e 39,3 40,1 102,0

Daleki Wschód 426,2 439,3 103,1

Chiny 102,6 108,9 106,1

Indie 48,4 43,0 88,8

Indonezja 76,7 82,9 108,1

Malezja 62,3 60,4 97,0

Pakistan 42,3 44,7 105,7

Tajlandia 36,4 41,6 114,1

Pozosta³e 57,5 57,9 100,7

Australia + Oceania 49,4 53,1 107,7

Australia 44,9 48,3 107,7

Pozosta³e 4,5 4,8 107,4

Razem œwiat 3263,9 3362,2 103,0

W tym OPEC 563,5 572,8 101,7

W tym Morze Pó³nocne 177,8 181,5 102,1

Tab. 1. Wydobycie gazu ziemnego na œwiecie w latach 2011–2012
(wg Oil & Gas Journal, 2013)



inwestycjê, nie zwa¿aj¹c na zapowiedzi sankcji ze strony

USA, które próbuj¹ izolowaæ Iran.

USA. Koncern Shell og³osi³, ¿e zawiesza swoje plany

wierceñ na Morzu Czukockim i na Morzu Beauforta na

2013 r. (Prz. Geol., 11/2012, str. 584). Statek wiertniczy

Noble Discoverer i barka Kulluk po serii awarii i uszkodzeñ

w ub.r. zosta³y odholowane do stoczni w Azji w celu wyko-

nania napraw. Na pocz¹tku kwietnia br. ConocoPhillips za-

komunikowa³ o rezygnacji z wierceñ na Morzu Czukockim

w 2014 r. Jako przyczynê podano niepewnoœæ co do skut-

ków wdro¿enia nowych przepisów federalnych dotycz¹cych

prac w tym rejonie i ich konsekwencji finansowych. Rów-

nie¿ Statoil oznajmi³, ¿e postanowi³ „ponownie rozwa¿yæ”

plany wierceñ na Alasce w 2015 r. i przesun¹æ je na dalszy

okres. Powy¿sze decyzje trochê zmieniaj¹ perspektywê

rych³ego udostêpnienia zasobów wêglowodorów znajdu-

j¹cych siê w Arktyce i przypominaj¹ o skali trudnoœci

w realizacji projektów wierceñ poszukiwawczych na tym

obszarze.

D¹¿¹c do redukcji kosztów wierceñ, w tym kosztów pali-

wa silnikowego, firma wiertnicza Patterson-UTI Drilling

zastosowa³a do napêdu urz¹dzeñ wiertniczych silniki zasi-

lane gazem ziemnym zamiast silników wysokoprê¿nych.

Pierwsza taka wiertnica pracuje w hrabstwie Harrison

w Zachodniej Wirginii. Ten rodzaj silników charakteryzuje

siê ni¿sz¹ emisj¹ tlenków azotu, CO2 i cz¹stek organicz-

nych ni¿ silniki wysokoprê¿ne i spe³nia surowe stanowe

i federalne normy emisji. Takie silniki maj¹ te¿ d³u¿sze

przebiegi miêdzy przegl¹dami okresowymi i wymian¹ oleju.

Mog¹ byæ zasilane gazem z separatorów na wiertni, gazem

skroplonym lub propanem. Zapewniaj¹ tak¿e utrzymanie

osi¹gów na wysokoœci do 2400 m, co ma znaczenie pod-

czas wierceñ w terenach górskich. Wprowadzenie w wiert-

nictwie na szersz¹ skalê silników, które mog¹ byæ zasilane

gazem z wiercenia, bêdzie bardzo wa¿ne ze wzglêdu na

ograniczenie spalania gazu w pochodniach. Silniki gazowe

produkuje firma Waukesha nale¿¹ca do koncernu General

Electric, obecna tak¿e w Polsce, gdzie sprzedaje pompy

odœrodkowe.

Afryka Wschodnia. Wyd³u¿a siê lista odkryæ z³ó¿ ropy

i gazu na l¹dzie i na morzu. W pó³nocno-zachodniej Kenii,

w otworze Ngamia-1, na g³êbokoœci 1515 m przewiercono

piaszczysty horyzont produktywny o mi¹¿szoœci ponad

100 m, a nastêpnie w interwale 1800–1940 m kilka innych

horyzontów z rop¹ i gazem. Równie¿ odleg³e o 22 km wierce-

nie Twiga South-1 okaza³o siê sukcesem, poniewa¿ stwier-

dzono trzy poziomy roponoœne z rop¹ œredni¹ o ciê¿arze

0,8397 g/cm3, piaszczyste, o dobrych w³asnoœciach zbior-

nikowych, z których uzyskano ³¹czny przyp³yw 382 t/d

ropy. Tullow Oil i Africa Oil, które prowadz¹ poszuki-

wania w obrêbie tego bloku koncesyjnego, spodziewaj¹

siê uzyskania przyp³ywu ponad 700 t/d po zastosowaniu

ulepszonego uzbrojenia odwiertu. W otworze Paipai-1

w pó³nocnej Kenii w piaszczystych utworach dolnej kredy

stwierdzono obecnoœæ lekkich wêglowodorów i wiercenie

zakoñczono na g³êbokoœci 4255 m w ska³ach magmowych

pod³o¿a. Wiêkszoœæ bloków koncesyjnych, na których jest

prowadzone rozpoznanie, znajduje siê we wschodnio-

afrykañskiej dolinie ryftowej maj¹cej swoje przed³u¿enie

na terytorium Etiopii. W Etiopii równie¿ s¹ planowane pra-

ce poszukiwawcze i Africa Oil dysponuje tam koncesj¹

o powierzchni 42 500 km2.

W Ugandzie, gdzie oprócz Tullow Oil wiercenia poszu-

kiwawcze prowadzi te¿ Total, na pó³noc od jeziora Alberta,

wêglowodory stwierdzono w otworach Nigiri-1 i Lyec-1.

W otworze Lyec-1 o g³êbokoœci koñcowej 290 m przewier-

cono horyzont roponoœny o mi¹¿szoœci netto 12 m. Kolej-

nym wierceniem w tym rejonie bêdzie Okuma-A.

Spoœród 12 wierceñ wykonanych na l¹dzie we wschod-

niej Afryce w I kwartale 2013 r. cztery by³y negatywne.

W Mozambiku, na morzu, w otworze Coral-3, odkryto

w formacji Mamba z³o¿e gazu o zasobach geologicznych

szacowanych na 2,1 bln m3. Operatorem jest w³oski koncern

ENI. Równie¿ na morzu, w sektorze Tanzanii, w obrêbie

bloku 2, w otworze Tangawizi-1, w piaskowcach trzecio-

rzêdowych stwierdzono akumulacjê gazu ziemnego o zaso-

bach wydobywalnych wynosz¹cych 113–170 mld m3. Nowe

z³o¿e znajduje siê w pobli¿u wczeœniej odkrytych z³ó¿

Zafarani i Lavani. Blok 2 rozpoznano dotychczas tylko

sejsmik¹ 2-D, teraz Statoil wspólnie z firm¹ ExxonMobil

planuje wykonanie zdjêcia 3-D.

Gazohydraty. Tytu³ informacji przekazanej 12 mar-

ca br. przez JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National

Corporation) – „Potwierdzono produkcjê gazu z warstw

gazohydratów” – by³ na tyle frapuj¹cy, ¿e wiadomoœæ cyto-

wano w wielu mediach, nie tylko bran¿owych. Japoñski

koncern poda³, ¿e przygotowania do pierwszego testu pro-

dukcyjnego na morzu rozpoczê³y siê w ub.r. odwierceniem

przez statek wiertniczy Chikyu w niecce Nankai na Oceanie

Spokojnym otworu produkcyjnego i otworów kontrolnych.

Test rozpoczêto 12 marca br. i z interwa³u, w którym wys-

têpuj¹ gazohydraty, po dekompresji uzyskano przyp³yw

metanu. Potwierdzono równie¿ dysocjacjê gazohydratów

w otworze kontrolnym oddalonym o 20 m od otworu produk-

cyjnego. Wskutek usterek w pracy pompy podaj¹cej wodê

do wytworzenia dekompresji i równoczesnego zwiêkszenia

zanieczyszczeñ piaszczystych oraz znacznego pogorsze-

nia warunków pogodowych test zakoñczono 18 marca br.

Nastêpny test bêdzie wykonany do sierpnia br. JOGMEC

zaznaczy³, ¿e pierwszy test produkcyjny jest operacj¹ do-

œwiadczaln¹, która dostarczy wartoœciowych informacji doty-

cz¹cych warunków dysocjacji gazohydratów pod dnem

morskim i wp³ywu na otaczaj¹ce œrodowisko, i stanowi

znaczny postêp w badaniach nad gazohydratami i przygo-

towaniem ich eksploatacji. Nie jest to jednak przemys³owa

produkcja metanu.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Con., Gazprom, Hart’s E&P,
JOGMEC, Offshore, Oil & Gas Financial Journal,
Oil & Gas Journal, OPEC, Rigzone, Rosnieft, Statoil,
tehrantimes.com, Upstream, World Oil
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