
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego

Jerzy Zagórski1

Œwiat. Firma konsultingowa IHS opu-

blikowa³a opracowanie dokumentuj¹ce

ogromny potencja³ zasobów ropy za-

mkniêtej na œwiecie. Przeanalizowano

148 rejonów roponoœnych i 23 spoœród

nich wytypowano jako obszary o naj-

wiêkszej perspektywicznoœci, z technicz-

nie wydobywalnymi zasobami ropy za-

mkniêtej szacowanymi na 23,8 mld t, przy

czym zasoby tej ropy we wszystkich pozosta³ych badanych

rejonach wynosz¹ ³¹cznie 40,8 mld t. Dla porównania,

wydobywalne zasoby ropy zamkniêtej w Ameryce Pó³noc-

nej IHS oceni³a w poprzednim studium na 5,8 mld t, nic

wiêc dziwnego, ¿e zdaniem autorów przedstawione liczby

zapowiadaj¹ nastêpn¹ rewolucjê w produkcji wêglowo-

dorów ze z³ó¿ niekonwencjonalnych, podobn¹ do prze³omu,

jaki nast¹pi³ po rozpoczêciu wydobycia gazu z ³upków

w USA na du¿¹ skalê.

Szacunki zasobów ropy zamkniêtej w 23 najwy¿ej oce-

nianych strefach opieraj¹ siê na analizie budowy geolo-

gicznej, historii sedymentacji i charakterystyki geoche-

micznej tych stref, w tym porowatoœci, przepuszczalnoœci,

zawartoœci substancji organicznej, dojrza³oœci termicznej,

wystêpowania naturalnych spêkañ i innych cech. Najbar-

dziej znane kompleksy roponoœne to jurajskie i kredowe

³upki formacji Vaca Muerta w Argentynie, ³upki sylur-

skie w Afryce Pó³nocnej i ³upki Ba¿enow w zachodniej

Syberii. Steve Trammel, dyrektor IHS do spraw badañ,

zastrzega jednak, ¿e wiarygodna ocena przemys³owego

potencja³u omawianych stref bêdzie mo¿liwa dopiero po

otrzymaniu wyników wierceñ i zestawieniu danych z³o-

¿owych z miejscowym zapotrzebowaniem na paliwa,

dostêpnoœci¹ nowoczesnych urz¹dzeñ wiertniczych i us³ug

serwisowych, warunkami terenowymi, jak równie¿ poli-

tyk¹ lokalnych w³adz i regulacjami dotycz¹cymi polityki

przestrzennej i gospodarki wodnej. Z kolei postêpy w roz-

poznaniu i rozwój technologii opróbowania i dowiercania

z³ó¿ ropy zamkniêtej mog¹ przyczyniæ siê do rozszerze-

nia listy rejonów o wysokiej perspektywicznoœci poza

23 obszary, które wymieniono w studium. Dotychczasowe

doœwiadczenia z USA i wielkoœæ zasobów ropy z ³upków,

nawet w wariancie najbardziej ostro¿nym, wskazuj¹, ¿e

jest to perspektywa dostêpu do nowych, obfitych Ÿróde³

wêglowodorów.

Z informacjami IHS koresponduj¹ doniesienia kon-

cernu Repsol na temat sukcesów w rozpoznaniu akumu-

lacji ropy i gazu w ³upkach na Saharze. Dyrektor Repso-

lu do spraw geologii, Eduardo Negri, powiedzia³, ¿e

rejon Tunezji, Algierii i Libii mo¿e byæ najwiêkszym po

USA obszarem poszukiwañ i eksploatacji gazu z ³up-

ków. Rozwój tego sektora jest jednak uzale¿niony m.in.

od obni¿ki kosztów wierceñ, które w pó³nocnej Afryce

s¹ wysokie.

OPEC. Komunikaty na stronie internetowej OPEC

wyra¿aj¹ zaniepokojenie zmniejszeniem popytu na ropê

i okreœlaj¹ go jako „popyt poni¿ej œredniego poziomu”.

Wydobycie surowca spad³o do najni¿szego poziomu od

2 lat i we wrzeœniu br. wynios³o 4,06 mln t/d (spadek

o 53 tys. t/d). Przede wszystkim mniejsze by³y dostawy

ropy z Iraku, oprócz tego mniej ropy pompowano w Libii,

Wenezueli i Arabii Saudyjskiej. Perspektywy na najbli¿-

szy okres nie s¹ optymistyczne, bo przewiduje siê ogra-

niczenie zu¿ycia ropy w Azji z powodu cofniêcia subsy-

diowania w Indonezji i Malezji. Byæ mo¿e o¿ywienie

gospodarcze w Europie prze³o¿y siê na zwiêkszenie popy-

tu na ten surowiec. Prognoza OPEC przewiduje, ¿e œwiato-

we zapotrzebowanie na ropê wzroœnie w 2014 r. o 1,2%,

do 12,3 mln t/d.

Rosja. Za³o¿ona w 2008 r. spó³ka South Stream z po-

wodzeniem zrealizowa³a wstêpny etap budowy gazoci¹gu

z Rosji przez Morze Czarne do Bu³garii i dalej z rozga³êzie-

niem do Wêgier i Austrii oraz do Grecji i W³och i zawar³a

kontrakty z przysz³ymi odbiorcami i krajami tranzytowymi.

Prace in¿ynieryjne rozpoczêto w grudniu 2012 r. i pocz¹t-

kowo inwestycja, której koszt mo¿e osi¹gn¹æ 65 mld dola-

rów, z czego udzia³ Gazpromu wynosi 40 mld dolarów,

przebiega³a pomyœlnie. Teraz Gazprom napotka³ trudnoœci

z finansowaniem projektu. Koncern liczy³ na 15-procen-

tow¹ podwy¿kê cen gazu na rynku wewnêtrznym, tymcza-

sem rz¹d zamrozi³ ceny. Z tego powodu nak³ady inwesty-

cyjne bêd¹ ni¿sze o 1,6 mld dolarów. Inn¹ drog¹ uzyskania

œrodków finansowych mia³y byæ obligacje Gazpromu zaku-

pione przez rosyjski pañstwowy bank WEB, ale zamiast

spodziewanych 3,1 mld dolarów koncern otrzyma od WEB

tylko 930 mln dolarów.

Inne problemy wi¹¿¹ siê z zapowiedziami ogranicze-

nia zakupów przez odbiorców gazu z South Stream.

Wed³ug harmonogramu gaz ma pop³yn¹æ ju¿ w 2015 r.,

a docelowa zdolnoœæ przesy³owa wyniesie 63 mld m3

surowca rocznie. Tymczasem Bu³garia zamierza w ci¹gu

najbli¿szych 5 lat ograniczyæ odbiór gazu z Rosji o po³o-

wê. Udzia³owcami konsorcjum South Stream s¹ ENI, EdF

i Wintershall, ale kontrahenci z W³och, Francji i Niemiec

tak¿e sygnalizuj¹ zmniejszenie zamówieñ. Wszystko za

spraw¹ gazoci¹gu TAP (Trans-Adriatic Pipeline) biegn¹-

cego z Turcji przez Grecjê i Albaniê do po³udniowych
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W³och. Porozumienie w tej sprawie podpisano w Atenach

w lutym br., a budowa gazoci¹gu ma siê rozpocz¹æ w

2015 r. Gaz bêdzie pochodzi³ z Azerbejd¿anu, ze z³o¿a

Szach Deniz.

Zagospodarowanie gigantycznego z³o¿a gazu Kowyk-

ta rozpocznie siê nie wczeœniej ni¿ w 2024 r., jak oœwiad-

czy³ przedstawiciel Gazpromu na spotkaniu w Minister-

stwie Zasobów Naturalnych i Ekologii Rosji. Poprzednio

rosyjski koncern zapowiada³ rozpoczêcie prac w latach

2017–2018, poniewa¿ z³o¿e mia³o byæ g³ównym Ÿród³em

dostaw gazu ziemnego dla Chin, Korei i Japonii (ju¿

w 2000 r. chiñski CNPC podpisa³ porozumienie o imporcie

surowca).

Z³o¿e Kowykta, odkryte w 1987 r., jest zlokalizowane

ok. 450 km na pó³noc od Irkucka i zawiera 2 bln m3 gazu

i 83 mln t kondensatu. Pierwotnie posiadaczem koncesji

by³o konsorcjum TNK-BP, które rozpoczê³o inwestycjê,

powo³uj¹c w tym celu spó³kê Russia Petroleum, ale w 2011 r.

koncesjê za ok. 770 mln dolarów odkupi³ Gazprom. Przy-

czyn¹ od³o¿enia na przysz³oœæ udostêpnienia tak ogrom-

nych zasobów gazu i uzyskania rocznej produkcji w iloœci

35 mld m3 mog¹ byæ wysokie koszty wydobycia. Nak³ady

TNK-BP na przygotowania wynios³y 400 mln dolarów,

a wartoœæ ca³ego projektu szacuje siê na 20 mld dolarów.

Konkurencj¹ dla Kowykty jest gazowo-kondensatowe z³o¿e

Czajandinskoje w Jakucji (o zasobach 1,2 bln m3 gazu

i 79 mln t kondensatu), na którym wydobycie gazu ruszy

ju¿ w 2017 r.

Kazachstan. Pierwsza ropa ze z³o¿a Kaszagan na

Morzu Kaspijskim pop³ynê³a 11 wrzeœnia br. i to wydarze-

nie zosta³o odnotowane w mediach bran¿owych, poniewa¿

inwestorzy borykali siê z wieloma trudnoœciami i pocz¹tek

wydobycia opóŸnia³ siê. Z³o¿e odkryto w 2000 r. i póŸ-

niejsze przemiany ustrojowe mocno skomplikowa³y prawa

w³asnoœci koncesji i dostêpu do z³o¿a. Ostatecznie in-

westycjê realizuje NCOC – konsorcjum North Caspian

Operating Company (KazMunaiGas, ENI, ExxonMobil,

Shell, Total, ConocoPhillips i INPEX). W pierwszej fazie

zbudowano instalacje na morzu i l¹dzie o zdolnoœci pro-

dukcyjnej 24,5 tys. t/d ropy z 20 odwiertów. W drugim

etapie ukoñczone zostan¹ pozosta³e urz¹dzenia, a liczba

odwiertów wzroœnie do 40. Pozwoli to na zwiêkszenie

wydobycia do 50 tys. t/d ropy. Pocz¹tkowo po³owa wydo-

bywanej ropy i czêœæ gazu bêd¹ ponownie zat³aczane do

z³o¿a.

Zasoby geologiczne z³o¿a Kaszagan po³o¿onego w pó³-

nocnej czêœci Morza Kaspijskiego, ok. 80 km od l¹du, s¹

szacowane na 4,7 mld t ropy, zasoby wydobywalne oce-

nia siê na 1,2–1,7 mld t ropy. Ska³ami zbiornikowymi s¹

utwory górnego dewonu i œrodkowego karbonu, mi¹¿szoœæ

interwa³u roponoœnego przekracza 1000 m, jego strop znaj-

duje siê na g³êbokoœci 4200 m. Poniewa¿ s¹ to wapienie

o s³abych parametrach porowatoœci i przepuszczalnoœci,

wspó³czynnik sczerpania jest niski (15–25%). Ropa o gêsto-

œci 0,8016 g/cm3 (45° API) nale¿y do gatunku rop kwaœ-

nych, ze wzglêdu na zawartoœæ 19% H2S. Kaszagan wraz

z czterema z³o¿ami towarzysz¹cymi zajmuje powierzchniê

5500 km2. Jest to akwen p³ytkowodny o g³êbokoœci od 3 m

do 6 m, ale warunki morskie tej czêœci Morza Kaspijskie-

go, szczególnie w zimie, s¹ skrajnie niekorzystne dla wier-

ceñ i eksploatacji.

Niemcy. Potencjalna eksploatacja gazu z ³upków jest

w Niemczech tematem kontrowersyjnym, g³ównie z tego

wzglêdu, ¿e wi¹¿e siê ona ze stosowaniem szczelinowania

hydraulicznego. Tymczasem krajowe wydobycie gazu ziem-

nego w 2012 r. zmniejszy³o siê o 12%, a dane z pierwszego

pó³rocza br. pokazuj¹ dalszy spadek o 10%, co oznacza

zwiêkszenie uzale¿nienia od importu – ju¿ obecnie z zagra-

nicy pochodzi 86% gazu. Dlatego te¿ Rainer Seele, dyrek-

tor generalny Wintershall Holding GmbH, spó³ki BASF,

zainicjowa³ dyskusjê, pytaj¹c, czy Niemcy mog¹ sobie

pozwoliæ na ca³kowity zakaz wykorzystywania zasobów

gazu zawartego w ³upkach. W opublikowanym w ub.r.

opracowaniu Federalnego Instytutu Geologii i Surowców

Naturalnych (BGR) w Hanowerze podano, ¿e zasoby geo-

logiczne gazu z ³upków wynosz¹ 13 bln m3. Przy za³o¿e-

niu, ¿e 10% tej wielkoœci stanowi¹ zasoby wydobywalne,

jest to 1,3 bln m3 gazu – wielokrotnie wiêcej ni¿ zasoby

konwencjonalne. Chocia¿ instytut zastrzega, ¿e s¹ to dane

tymczasowe, wymagaj¹ce weryfikacji, to jednak zaznacza,

¿e gaz z ³upków móg³by zaspokoiæ krajowe zapotrzebowa-

nie przez 10 lat.

Odnosz¹c siê do ewentualnych niebezpieczeñstw zwi¹-

zanych ze stosowaniem szczelinowania hydraulicznego,

R. Seele przypomnia³, ¿e obecnie 1/3 gazu produkowanego

w kraju jest wydobywana przy zastosowaniu szczelinowa-

nia, poniewa¿ jest to gaz zamkniêty zakumulowany w bar-

dzo zwiêz³ych ska³ach, i nie zaobserwowano zagro¿eñ dla

wód podziemnych. Dlatego te¿ nale¿y rozwa¿yæ celowoœæ

wprowadzenia ca³kowitego zakazu stosowania szczelino-

wania. W sytuacji, gdy podjêto decyzjê o wy³¹czeniu elek-

trowni atomowych do 2022 r., a odnawialne Ÿród³a energii,

takie jak turbiny wiatrowe i panele s³oneczne, nie s¹ kon-

kurencyjne pod wzglêdem cenowym, uzyskanie dodatko-

wych iloœci gazu, paliwa znacznie bardziej przyjaznego

œrodowisku ni¿ wêgiel kamienny, jest ze wszech miar

po¿¹dane.

Kanada. Wed³ug wstêpnych informacji o nowym od-

kryciu w basenie Flemish Pass na pó³nocnym Atlantyku

jego zasoby wydobywalne wynosz¹ od 40 mln t do 80 mln t

ropy. Ropê stwierdzono w otworze Bay du Nord zlokalizo-

wanym ok. 500 km na pó³nocny wschód od Nowej Funlan-

dii, na wodzie o g³êbokoœci 1100 m. Horyzont roponoœny

w ska³ach wieku jurajskiego ma bardzo dobre parametry

porowatoœci i przepuszczalnoœci. Ropa jest z gatunku rop

œrednich, o ciê¿arze 0,855 g/cm3 (34° API). Po pozytywnych

wynikach wczeœniejszych wierceñ Harpoon i Mizzen jest

to trzecie kolejne odkrycie w basenie Flemish Pass i obec-

nie mo¿na szacowaæ jego ³¹czne zasoby na 54–108 mln t

ropy. Operatorem jest Statoil Canada z 65% udzia³ów,

pozosta³e 35% posiada Husky Energy. Tim Dodson, wice-

prezes firmy Statoil Exploration, podkreœlaj¹c znaczenie

tego odkrycia dla perspektyw roponoœnoœci rejonu Flemish

Pass, zaznacza, ¿e jest to obszar koncesyjny o powierzch-

ni 8500 km2, wymagaj¹cy dalszych prac, w tym badañ

sejsmicznych i kolejnych wierceñ poszukiwawczych i roz-

poznawczych.
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Wenezuela. Chiñscy inwestorzy aktywnie dzia³aj¹ nie

tylko w Rosji i Afryce, lecz tak¿e w Ameryce Po³udniowej,

a szczególnie w Wenezueli. Przemys³ naftowy Wenezueli

prze¿ywa trudnoœci z powodu ogólnej sytuacji gospodar-

czej, a tak¿e wskutek polityki nieprzychylnej dla zagranicz-

nych firm naftowych. We wrzeœniu br. malezyjski Petronas

wycofa³ siê z du¿ego projektu inwestycyjnego w delcie

Orinoko prowadzonego wspólnie z wenezuelskim koncer-

nem narodowym PdVSA. Wczeœniej PdVSA zrezygno-

wa³ z przygotowywanych inwestycji w modernizacjê rafi-

nerii Puerto Limón w Kostaryce. Miejsce PdVSA zajê³a

chiñska CNPC, podpisuj¹c kontrakt wartoœci 1,5 mld dola-

rów. Do podobnej sytuacji dosz³o w Ekwadorze, gdzie

CNPC nawi¹za³ wspó³pracê z miejscowym Petroecuador

dotycz¹c¹ budowy rafinerii Pacifico o zdolnoœci produk-

cyjnej 41 tys. t/d produktów naftowych, pierwotnie plano-

wanej z udzia³em Wenezueli. Warunki porozumienia zapew-

niaj¹ stronie chiñskiej równie¿ udzia³ w poszukiwaniach

i wydobyciu ropy i gazu w Ekwadorze.

Dla Wenezueli kluczowe znaczenie ma zagospodaro-

wanie z³ó¿ ciê¿kiej ropy w delcie Orinoko, gdzie prowadz¹

prace ENI, Repsol i Rosnieft. Jednym z wa¿niejszych pro-

jektów jest udostêpnienie zasobów ciê¿kiej ropy w bloku

Junin 10. Próby pozyskania do udzia³u w inwestycji Totalu

i Statoilu zakoñczy³y siê niepowodzeniem i koncern PdVSA

usi³owa³ w ub.r. uruchomiæ wydobycie samodzielnie, ale

wysokie koszty i trudnoœci z opanowaniem technologii

eksploatacji ciê¿kiej ropy hamowa³y postêp. Rozwi¹zania

szuka³ wenezuelski minister ds. energii i ropy naftowej

Rafael Ramirez, podpisuj¹c 18 wrzeœnia br. w Pekinie

umowê z CNPC o sfinansowaniu projektu Junin 10, dziêki

czemu mo¿liwa bêdzie produkcja 30 tys. t/d ropy. Nak³ady

wynios¹ 14 mld dolarów. CNPC ma równie¿ mniejszoœ-

ciowe udzia³y w dwóch innych projektach eksploatacji

ciê¿kiej ropy w rejonie Orinoko, Petrosinovensa i Petro-

urica. Minister R. Ramirez poinformowa³ tak¿e o udziale

innego chiñskiego koncernu, Sinopec, w zagospodarowa-

niu bloku Junin 1. Z kolei Export-Import Bank of China

udzieli kredytu Wenezueli w wysokoœci 390 mln dolarów

na rozbudowê w zak³adów petrochemicznych Pequiven.

W ostatnim okresie Wenezuela po¿yczy³a od Chin

40 mld dolarów, co ma byæ sp³acone dostawami ropy i pro-

duktów naftowych.
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