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Œwiat. Szczelinowanie hydrauliczne,
które budzi tak silne sprzeciwy, mo¿e
zostaæ zmodyfikowane pod k¹tem zmniej-
szenia iloœci zu¿ywanej wody, a co za tym
idzie z³agodzenia problemów z zagospo-
darowaniem p³ynu zwrotnego i jedno-
czeœnie zwiêkszenia skutecznoœci stymu-
lacji spêkañ w skale. Zadaniem programu
badawczego rozpoczêtego przez Colo-

rado School of Mines, Lawrence Berkeley National Labo-
ratory i inne instytucje jest rozpoznanie mo¿liwoœci za-
st¹pienia wody ciek³ym dwutlenkiem wêgla lub ciek³ym
azotem. Projekt jest na etapie badañ laboratoryjnych, ale
przes³ank¹ do jego zainicjowania s¹ wczeœniejsze wyniki
zastosowania dwutlenku wêgla w postaci ¿elu o wysokiej
lepkoœci do inicjowania spêkañ w piaskowcach zawiera-
j¹cych gaz zamkniêty, co u³atwia³o transport propantu.
Dotychczasowe rezultaty wskazuj¹, ¿e niska temperatura
prowadzi do powstawania z³o¿onego uk³adu spêkañ na
powierzchni próbek. Wyniki dalszych testów maj¹ daæ
odpowiedŸ na pytanie, jakie rodzaje propantu bêd¹ naj-
lepiej przenoszone przez ciek³y azot i jaka bêdzie reakcja
ska³ w ró¿nych warunkach z³o¿owych. Jedn¹ z potencjal-
nych korzyœci mo¿e byæ wyeliminowanie uszkodzeñ for-
macji skalnej spowodowanych interakcj¹ miêdzy p³ynem
szczelinuj¹cym i i³em. Przewiduje siê przeprowadzenie
niebawem prób polowych w otworach wiertniczych pene-
truj¹cych ³upki Pierre (formacja górnokredowa w Górach
Skalistych). Jeœli zakoñcz¹ siê one pozytywnie, bêdzie to
otwarcie nowych mo¿liwoœci w eksploatacji gazu i ropy ze
z³ó¿ niekonwencjonalnych, zarówno nowych, jak i ju¿
czynnych, w przypadku których wyd³u¿ony zostanie okres
wydobywania wêglowodorów. Zastosowanie nowej meto-
dy w szerokim zakresie spowoduje te¿, ¿e zu¿ycie wody
bêdzie minimalne lub zerowe i zniknie problem z likwida-
cj¹ p³ynu zwrotnego. Zarówno azot, jak i dwutlenek wêgla
nie s¹ toksyczne, a przemys³ naftowy ma ju¿ doœwiad-
czenie w stosowaniu obu mediów w praktyce wiertniczej.
W tej chwili jest za wczeœnie, aby okreœliæ, jakie formacje
bêd¹ najlepiej reagowaæ na szczelinowanie kriogeniczne,
ale zapewne bêd¹ to ska³y charakteryzuj¹ce siê nisk¹ prze-
wodnoœci¹ ciepln¹ i wysokim wspó³czynnikiem rozszerzal-
noœci cieplnej.

Europa. Irlandzko-brytyjska firma Tullow Oil prowadzi
intensywne poszukiwania ropy i gazu w Afryce i po³udnio-
wej Azji, ale w dalszym ci¹gu jest obecna w swoim pierw-
szym rejonie dzia³ania, czyli w Europie. W obszernym
wywiadzie dla agencji Bloomberg szef Tullow Oil Aidan

Heavey oceni³ perspektywy europejskich przedsiêbiorstw
w dziedzinie poszukiwañ i wydobycia wêglowodorów. „Co
najmniej od dwóch lat na tym rynku trwa zastój i potrzebny
jest silny bodziec, aby przezwyciê¿yæ ten stan”. WskaŸnik
aktywnoœci w sektorze ropy i gazu obejmuj¹cy 113 firm
europejskich spad³ o 28% w ci¹gu ostatnich 18 miesiêcy,
m.in. wskutek odejœcia inwestorów do Stanów Zjedno-
czonych. W tym samym czasie podobny wskaŸnik aktyw-
noœci obliczany dla firm pó³nocnoamerykañskich nie zmie-
ni³ siê. S¹ przyk³ady du¿ych transakcji w Europie, jak
przejêcie Caracal Energy przez szwajcarsk¹ firmê Glen-
core Xstrata o wartoœci 1,35 mld USD, czy oferta zakupu
Heritage Oil przez Al Mirqab Capital SPC z Kataru za
1,5 mld USD, ale to o¿ywienie jest niewystarczaj¹ce. Aidan
Heavey uwa¿a, ¿e impulsem, który pomóg³by stworzyæ
atmosferê sprzyjaj¹c¹ inwestowaniu, by³yby znacz¹ce od-
krycia. Tymczasem poza pozytywnymi rezultatami na Morzu
Barentsa w innych regionach nie ma wiêkszych sukcesów.
W ostatnich miesi¹cach nadesz³y informacje o odkryciach
na Morzu Norweskim (akumulacje ropy Bue i Pil), na
Morzu Czarnym (otwór z rop¹ Marina 1) i na Wêgrzech
(z³o¿e gazu Besa), ale s¹ to z³o¿a ma³e, niewp³ywaj¹ce
w istotny sposób na bilans zasobów.

Polska. Australijska firma Linc Energy uzyska³a
w 2011 r. koncesjê Polanka-Wielkie Drogi o powierzchni
216 km2 w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym na eks-
ploatacjê z³ó¿ wêgla kamiennego. Zasoby wêgla subbi-
tumicznego w obrêbie koncesji szacuje siê na 1,2 mld t.
Koncesjobiorca zamierza produkowaæ gaz w procesie pod-
ziemnego zgazowania wêgla kamiennego. Dotychczas wyko-
nano badania sejsmiczne i jedno wiercenie, których wyniki
potwierdzi³y, ¿e warunki geologiczne w tym rejonie s¹
odpowiednie do zgazowania. Na pocz¹tku lipca br. firma
poinformowa³a o przygotowaniach do rozpoczêcia w tym
roku próbnej produkcji gazu w celu sprawdzenia australij-
skiej technologii w polskich pok³adach wêgla. Najwiêksze
wra¿enie robi podana w komunikacie roczna wielkoœæ pla-
nowanej produkcji – 10 mld m3 gazu o jakoœci odpowiada-
j¹cej gazowi sieciowemu. Linc Energy opanowa³a równie¿
technologiê wytwarzania paliw p³ynnych z gazu ziemnego
(GTL – gas-to-liquids).

Rosja. W zak³adzie Gazpromu w Orenburgu urucho-
miono 15 lipca br. instalacjê OG-500 produkuj¹c¹ ciek³y
hel o wysokiej czystoœci. Dotychczas wytwarzano tam jedy-
nie hel w postaci gazowej. Zdolnoœæ produkcyjna nowej
instalacji wynosi 4,2 mln l skroplonego helu rocznie.
W 2012 r. w USA cena helu wynosi³a œrednio 6,13 USD/m3.
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W Europie hel produkuje tylko zak³ad odazotowania gazu
w Odolanowie nale¿¹cy do PGNiG.

Informacje o kraterach na pó³wyspie Jama³, na doda-
tek opatrzone przymiotnikiem „tajemnicze”, zosta³y pod-
chwycone przez media jako niezwyk³a sensacja. Dodatko-
wym czynnikiem by³a lokalizacja pierwszej z wykrytych
„dziur w ziemi” – znajduje siê ona w pobli¿u ogromnego
z³o¿a gazu ziemnego Bowanienkowo. Jednak relacje geo-
logów z Instytutu Kriosfery Ziemi Syberyjskiego Oddzia³u
Rosyjskiej Akademii Nauk, którzy dokonali rekonesansu
na miejscu, sprowadzaj¹ to zjawisko do skromniejszych
rozmiarów. Najwiêkszy otwór ma œrednicê 60 m i otoczony
jest wa³em ziemnym o szerokoœci 20 m, utworzonym z wy-
rzuconego gruntu. Nie uda³o siê zmierzyæ g³êbokoœci –
kamera telewizyjna zapuszczona do otworu na g³êbokoœæ
50 m nie siêgnê³a do zwierciad³a wody, znajduje siê ono
co najmniej 20 m ni¿ej. W leju stwierdzono podwy¿szon¹
koncentracjê metanu, dochodz¹c¹ do 9,8%, czyli poni¿ej
stê¿enia zagra¿aj¹cego wybuchem. Promieniowanie nie
odbiega³o od normy w tym rejonie. Wyczuwalny by³ zapach
siarkowodoru, przypuszczalnie pochodz¹cego z rozk³adu
substancji organicznych w przypowierzchniowej warstwie
tundry. Marina Leibman z Instytutu Kriosfery Ziemi SO
RAN nazywa tê formê „lejem po wyrzucie gazu” i wi¹¿e jej
powstanie z ociepleniem, które nast¹pi³o w ostatnich latach
i które mog³o doprowadziæ do zwiêkszonego wydzielania
siê gazu ziemnego rozpuszczonego w wodzie w wiecznej
zmarzlinie. Wed³ug relacji pasterzy reniferów opisywany
lej pojawi³ siê we wrzeœniu 2013 r. W okolicy zaobserwo-
wano inne, mniejsze leje, ale powsta³y one kilka lat temu.
Jest to rejon bezludny, trudno dostêpny nie tylko ze wzglêdu
na warunki terenowe, lecz tak¿e z powodu œcis³ej kontroli
dostêpu sprawowanej przez Gazprom. Planowane jest prze-
prowadzenie ewidencji podobnych lejów za pomoc¹ zdjêæ
satelitarnych oraz badañ ska³, wody i gazu.

USA. Na pocz¹tku lat 80. XX w. wstrzymano poszuki-
wania naftowe na Oceanie Atlantyckim, w strefie przy-
brze¿nej stanów Delaware, Maryland, Wirginia, Karolina
Pó³nocna, Karolina Po³udniowa, Georgia i Floryda. Teraz
podleg³e Departamentowi Spraw Wewnêtrznych USA
Biuro ds. Zarz¹dzania Energi¹ Oceanów (BOEM – Bureau
of Ocean Energy Management) przygotowuje zasady
przeprowadzenia nowych testów wp³ywu badañ sejsmicz-
nych na organizmy morskie, poniewa¿ pierwszym etapem
rozpoznania geologicznego ma byæ wykonanie profili
i zdjêæ sejsmicznych. G³ównym potencjalnym Ÿród³em
zagro¿eñ s¹ fale sejsmiczne wzbudzane przy u¿yciu dzia³
powietrznych (air gun). Ekolodzy twierdz¹, ¿e nie tylko
szkodz¹ one ¿ó³wiom morskim i waleniom, lecz tak¿e
niszcz¹ ikrê i narybek. Na drugiej szali le¿y interes gos-
podarki – wed³ug szacunków Amerykañskiego Instytutu
Naftowego (API – American Petroleum Institute) w tym
rejonie Atlantyku znajduj¹ siê technicznie wydobywalne
zasoby ropy w iloœci 640 mln t. Uruchomienie programu
poszukiwañ pozwoli³oby na utworzenie blisko 280 tys.
nowych miejsc pracy i rocznie mog³oby przynieœæ docho-
dy w wysokoœci 23,5 mld USD. BOEM zapowiada, ¿e
warunki wykonywania badañ sejsmicznych zostan¹ za-
ostrzone, na statkach sejsmicznych obecni bêd¹ obserwa-
torzy kontroluj¹cy przebieg prac, a w okresach migracji

wielorybów i wylêgu ¿ó³wi pomiary sejsmiczne mog¹ byæ
ograniczone. Jak informuje Departament Spraw Wewnêtrz-
nych USA, w przygotowaniu jest runda koncesyjna na
okres 2017–2022.

Na Alasce British Petroleum rozpoczê³o komercyjne
stosowanie dronów do powietrznej inspekcji z³ó¿ ropy.
Pierwszy lot odby³ siê 8 czerwca br. w rejonie Prudhoe Bay
przy u¿yciu dronu Puma AE o rozpiêtoœci skrzyde³ 2,8 m
nale¿¹cego do firmy AeroVironment. By³o to mo¿liwe
po wydaniu zezwolenia na tego rodzaju wykorzystanie
bezza³ogowych samolotów przez amerykañsk¹ agencjê
ds. lotnictwa cywilnego (FAA – Federal Aviation Admi-
nistration). FAA zosta³a zobowi¹zana przez Kongres Sta-
nów Zjednoczonych do opracowania regulacji dotycz¹cych
integracji lotów dronów z normalnym ruchem lotniczym,
ale do tej pory wyda³a tylko dwa podobne zezwolenia.
Pierwsze próby z dronami przeprowadzi³o w ub.r. Conoco-
Phillips, by³y to jednak loty nad morzem.

Przekazane przez Amerykañsk¹ Uniê Geofizyczn¹
(AGU – American Geophysical Union) informacje doty-
cz¹ce iloœci metanu wydalanego do atmosfery przez zwie-
rzêta hodowlane w USA mog¹ byæ niespodziank¹ dla re-
prezentantów stronnictwa upatruj¹cego w spalaniu paliw
kopalnych g³ówne Ÿród³o emisji gazów cieplarnianych.
Otó¿ wed³ug danych z 2004 r. dzia³alnoœæ cz³owieka spo-
wodowa³a w tym okresie uwolnienie 31 mln t metanu, przy
czym udzia³ przemys³u naftowo-gazowniczego wynosi³
9,9 mln t, a byd³o i trzoda wyprodukowa³y 9,7 mln t meta-
nu. Pozosta³e iloœci pochodz¹ z pól uprawnych, kopalñ
wêgla kamiennego i sk³adowisk odpadów. Rezultaty nowych
badañ przeprowadzonych przez amerykañsk¹ Agencjê
Ochrony Œrodowiska (EPA – Environmental Protection
Agency) z wykorzystaniem danych satelitarnych zmieni³y
proporcje i z ogólnej liczby 33 mln t metanu na zwierzêta
przypada 13 mln t, a na przemys³ naftowy 7 mln t. Wyniki
pochodz¹ z pomiarów ze spektrometrów umieszczonych
na satelicie i rejestruj¹cych iloœci gazów w poszczególnych
warstwach atmosfery. Skanowanie ca³ej powierzchni Ziemi
trwa 6 dni.

Argentyna. Potencja³ ³upków Vaca Muerta i innych
formacji ropo- i gazonoœnych Argentyny charakteryzuje
tytu³ jednego z tekstów w Oil & Gas Financial Journal:
„Argentyna, po Ameryce Pó³nocnej, jest najlepszym miej-
scem do wykorzystania zasobów ³upków gazonoœnych”.
Formacje te znajduj¹ siê w siedmiu basenach osadowych
o ³¹cznej powierzchni 308 210 km2. Najwa¿niejsze wœród
nich s¹ ³upki Vaca Muerta (tyton–walan¿yn) w base-
nie Neuquén – ich zasiêg i zasoby mog¹ byæ podstaw¹ do
zwiêkszenia produkcji ropy i gazu w Argentynie w doœæ
krótkim okresie. W tym samym basenie perspektywiczne
s¹ te¿ formacje Los Molles (jura) i Agrio (walan¿yn–hote-
ryw). S¹ to kompleksy o du¿ej mi¹¿szoœci – formacja Los
Molles ma mi¹¿szoœæ 100–800 m (zawartoœæ substan-
cji organicznej wynosi 1–5%), mi¹¿szoœæ formacji Vaca
Muerta zmienia siê w granicach 25–450 m (zawartoœæ
substancji organicznej wynosi 3–8%), wreszcie formacja
Agrio charakteryzuje siê mi¹¿szoœci¹ 50–400 m (zawar-
toœæ substancji organicznej wynosi 2–5%). Zasoby basenu
Neuquén szacuje siê na 3,6 mld t ropy i 22,7 bln m3 gazu.
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Rozpoznanie ³upków Vaca Muerta przez argentyñski
koncern YPF (Yacimientos Petroliferos Fiscales) i firmy
zagraniczne rozpoczê³o siê kilka lat temu i by³o kontynuowa-
ne do 2012 r. Wtedy, po przejêciu udzia³ów hiszpañskie-
go Repsolu w YPF przez rz¹d argentyñski, poszukiwania
praktycznie zosta³y wstrzymane i wznowiono je dopiero
po wyp³acie odszkodowania dla Repsolu. YPF kontynuuje
program wierceñ z 2011 r. i do po³owy br. odwierci³ 169
otworów, g³ównie w obrêbie bloku Loma La Lata. Wed³ug
danych z kwietnia br. produkcja ropy w tym rejonie
osi¹gnê³a 2580 t/d równowa¿nika ropy. Z kolei s¹siedni
blok – Loma Campana – jest przedmiotem porozumienia
YPF-Chevron, w ramach którego zaplanowano odwierce-
nie 141 otworów w pierwszym etapie i kolejne 170 wierceñ
w drugiej fazie. Wydobycie ropy, które rozpoczêto w lutym
br., wynosi obecnie 1360 t/d. ExxonMobil w minionym
roku odwierci³ piêæ otworów na obszarze formacji Vaca
Muerta, a w wierconym ostatnio otworze na bloku Bajo del
Choique uzyskano przyp³yw 104 t/d ropy. Shell ma cztery
otwory eksploatuj¹ce ropê z ³upków Vaca Muerta. Jeszcze
jednym operatorem jest Total, który planuje odwiercenie
12 otworów poziomych.

Jak widaæ, zakres prac poszukiwawczych jest szeroki,
ograniczeniem jest jednak ich wysoki koszt, który wynosi
powy¿ej 15 mln USD za wiercenie. W fazie poszukiwañ
i rozpoznania wierci siê przewa¿nie otwory pionowe,
poniewa¿ s¹ tañsze, ponadto przy znacznej mi¹¿szoœci
formacji Vaca Muerta (przeciêtnie 300 m) i bardzo du¿ej
zmiennoœci parametrów z³o¿owych bez dok³adnego profi-
lowania odwiertu trudno jest okreœliæ lokalizacjê odcinka
poziomego. Koncern YPF utrzymuje, ¿e koszt otworu
wraz z zag³owiczeniem wynosi 11 mln USD i zapowiada

jego obni¿enie do 7,5 mln, chocia¿ na etapie udostêpnie-
nia z³o¿a udzia³ otworów z odcinkami poziomymi bêdzie
wiêkszy.

Inwestycje w sektorze ropy i gazu w Argentynie s¹
obarczone du¿ym ryzykiem ze wzglêdu na wysok¹ infla-
cjê, dewaluacjê peso i strajki organizowane przez zwi¹zki
zawodowe. Z drugiej strony rosn¹cy import gazu powodu-
j¹cy pog³êbianie siê deficytu bud¿etowego stanowi zachêtê
do rozwijania krajowej produkcji.

Arabia Saudyjska. W dorocznym raporcie o stanie
produkcji i zasobów ropy i gazu opublikowanym przez
Aramco (Saudi Arabian Oil Company) podano, ¿e kon-
wencjonalne zasoby gazu ziemnego w Arabii Saudyjskiej
wynosz¹ 8,1 bln m3, podczas gdy tamtejsze technicz-
nie wydobywalne zasoby gazu zamkniêtego i gazu w ³up-
kach siêgaj¹ 18,2 bln m3. Królestwo zamierza zagospoda-
rowaæ zasoby gazu niekonwencjonalnego, aby zmniejszyæ
zu¿ycie ropy i innych paliw p³ynnych do wytwarzania
energii, co umo¿liwi zwiêkszenie eksportu. W przypadku
gazu z ³upków ograniczeniem jest brak dostatecznej iloœci
wody niezbêdnej podczas szczelinowania. Badania koncen-
truj¹ siê wiêc na piaszczystych zwiêz³ych ska³ach zbior-
nikowych o porowatoœci i przepuszczalnoœci nieco ni¿szej
ni¿ w konwencjonalnych akumulacjach ropy i gazu, lecz
wy¿szej ni¿ w ³upkach. Dyrektor pionu gazowego Aramco,
Adnan Kanaan, uwa¿a, ¿e dotychczasowe wyniki wierceñ
i eksploatacji daj¹ podstawê do ustalenia kosztów wydoby-
cia gazu na poziomie 70–106 USD za 1000 m3, czyli
porównywalnych z cenami gazu z ³upków w USA.

�ród³a: Bloomberg, Gazprom, Hart’s E&P, lincenergy.com,
Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, PGNiG,
Siberian Times, Upstream, World Oil
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