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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Jerzy Zagórski1
Œwiat. Wœród powodzi informacji
o skutkach ocieplenia klimatu i wp³ywie
emisji dwutlenku wêgla pochodz¹cego
ze spalania paliw kopalnych, a przede
wszystkim wêgla kamiennego i brunatnego w elektrowniach i paliw silnikowych, zupe³nie niezauwa¿ony pozostaje
udzia³ CO2 pochodz¹cego ze spalania
gazu ziemnego w pochodniach przy eksploatacji ropy i gazu. Iloœci gazu spalanego na œwiecie
podaje amerykañska agencja rz¹dowa National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA), która prowadzi
statystykê (tab. 1). W tabeli zestawiono wyniki dla 15
krajów z najwiêkszym spalaniem. Chocia¿ iloœæ spalanego
gazu zmniejszy³a siê w porównaniu z 2000 r., nadal s¹ to
ogromne iloœci – 133,9 mld m3, czyli 4,2% œwiatowej produkcji gazu. Spalanie gazu w pochodniach oprócz emisji
CO2 i zagro¿enia dla wiertni i instalacji wydobywczych
jest bezproduktywn¹ utrat¹ cennego Ÿród³a energii. Najbardziej jaskrawym przyk³adem jest Nigeria, gdzie spalanie
poch³ania po³owê wydobycia krajowego. Innym negatywnym przyk³adem jest Libia, w której spala siê prawie 30%
produkcji gazu. Na pierwszym miejscu jest Rosja, gdzie
wed³ug danych NOAA w pochodniach spala siê 35,2 mld m3
gazu ziemnego rocznie, co stanowi 6,8% wydobycia. Najwiêkszy producent gazu, czyli USA, zajmuje pi¹te miejsce
ze spalaniem wynosz¹cym 3,9 mld m3 gazu. Na uwagê
zas³uguj¹ osi¹gniêcia w dziedzinie ograniczania spalania
u licz¹cych siê producentów gazu, takich jak Holandia,
Norwegia czy Wielka Brytania. W Holandii jeszcze w 2007 r.
spalano 19 mln m3, obecnie spalanie jest zerowe. W Norwegii spala siê 0,3 mld m3 przy wydobyciu 103,7 mld m3,
w Wielkiej Brytanii spalanie wynosi 0,9 mld m3 gazu.
Przyczyny tych strat gazu s¹ bardzo zró¿nicowane i niekiedy trudne do usuniêcia. Nale¿¹ do nich usytuowanie
w basenach g³êbokowodnych, gdzie nie ma podmorskich
gazoci¹gów odbiorczych, odleg³oœæ od l¹du i brak lokalnego zapotrzebowania na gaz ziemny z powodu niskiego
stopnia rozwoju gospodarczego. Z³o¿a l¹dowe s¹ czêsto
zlokalizowane w rejonach trudnych ze wzglêdu na warunki
terenowe i klimatyczne, bez infrastruktury, sk¹d ³atwiej jest
wywieŸæ wydobyt¹ ropê ni¿ gaz. Z regu³y iloœæ pochodni
zmniejsza siê doœæ szybko w miarê postêpów w zagospodarowaniu z³o¿a i powstawania instalacji odbioru i wstêpnego
oczyszczania. Nowym rozwi¹zaniem, stanowi¹cym odpowiedŸ na specyfikê z³ó¿ podmorskich, jak np. w Zatoce
Gwinejskiej, s¹ statki typu FONG (Floating Oil and Natural Gas), bêd¹ce p³ywaj¹cymi przetwórniami ropy i gazu
z mo¿liwoœci¹ magazynowania do czasu odbioru surowców
przez tankowce. Najnowsz¹ konstrukcj¹ jest zamówiony
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przez Shella w Korei Po³udniowej statek Prelude. Statek
o d³ugoœci 488 m i szerokoœci 74 m bêdzie najwiêksz¹ jednostk¹ tego typu i w 2016 r. ma rozpocz¹æ produkcjê gazu
skroplonego na morzu, 200 km od wybrze¿y Australii.
Innym sposobem jest wykorzystanie turbin gazowych –
turbiny instalowane na platformach wiertniczych i eksploatacyjnych napêdzaj¹ generatory, dostarczaj¹c niezbêdn¹
energiê elektryczn¹. To podejœcie jest popularne na norweskich platformach na Morzu Pó³nocnym.
Polska. Krajowa produkcja ropy, która w 1983 r.
wynios³a 209 tys. t, w nastêpnych latach spad³a poni¿ej
200 tys. t i dopiero rozpoczêcie wydobycia na Ba³tyku
zahamowa³o tê niekorzystn¹ tendencjê. Znaczne zwiêkszenie produkcji nast¹pi³o od 2000 r., po oddaniu do u¿ytku
kopalni Dêbno, eksploatuj¹cej z³o¿e Barnówko–Mostno–
Buszewo. Teraz, po uruchomieniu oœrodka wydobycia ropy
i gazu Lubiatów–Miêdzychód–Grotów, nast¹pi³ kolejny
etap rozwoju kopalnictwa naftowego na ni¿u Polski. Pocz¹tkiem sukcesów z³o¿owych w tym rejonie by³a interpretacja
wyników zdjêcia sejsmicznego Miêdzychód–Sieraków, najpierw 2-D, póŸniej 3-D, i odwiercenie otworu Lubiatów-1.
Odkryto z³o¿e ropy naftowej typu strukturalno-litologicznego, gdzie ska³¹ zbiornikow¹ s¹ porowate dolomity, lateralnie przechodz¹ce w nieporowate dolomity i wapienie
wykszta³cone w facji mu³ów wêglanowych. Mi¹¿szoœæ
utworów dolomitu g³ównego zmienia siê w granicach od
20 m do 80 m. W 2001 r. odkryto z³o¿e gazowo-kondensatowe Miêdzychód i w 2003 r. z³o¿e ropy Grotów. Udokumentowane wydobywalne zasoby ropy naftowej w rejonie
Lubiatów–Miêdzychód–Grotów wynosz¹ 7,25 mln t, zasoby gazu ziemnego oceniono na 7,3 mld m3. Eksploatacja
bêdzie prowadzona siedmioma odwiertami na z³o¿u Lubiatów, trzema odwiertami na z³o¿u Miêdzychód i czterema
odwiertami na z³o¿u Grotów. Docelowo z 14 otworów
bêdzie wydobywane 400 tys. t ropy rocznie. Odbiór techniczny instalacji nast¹pi³ 18 paŸdziernika 2012 r. Koszt
inwestycji wyniós³ 1,7 mld z³.
Na stronie internetowej FX Energy 30 paŸdziernika
2012 r. ukaza³a siê wiadomoœæ o zakoñczeniu i likwidacji
wiercenia Kutno-2. Otwór Kutno-2 zaprojektowano do
g³êbokoœci 6500 m z zadaniem zbadania gazonoœnoœci
struktury w utworach czerwonego sp¹gowca wyznaczonej
na podstawie badañ sejsmicznych 2-D. Wed³ug wczeœniejszych szacunków FX Energy i PGNiG w tym rejonie mo¿na
siê spodziewaæ zasobów wielkoœci 100 mld m3 gazu.
G³êbienie otworu rozpoczêto 29 sierpnia 2011 r. i ostatecznie osi¹gn¹³ on g³êbokoœæ 6577 m. Operatorem koncesji
Kutno jest FX Energy, dysponuj¹ce 50% udzia³ów. Pozosta³e 50% posiada PGNiG. Profil przewierconych utworów
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Tab. 1. Spalanie gazu ziemnego w pochodniach na œwiecie (dane
wg National Oceanic and Atmospheric Administration)
Spalanie gazu [mld m3]
Kraj

2000 r.

2005 r.

2010 r.

Wydobycie
gazu w 2010 r.
[mld m3]

Rosja

40,1

58,2

35,2

Nigeria

27,2

21,2

15,1

Iran

10,3

11,6

11,3

Algieria

7,6

5,7

5,4

83,2

USA

2,4

2,8

3,9

638,6

Libia

4,4

4,6

3,8

12,7

Kazachstan

4,2

6,2

3,8

34,2

Arabia
Saudyjska

3,0

3,2

3,1

71

Wenezuela

3,1

2,2

2,8

23,6

Meksyk

2,8

1,8

2,5

72,4

Indonezja

4,5

3,0

2,2

80

Chiny

2,5

2,9

2,1

93,7

Kanada

1,8

1,3

2,0

144,1

Uzbekistan

1,32

2,67

1,86

–

Katar

3,35

2,31

1,84

109,8

Razem œwiat

164,9

171,6

133,9

515,1
30,3
137

3179,1

górnej czêœci czerwonego sp¹gowca sk³ada siê z naprzemianleg³ych i³ów, dolomitów, ³upków i piaskowców pochodzenia rzecznego. Porowatoœæ tych osadów dochodzi do 6%,
wykryto te¿ s³abe objawy gazu ziemnego, ale w próbach
z³o¿owych uzyskano tylko solankê. Spodziewano siê wystêpowania piasków wydmowych, znanych z innych czêœci
basenu czerwonego sp¹gowca. David Pierce, dyrektor wykonawczy FX Energy, omawiaj¹c wyniki wiercenia, powiedzia³, ¿e parametry w³asnoœci zbiornikowych by³y zbyt
niskie, aby mo¿na by³o liczyæ na przemys³owe wydobycie
gazu, i otwór bêdzie zlikwidowany.
Zawarcie umowy o wspó³pracy miêdzy LOTOS Petrobaltic i CalEnergy Resources Poland ma byæ pocz¹tkiem
wspólnych dzia³añ prowadz¹cych do utworzeniu spó³ki
celowej, która zajmie siê zagospodarowaniem z³ó¿ gazu
B4 i B6 na Ba³tyku. W pierwszym etapie w latach 2013–
2014 bêd¹ wykonane badania sejsmiczne, nastêpnie zostanie
opracowany projekt zagospodarowania i te koszty pokryje
CalEnergy. Przewiduje siê, ¿e 51% udzia³ów w spó³ce
obejmie LOTOS Petrobaltic, a 49% CalEnergy. Obecnie
Petrobaltic eksploatuje z³o¿e ropy naftowej B3 i przygotowuje do eksploatacji z³o¿e B8. W 2011 r. na Morzu Ba³tyckim wydobyto 149 tys. t ropy i 16 mln m3 gazu.
Wêgry. Wêgierski dziennik Népszabadság donosi o planowanych zmianach statusu prawnego krajowych zasobów
gazu ziemnego i poddaniu ich kontroli pañstwowej. W ustawie przed³o¿onej przez rz¹d postanowiono, ¿e wszystkie
podziemne magazyny gazu ziemnego o znaczeniu strategicznym bêd¹ znajdowa³y siê pod nadzorem rz¹du, z mo¿liwoœci¹ zakupu opcji ka¿dej inwestycji realizowanej przez
prywatne przedsiêbiorstwa. Wêgry obecnie maj¹ jeden taki
magazyn gazu, zbudowany i eksploatowany przez krajowy
koncern MOL.

Mimo wczeœniejszego zaanga¿owania w unijny projekt
gazoci¹gu Nabucco Wêgry przyst¹pi³y jednak do konkurencyjnej inwestycji South Stream. W kwietniu 2012 r. premier
Wêgier Viktor Orban oœwiadczy³ w Brukseli, ¿e koncern
MOL wycofuje siê z udzia³u w Nabucco (Prz. Geol., 6/2012,
str. 312), a 31 paŸdziernika 2012 r. prezes MVM Csaba Baji
podpisa³ z wiceprezesem Gazpromu Aleksiejem Miedwiediewem porozumienie o budowie 229-kilometrowego
wêgierskiego odcinka South Stream. MVM (Magyar Villamos Müvek) jest pañstwowym koncernem energetycznym
zarz¹dzaj¹cym gazoci¹gami przesy³owymi. Strona wêgierska oznajmi³a te¿, ¿e projektowi nadano status inwestycji
wa¿nej dla gospodarki narodowej.
Niemal równoczeœnie Gazprom uzyska³ te¿ dla South
Stream aprobatê w³adz Serbii. W czasie wizyty delegacji
Gazpromu 30 paŸdziernika 2012 r. przedstawiciele Srbijagas podpisali finaln¹ umowê o przyst¹pieniu do projektu
South Stream.
Litwa. Chevron zakupi³ 50% udzia³ów litewskiej firmy
inwestycyjnej LL Investicijos i zamierza nabyæ równie¿
pozosta³¹ czêœæ. Jest to przygotowanie do za³o¿enia spó³ki
do poszukiwañ ropy i gazu na Litwie. Komentuj¹c to wydarzenie, premier Litwy Andrius Kubilius powiedzia³, ¿e rozwa¿ane s¹ te¿ mo¿liwoœci rozpoznania zasobów wêglowodorów w ³upkach. Wed³ug szacunków Litwa posiada
480 mld m3 gazu w formacjach ³upkowych, z czego zasoby
wydobywalne stanowi¹ 120 mld m3.
Rosja. Gazoci¹g Nord Stream otrzyma³ nowe, du¿e
Ÿród³o zasilania. Na pó³wyspie Jama³ rozpoczêto eksploatacjê z³o¿a Bowanienkowo o zasobach 4,9 bln m3 gazu.
Gazprom podaje, ¿e w 2013 r. wydobycie z 60 otworów eksploatacyjnych osi¹gnie 46 mld m3, a pe³n¹ moc – 117 mld m3
rocznie – uzyska w 2030 r. Ta druga wielkoœæ odpowiada
17% obecnego wydobycia gazu w Rosji. Udokumentowane i perspektywiczne zasoby gazu ziemnego w rejonie
pó³wyspu Jama³ szacuje siê na 26,5 bln m3. Horyzonty
gazonoœne wystêpuj¹ w utworach cenomanu, na g³êbokoœci
520–700 m, i utworach aptu–albu, na g³êbokoœci 1200–
2000 m. Do inwestycji towarzysz¹cych zagospodarowaniu z³o¿a Bowanienkowo nale¿¹ gazoci¹g Bowanienkowo–
Uchta o d³ugoœci 1240 km i linia kolejowa o d³ugoœci 572 km.
Trwa budowa po³¹czenia Uchta–Griazowiec i modernizacja odcinka Griazowiec–Wyborg, stanowi¹cego ³¹cznik
z gazoci¹giem Nord Stream.
Wszczêcie przez Komisjê Europejsk¹ postêpowania
antymonopolowego przeciwko Gazpromowi spowodowa³o
przyspieszenie inwestycji umo¿liwiaj¹cych zwiêkszenie
eksportu gazu ziemnego w kierunku wschodnim, przede
wszystkim do Chin i Japonii. Projekt nazwany Wschodnim
Programem Gazowym oficjalnie ma zapewniæ dostawy
gazu na potrzeby krajowe i zintensyfikowaæ rozwój gospodarczy Wschodniej Syberii, ale na spotkaniu z prezesem
Gazpromu Aleksiejem Millerem prezydent Rosji W³adimir
Putin zaznaczy³, ¿e dziêki ogromnym zasobom mo¿na
bêdzie równie¿ stworzyæ oœrodki zorientowane na eksport
gazu do regionu Azji i Pacyfiku. Najwa¿niejszym Ÿród³em
surowca bêdzie z³o¿e Czajandinskoje, po³o¿one na pó³noc
od Irkucka, w pobli¿u ujœcia rzeki Witim do Leny, o zasobach 36 mld m3 gazu.
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Trasa nowej magistrali pobiegnie z Kowykty przez
Czajandinskoje, Skoworodino, B³agowieszczeñsk, Chabarowsk do W³adywostoku. Do 2017 r. nak³ady na to zadanie
wynios¹ 38,4 mld USD, czyli ponad 1200 mld rubli.
USA. S³u¿ba geologiczna USA opublikowa³a szacunki
zasobów wêglowodorów w formacji ³upków gazonoœnych
Utica (górny ordowik) wystêpuj¹cej w basenie Appalachów.
Wynika z nich, ¿e ³upki Utica mog¹ zaj¹æ trzecie miejsce
pod wzglêdem wielkoœci zasobów i rozprzestrzenienia,
za formacjami Eagle Ford i Marcellus. Technicznie wydobywalne zasoby wynosz¹ ponad 1 bln m3 gazu, 128 mln t
ropy i 28 mln t kondensatu (formacja Marcellus – 2,3 bln m3
gazu). Korzystnym czynnikiem jest przeciêtna g³êbokoœæ
zalegania ³upków Utica – ok. 1370 m, ich mi¹¿szoœæ wynosi
42,6 m, porowatoœæ 8% i wspó³czynnik sczerpania 5%, dla
porównania g³êbokoœæ i parametry ³upków Eagle Ford to
odpowiednio 1830 m, 30 m, 5–8% i 4%. Utwory formacji
Utica znajduj¹ siê g³ównie w stanach Ohio, Zachodnia
Wirginia, Wirginia, Pensylwania i Nowy Jork. Wydobycie
tych zasobów wymagaæ bêdzie odwiercenia ok. 110 000
otworów, które pos³u¿¹ do udostêpnienia interwa³ów gazonoœnych i dodatkowo 17 500 otworów do udostêpnienia
interwa³ów roponoœnych. Jest to ogromny zakres prac, bo
do tej pory w Ohio wykonano tylko 144 wiercenia poziome,
podczas gdy do rozpoznania zalegaj¹cych wy¿ej ³upków
Marcellus wykonano 26 000 wierceñ. Oceny s³u¿by geologicznej USA opracowano z za³o¿eniem, ¿e eksploatacja
bêdzie prowadzona z zastosowaniem obecnie dostêpnej
technologii, bez uwzglêdnienia czynników ekonomicznych
i dostêpnoœci terenu. Ju¿ teraz wiele firm rozpoczê³o poszukiwania; zaanga¿owane s¹ Chesapeake Energy, Gulfport Energy, Hess, BP i Consol Energy. Najbardziej aktywny jest
koncern Chesapeake Energy, który dysponuje 15 urz¹dzeniami wiertniczymi i do koñca 2012 r. odwierci 87 otworów.
W otworze Buell wierconym przez Chesapeake uzyskano
wydajnoœæ 141 t/d równowa¿nika ropy naftowej, w tym
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268 tys. m3/d gazu, w otworze Wagner 1-28H (Gulfport
Energy) uzyskano 396 tys. m3/d gazu i 58,7 t/d ropy. Planowane s¹ te¿ nowe ruroci¹gi.
Po wykryciu w paŸdzierniku br. przez stra¿ przybrze¿n¹
USA œwiec¹cych plam w obrêbie bloku 252 Mississippi
Canyon i potwierdzeniu, ¿e sk³ad ropy z pobranych próbek
jest zbli¿ony do ropy z otworu Macondo, przeprowadzono
szczegó³owe badania zdalnie sterowanym pojazdem podwodnym, aby wyjaœniæ pochodzenie tych plam. Ponownie
potwierdzono szczelnoœæ zlikwidowanego otworu, natomiast
Ÿród³em zanieczyszczeñ okaza³a siê stalowa konstrukcja
u¿ywana podczas usuwania wycieku. W czasie pierwszych
prób konstrukcjê o wadze 86 t opuszczano i nak³adano na
uszkodzony przewód wiertniczy. Nagromadzi³a siê tam
pewna iloœæ ropy i gazohydratów, które wydobywaj¹ siê
teraz stopniowo przez otwory w obudowie, ale nie zagra¿aj¹
œrodowisku.
Afganistan. Chiñski koncern CNPC uzyska³ w rundzie
przetargowej w 2011 r. trzy koncesje eksploatacyjne
w pó³nocno-zachodnim Afganistanie: Kashkari, Bazarkhami i Zamarudsay. W obrêbie bloku Kashkari znajduje siê
z³o¿e ropy Angot, na którym CNPC prowadzi eksploatacjê
na warunkach 25-letniego kontraktu production-sharing.
Wydobycie z otworu AN-8 rozpoczêto 20 paŸdziernika
2012 r., uzyskano wydajnoœæ 265 t/d ropy. Ropa jest wstêpnie oczyszczana w instalacji pilota¿owej na miejscu i transportowana cysternami do rafinerii w Turkmenistanie.
W przysz³oœci CNPC zamierza wybudowaæ w Afganistanie now¹ rafineriê.
Z³o¿e Angot w basenie Amu Darii zosta³o odkryte
w 1967 r. i jest jedynym z³o¿em w Afganistanie eksploatowanym bez przerwy.
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