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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Jerzy Zagórski1
Œwiat. Informacje o roszczeniach do
obszarów arktycznych zwracaj¹ uwagê
opinii publicznej na zasoby wêglowodorów znajduj¹ce siê poza ko³em polarnym.
Na pó³kuli pó³nocnej jest to obszar o
powierzchni 21,2 mln km2, z czego 38%
stanowi l¹d. G³êbokoœæ Oceanu Arktycznego i przylegaj¹cych do niego mórz
przekracza 5000 m, ale 1/3 akwenu jest
p³ytsza ni¿ 500 m. Wed³ug danych S³u¿by Geologicznej
USA dotychczas odkryto tam ponad 400 z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego o zasobach 32,6 mld t równowa¿nika
ropy naftowej. Jeszcze wy¿ej, bo a¿ na 56 mld t równowa¿nika ropy naftowej, szacowane s¹ ca³kowite zasoby znajduj¹ce siê w obszarze arktycznym, przy czym s¹ to zasoby
wydobywalne z technicznego punktu widzenia. St¹d okreœlenie Arktyki jako najwiêkszego niezbadanego regionu
perspektywicznego, chocia¿ pierwszych odkryæ dokonano
jeszcze w latach 60. XX w. (z³o¿e Tazowskoje na Syberii
odkryte w 1962 r. i z³o¿e Prudhoe Bay na Alasce odkryte w
1968 r.). W opinii mened¿erów koncernów naftowych
maj¹cych doœwiadczenie w poszukiwaniach na obszarach
podbiegunowych obecnie najwa¿niejsze zadania i wyzwania nie dotycz¹ zagadnieñ technicznych i logistyki, lecz
ochrony œrodowiska naturalnego i rozwi¹zania problemów
politycznych zwi¹zanych z rozgraniczeniem stref ekonomicznych. Katastrofa platformy Deepwater Horizon w
Zatoce Meksykañskiej by³a powa¿nym ostrze¿eniem i
wp³ynê³a na decyzjê Shella o czasowym wstrzymaniu
wierceñ na Alasce mimo zaawansowanego stadium przygotowañ. Wymagania dotycz¹ce ochrony czystoœci powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby, przyrody i œrodowiska morskiego w Arktyce musz¹ byæ znacznie wy¿sze ni¿ w innych regionach œwiata i w³aœciwie
dopiero teraz rozpoczê³y siê przygotowania do ustalenia i
ujednolicenia katalogu obowi¹zuj¹cych norm. Kluczowymi elementami s¹:
 stosowanie na platformach i statkach pomocniczych
paliwa o bardzo niskiej zawartoœci siarki,
 p³uczki wodne z zawartoœci¹ dodatków obojêtnych
chemicznie,
 kontrola bakteryjna p³uczki,
 œrodki chemiczne spe³niaj¹ce norweskie normy dla
zrzutu œcieków (nieszkodliwe dla œrodowiska lub o
minimalnej szkodliwoœci),
 szybko rozk³adaj¹ce siê œrodki zmiêkczaj¹ce wodê
ch³odz¹c¹.
Oczywiœcie wymienione parametry stanowi¹ tylko
czêœæ zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska i ten
katalog bêdzie siê rozszerza³ wraz ze zwiêkszaniem zakresu prac w Arktyce i pojawianiem siê nowych problemów.
Rozpoczêcie prac poszukiwawczych na wiêksz¹ skalê
musi byæ poprzedzone uporz¹dkowaniem zasad wyznacza1

nia granic stref ekonomicznych. Generalnie s¹ one uregulowane przez Konwencjê Prawa Morskiego ONZ, jednak
pojawiaj¹ siê próby rozszerzania strefy ekonomicznej dalej
ni¿ 200 mil (Prz. Geol., 58: 922). Pozytywnym przyk³adem
jest porozumienie rosyjsko-norweskie o wyznaczeniu granicy sektorów na Morzu Barentsa koñcz¹ce wieloletni konflikt (Prz. Geol., 58: 665). Zapewne nie s¹ to ostatnie
komplikacje, bo stawk¹ w rywalizacji o zajêcie jak najwiêkszych obszarów s¹ ogromne potencjalne zasoby wêglowodorów.
Specyfik¹ l¹dowych obszarów arktycznych jest ograniczona powierzchnia, jak¹ mo¿na zaj¹æ pod wiertniê. Ze
wzglêdu na wieczn¹ zmarzlinê konieczna jest budowa
sztucznych wysp, w obrêbie których warstwa ¿wiru izoluje
instalacje naziemne od zmarzliny. Takie stanowisko bêdzie
s³u¿y³o do odwiercenia wielu otworów, z szerokim zastosowaniem wierceñ kierunkowych o przed³u¿onym zasiêgu
(extended reach drilling) i wierceñ rozga³êzionych (multilateral well). Odmienna jest równie¿ konstrukcja otworu,
aby obieg p³uczki nie stopi³ zmarzliny i nie spowodowa³
niekontrolowanego uwolnienia gazohydratów. W przypadku podwodnych instalacji wydobywczych i przesy³owych,
znacznie podwy¿szone musz¹ byæ parametry wytrzyma³oœci. W rejonie North Slope na Alasce ruroci¹gi transportuj¹ce maj¹ 3 razy grubsze œcianki w porównaniu ze zwyk³ymi ruroci¹gami l¹dowymi i wyposa¿one s¹ w potrójne
niezale¿ne systemy wykrywania przecieków.
USA. Wiadomoœæ z 2 wrzeœnia br. o po¿arze na platformie w Zatoce Meksykañskiej znalaz³a siê natychmiast w
czo³ówkach programów informacyjnych i gazet, jednak
nie by³a to na szczêœcie tak powa¿na katastrofa, jak eksplozja i zatoniêcie platformy Deepwater Horizon w kwietniu
br. Po¿ar wybuch³ na platformie eksploatacyjnej Vermilion
Oil Platform 380 nale¿¹cej do firmy Mariner Energy Inc.
z Houston i 13-osobowa za³oga musia³a ewakuowaæ siê,
skacz¹c do morza. Tym razem wszystko zakoñczy³o siê
pomyœlnie, pracownicy nie odnieœli obra¿eñ i zostali
niezw³ocznie wyratowani przez statek pomocniczy i przewiezieni na brzeg, a ogieñ zosta³ ugaszony tego samego
dnia przez trzy statki po¿arnicze. Przyczyny po¿aru nie s¹
znane, ale wbrew pierwszym doniesieniom na platformie
nie by³o eksplozji. Automatyczne zawory bezpieczeñstwa
dzia³a³y prawid³owo i wyp³yw ropy i gazu zosta³ natychmiast wstrzymany. W sierpniu wydobycie wynosi³o 190 t/d
ropy i kondensatu i 260 tys. m3/d gazu. Amerykañska stra¿
przybrze¿na nie stwierdzi³a plam ropy w rejonie platformy.
Vermilion Oil Platform 380 znajduje siê na wodzie o g³êbokoœci 103 m, w odleg³oœci 150 km od wybrze¿a Luizjany i
ok. 320 km na zachód od otworu Macondo. Mariner Energy (35 miejsce na liœcie najwiêkszych amerykañskich firm
naftowych w 2008 r.) posiada koncesje na 240 blokach
szelfowych i 100 blokach g³êbokowodnych w Zatoce Mek-
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sykañskiej. W ostatnich miesi¹cach trwa³y negocjacje w
sprawie wykupienia Mariner Energy przez Apache Corp.
za kwotê 3,9 mld USD.
Pogoda w zatoce wci¹¿ hamuje postêp operacji zwi¹zanych z likwidacj¹ wycieku ropy z otworu Macondo. Po
huraganie Bonnie pod koniec sierpnia nadszed³ potê¿ny
huragan Earl i u wybrze¿y Pó³nocnej Karoliny prêdkoœæ
wiatru dochodzi³a do 200 km/h. W czasie przygotowañ do
usuniêcia uszkodzonego prewentera znaleziono 3 odcinki
przewodu wiertniczego, które nale¿a³o wydobyæ. Pierwsza
próba instrumentacji nie powiod³a siê i zaplanowano dalsze
badania w celu rozpoznania stanu odwiertu przed dowierceniem otworu ratunkowego. Prace utrudnia³o równie¿
powstawanie korków hydratowych. Ostatecznie w dniach
3–5 wrzeœnia wyci¹gniêto uszkodzon¹ g³owicê przeciwwybuchow¹ i zamontowano now¹. Dowodz¹cy operacj¹
likwidacji skutków katastrofy adm. Allen stwierdzi³, ¿e nie
ma ju¿ niebezpieczeñstwa wyp³ywu ropy. Kolejnym etapem likwidacji odwiertu Macondo by³o wykonanie nowego korka cementowego w górnej czêœci otworu, do czego
wykorzystano platformê Development Driller II. PóŸniej
nast¹pi³a koñcowa faza wiercenia otworu ratunkowego wykonywanego z platformy Development Driller III, zakoñczona 17 wrzeœnia. Admira³ Allen zapowiedzia³, ¿e niebawem kierowany przez niego zespó³ ds. katastrofy przeka¿e
kontrolê nad procesem likwidacji otworu Macondo do
BOE (Bureau of Ocean Energy, Management, Regulation
and Enforcement) i tym samym zakoñczy dzia³alnoœæ.
Badania przeprowadzone przez agencjê NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) wskazuj¹ na
szybszy rozk³ad ropy ni¿ pierwotnie przewidywano. Sprzyja
temu wysoka temperatura wody i dzia³alnoœæ bakterii rozk³adaj¹cych ropê. Szacuje siê, ¿e ok. 33% ropy zosta³o
zebrane lub zneutralizowane œrodkami chemicznymi, 25%
wyparowa³o, a 16% ju¿ uleg³o rozk³adowi. W wodzie pozosta³o wiêc 26% ogólnej iloœci ropy, która przedosta³a siê
do zatoki. W celu kontrolowania jakoœci wody, obecnoœci
emulsji ropnej, zawartoœci fitoplanktonu i tlenu rozpuszczonego w wodzie uruchomiono 2 p³ywaj¹ce automatyczne stacje pomiarowe Wave Glider.
Oœrodek badawczy NETL (National Energy Technology Laboratory) podlegaj¹cy Departamentowi Energii USA
opracowa³ technologiê, która mo¿e stanowiæ istotny postêp
w transporcie i magazynowaniu gazu ziemnego. Metoda
polega na produkcji syntetycznych gazohydratów z metanu
i wody, przy czym proces trwa krócej i nie wymaga tak
wysokiego ciœnienia i tak silnego oziêbiania jak przy skraplaniu gazu ziemnego. Efektywnoœæ wytwarzania mieszaniny gazu i wody zapewnia konstrukcja dysz wtryskiwaczy. Tak powsta³e gazohydraty ³atwo mo¿na przesy³aæ i
przechowywaæ.
Europa. Konferencja International Odessa Forum jest
miejscem dyskusji nad najwa¿niejszymi sprawami krajów
basenu Morza Czarnego, w tym nad problemami energetycznymi. W spotkaniu 27 lipca br. wzi¹³ udzia³ komisarz
ds. energii Günther Oettinger, który przedstawi³ priorytety
Unii Europejskiej w tym regionie. Pierwszym bêdzie budowa Po³udniowego Korytarza Gazowego przy uwzglêdnieniu interesów producentów gazu ziemnego, krajów tranzytowych i odbiorców. Drugie zadanie to integracja obejmuj¹ca wymienione wy¿ej kraje na zasadach Europejskiej
Karty Energetycznej. Trzecia grupa zagadnieñ to rozwi¹zanie problemów morskich szlaków eksportowych
ropy naftowej i ochrona Morza Czarnego i Morza Œród-

ziemnego. W wyst¹pieniu komisarza G. Oettingera zwraca
uwagê roz³o¿enie akcentów – gazoci¹g Nabucco, który
przecie¿ jest kluczowym elementem Po³udniowego Korytarza Gazowego, nadal jest traktowany jako idea, a nie konkretny projekt techniczno-ekonomiczny, akcentowane s¹
zaœ trudnoœci zwi¹zane z przygotowaniami do jego realizacji. Z kolei koncepcja zaawansowanej integracji w sprawach energetycznych obejmuj¹ca pañstwa po³o¿one nad
Morzem Czarnym pomija fakt, ¿e Rosja nie podpisa³a
Europejskiej Karty Energetycznej.
Brytyjska organizacja przemys³owa Subsea UK, grupuj¹ca operatorów, wykonawców, dostawców sprzêtu i inne
przedsiêbiorstwa pracuj¹ce na morzu ostrzega przed deficytem kadr dla tej bran¿y. Szef Subsea UK Alistair Birnie
alarmuje, ¿e rozwój g³êbokowodnych poszukiwañ podmorskich, a wiêc wymagaj¹cych zatrudnienia wysoko
kwalifikowanego personelu, mo¿e zostaæ zahamowany z
tego powodu: Jeœli brytyjskie firmy maj¹ byæ konkurencyjne, musimy wype³niæ lukê kadrow¹. Wiêkszoœæ firm z tego
sektora (67%) przewiduje zwiêkszenie zatrudnienia i poszukuje osób z odpowiednimi kwalifikacjami i doœwiadczeniem. Tymczasem zdecydowanie za ma³o jest dzia³añ w kierunku rekrutacji i szkolenia. Podobne problemy dostrzega
Statoil, ale norweski koncern jest bardziej aktywny i prowadzi rekrutacjê absolwentów szkó³ œrednich na sta¿.
Zainteresowanie jest bardzo du¿e, w br. wp³ynê³o 1954
podañ, przyjêto na sta¿ 181 osób. Statoil przygotowa³ te¿
specjalny program zachêcaj¹cy studentki do studiowania
nauk œcis³ych, oferuj¹c perspektywê zatrudnienia.
Litwa. W lipcu br. rz¹d litewski przyj¹³ projekt podzia³u
krajowego operatora gazowniczego Lietuvos Dujos na 2
spó³ki: transportow¹ i handlow¹. Ma to nast¹piæ do marca
2012 r. G³ównymi udzia³owcami Lietuvos Dujos s¹ E.ON
(38,9%) i Gazprom (37,1%). Zgodnie z dyrektyw¹ unijn¹
Gazprom, jako producent gazu ziemnego, nie mo¿e byæ
wspó³w³aœcicielem spó³ki przesy³aj¹cej gaz. W sierpniu
premier Andrius Kubilius otrzyma³ list od wiceprezesa
Gazpromu Walerija Go³ubiewa z ¿¹daniem rezygnacji z
projektowanej reformy i zapowiedzi¹ wyst¹pienia do miêdzynarodowego s¹du arbitra¿owego o przyznanie odszkodowania za poniesione straty.
Podobne zmiany organizacyjno-w³asnoœciowe zamierzaj¹ przeprowadziæ te¿ w³adze Estonii.
Rosja. Komunikat z 28 lipca br. informowa³ o zawarciu
porozumienia pomiêdzy ConocoPhillips i £ukoilem w
sprawie odkupienia przez £ukoil 7,6% udzia³ów Conoco za
sumê 3,44 mld USD. Transakcja ma byæ sfinalizowana w
III kwartale br. Jednoczeœnie Conoco og³osi³a, ¿e reszta
udzia³ów (Conoco posiada³a 20% udzia³ów £ukoilu) do
koñca 2011 r. bêdzie sprzedana £ukoilowi lub te¿ wystawiona na wolnym rynku. Jednak pod koniec sierpnia kierownictwo £ukoilu oœwiadczy³o, ¿e nie zamierza nabywaæ
ca³ego pakietu akcji od Conoco. Sytuacja finansowa rosyjskiego koncernu nie jest najlepsza – zysk netto w II kwartale br. by³ ni¿szy o 16% w porównaniu z takim samym
okresem roku ubieg³ego, chocia¿ sprzeda¿ ropy w I pó³roczu wzros³a o 1,8%.
Mozambik. Wyniki otworu poszukiwawczego Ironclad-1 stanowi¹ potwierdzenie perspektywicznoœci g³êbokowodnego basenu Rovuma. Najpierw w 2009 r. na l¹dzie
w wierceniu Mecupa-1 nawiercono piaszczysty horyzont z
objawami wêglowodorów, o doskona³ych w³asnoœciach
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zbiornikowych. Nastêpnie Anadarko Petroleum Corp. prowadz¹ca poszukiwania w tym rejonie odwierci³a 6 otworów i odkry³a z³o¿e gazu ziemnego Windjammer. Najnowsze wiercenie Ironclad-1 by³o zaplanowane do g³êbokoœci 6248 m. z zadaniem rozpoznania sto¿ków nap³ywowych w utworach kredowych, jednak zakoñczono je na
g³êbokoœci 5304 m. po przewierceniu 205-metrowego interwa³u sto¿ków nap³ywowych. W interwale tym stwierdzono wystêpowanie piaszczystego horyzontu produktywnego o mi¹¿szoœci 38 m, nasyconego rop¹ i gazem. Obecnoœæ
ropy potwierdzi³y równie¿ próbki pobrane próbnikiem
bocznym. Geolodzy z firmy Cove Energy, partnera Anadarko, bêd¹ teraz analizowaæ dane z wierceñ w celu okreœlenia wielkoœci obszaru z bardzo dobrymi w³asnoœciami
porowatoœci i przepuszczalnoœci. Mo¿e on byæ znacznie
wiêkszy ni¿ strefa o powierzchni ponad 80 km2 okonturowana dotychczas w utworach kredowych i stanowiæ bêdzie
impuls do eksploracji rozleg³ych stref u wybrze¿y Mozambiku, Tanzanii i Kenii. Akumulacje ropy w wierceniu
Ironclad-1 s¹ pierwszym odkryciem w g³êbokowodnych
basenach wschodniej Afryki.
Afganistan. Ministerstwo Górnictwa poinformowa³o o
wa¿nym odkryciu z³o¿owym. W pó³nocnej czêœci kraju,
w pobli¿u granicy z Uzbekistanem, odkryto z³o¿e ropy naftowej o zasobach szacowanych na 250 mln t ropy. Rzecznik
ministerstwa zapowiedzia³ og³oszenie kolejnego przetargu
na bloki koncesyjne. Poprzednie przetargi nie zosta³y rozstrzygniête z powodu braku ofert, a g³ówn¹ przyczyn¹ s¹
dzia³ania wojenne, dlatego te¿ ministerstwo podkreœla,
¿e stan bezpieczeñstwa w rejonie nowych z³ó¿ jest „zadowalaj¹cy”, „znacznie lepszy ni¿ w innych czêœciach kraju”.
Dotychczas oficjalne informacje okreœla³y zasoby Afganistanu na 82 mln t ropy i kondensatu oraz 453 mld m3 gazu,
nieco wiêcej ni¿ dane z opracowania S³u¿by Geologicznej
USA z 2006 r.
Chiny. Chiñskie firmy z bran¿y naftowo-gazowniczej
od paru lat intensywnie inwestuj¹ zagranic¹. Najwiêkszym
inwestorem jest CNPC (China National Petroleum Company), która wraz z PetroChina zaanga¿owana jest w 90
projektach inwestycyjnych, z czego 65 dotyczy ropy naftoBiblioteka PIG-PIB poleca:
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wej i gazu ziemnego. Najwa¿niejsze z nich to zagospodarowanie z³o¿a South Pars (udzia³ CNPC wynosi 4,7 mld
USD) i z³o¿a South Azadegan w Iranie (udzia³ 2,25 mld
USD), z³o¿e Agadem w Nigrze (5 mld USD) i z³o¿e ropy
Yadavaran w Iranie (udzia³ Sinopec 2 mld USD). Du¿e
inwestycje zlokalizowano w Iraku, Kolumbii, a ostatnio
tak¿e w Wenezueli. Firmy chiñskie s¹ bardzo aktywne na
rynku zakupu udzia³ów i przejêæ. W 2008 r. CNOOC (China National Offshore Oil Company) za kwotê 2,5 mld USD
zakupi³a 100% udzia³ów Awilco Offshore ASA, a Sinopec
za 1,8 mld USD wykupi³ Tanganyika Oil. W 2009 r. Sinopec za 7,2 mld USD wykupi³ Addax Petroleum Corp. z Calgary, Sinochem przej¹³ Emerald Energy plc, a CNPC
wspólnie z Petrochina zakupi³y 96% udzia³ów Singapore
Petroleum Co. Wa¿n¹ transakcj¹ by³ zakup 60% udzia³ów
Athabasca Oil Sands Corp. przez CNPC i Petrochina.
Istotn¹ rolê w ekspansji inwestycyjnej pe³ni China Development Bank, który udzieli³ kredytów na sumê 57 mld USD,
a wœród kredytobiorców s¹ Rosja, Brazylia, Kazachstan,
Wenezuela, Turkmenistan, Angola, Boliwia i Ekwador.
Wiertnictwo. W chiñskiej stoczni Cosco Dalian rozpoczêto budowê najwiêkszego statku wiertniczego, który
bêdzie móg³ wierciæ otwory do g³êbokoœci 9150 m przy
g³êbokoœci wody dochodz¹cej do 3050 m. D³ugoœæ kad³uba statku Dalian Pioneer wynosiæ bêdzie 290 m, szerokoœæ
50 m, pojemnoœæ zbiorników ropy 136 tys. t, a za³oga liczyæ
bêdzie 240 osób. Przekazanie do eksploatacji nast¹pi w
2012 r., koszt przekroczy 500 mln USD. W inwestycji
uczestniczy firma Vantage Drilling Co. z Houston, która
odpowiada za projektowanie i konstrukcjê jednostki przystosowanej do wierceñ i eksploatacji. Dotychczas na rynku
konstrukcji do wierceñ morskich niemal niepodzielnie
panowa³y stocznie po³udniowokoreañskie, projekt Dalian
Pioneer ma wype³niæ lukê technologiczn¹ w ofercie stoczni chiñskich. Do tej pory najwiêksz¹ jednostk¹ by³ statek
Discoverer Luanda ze stoczni Samsung oddany do u¿ytku
w br., o d³ugoœci kad³uba 254 m i szerokoœci 38 m. Ma on
jednak wiêkszy zasiêg wiercenia ni¿ Dalian Pioneer – mo¿e
wierciæ do 12 200 m.
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