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STRESZCZENIE: Niniejszy referat przedstawia krótk¹ charakterystykê geologiczno-z³o¿ow¹ z³ó¿
Skarv, Idun i Snadd odkrytych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w których swoje udzia³y
posiada Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Z³o¿a te znajduj¹ siê obecnie w fazie
rozwiercania i zagospodarowania. Produkcja ropy naftowej i gazu, z wykorzystaniem p³ywaj¹cej
kopalni (FPSO), planowana jest na drug¹ po³owê 2011 roku.

W roku 2007 PGNiG S.A. naby³o od firmy Exxon Mobil udzia³y w z³o¿u Skarv, zlokalizowanym na Morzu Norweskim w odleg³oci oko³o 200 km na zachód od l¹du norweskiego. Na
skutek w³¹czenia z³o¿a Idun do wspólnego zagospodarowania ze z³o¿em Skarv (Unitization),
PGNiG S.A. pozyska³o udzia³y w s¹siednim z³o¿u Idun, kosztem niewielkiej redukcji udzia³ów w z³o¿u Skarv.
Pod wzglêdem geologicznym odkrycia te umiejscowione s¹ miêdzy Platform¹ Trøndelag na wschodzie a basenem Rås na zachodzie, w obrêbie bloku Dønna Terrace stanowi¹cego
skrzyd³o zrzucone wyniesienia Nordland Ridge (rys. 1, 2).
Nagromadzenia wêglowodorów wystêpuj¹ w pu³apce strukturalno-tektonicznej ograniczonej od strony pó³nocno-zachodniej uskokiem normalnym o zrzucie od 400 do 1 600 m.
Z³o¿e podzielone jest uskokami na szereg segmentów i zalega na g³êbokoci od 3 300 do
3 700 m. G³ównymi ska³ami zbiornikowymi odkrytych z³ó¿ s¹ piaskowce rodkowojurajskie
formacji Garn, Ile i Tilje, charakteryzuj¹ce siê bardzo dobrymi i dobrymi w³aciwociami
zbiornikowymi.
Z³o¿a te rozpoznano 9 otworami poszukiwawczymi (niektóre odwiercono jako sidetracks), które po zakoñczeniu wiercenia zlikwidowano. Informacje geologiczno-z³o¿owe z tych
otworów oraz dane sejsmiki 3D wykorzystane zosta³y do opracowania statycznego modelu
geologicznego z³o¿a oraz z³o¿owego modelu dynamicznego, w oparciu o które wyliczono
zasoby wêglowodorów oraz wykonano szczegó³ow¹ prognozê produkcji, niezbêdn¹ do oceny
ekonomicznej inwestycji. Uzyskane dane geologiczne pos³u¿y³y do wykonania Dokumentacji Geologicznej wraz z Projektem Zagospodarowania Z³o¿a (PDO), która zosta³a zatwierdzona przez Norweskie Ministerstwo Nafty i Gazu (NPD) w grudniu 2007 roku.
Wiercenia produkcyjne na z³o¿u rozpoczêto w pierwszej po³owie stycznia 2010 roku
przy u¿yciu platformy wiertniczej Borgland Dolphin. Pierwsze otwory, odwiercone z tej saGEOPETROL 2010
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mej lokalizacji na morzu, nawierci³y strop z³o¿a znacznie wy¿ej od g³êbokoci zak³adanych.
Otworem 6507/5-6S odwierconym w maju 2010 roku odkryto z³o¿e gazowe Snadd North
w górnokredowej formacji Lysing. Wstêpnie oszacowane zasoby wydobywalne nowoodkrytego z³o¿a wahaj¹ siê od 8 do 14 mld Sm3 gazu wysokometanowego oraz od 1,6 do 3,0 mln
Sm3 kondensatu.

Rys. 1. NPD. Fragment mapy geologiczno-strukturalnej rejonu Morza Norweskiego.
Z³o¿a Skarv i Idun zlokalizowane s¹ w obrêbie bloku Dønna Terrace

Rys. 2. Regionalny przekrój sejsmiczny obrazuj¹cy budowê geologiczn¹ rejonu wystêpowania
z³o¿a Skarv (PDO, 2007)
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Rys. 3. Mapa stropu z³ó¿ Skarv i Idun z lokalizacj¹ otworów poszukiwawczych i dokumentacyjnych
(PDO, 2007)

Produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego na z³o¿u Skarv, z wykorzystaniem p³ywaj¹cej
platformy produkcyjnej (FPSO), rozpocznie siê w drugiej po³owie 2011 roku. Z czterech centrów produkcyjnych (templates) surowiec przesy³any bêdzie za pomoc¹ lokalnych ruroci¹gów (risers) do FPSO (rys. 4). Nastêpnie, z p³ywaj¹cej platformy produkcyjnej (FPSO) ropa
naftowa transportowana bêdzie na l¹d za pomoc¹ tankowców, natomiast gaz ziemny za pomoc¹ norweskiego systemu ruroci¹gów transportowych (Åsgard Transport System).

Rys. 4. Schemat rozmieszczenia elementów produkcyjnych na z³o¿u Skarv (PDO, 2007)
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Geological characterization, drilling strategy and development of the Skarv field
ABSTRACT: PGNiG AS acquired 12% interest in the Skarv oil and gas field from ExxonMobil
in 2007. The Skarv and Idun fields lie on a narrow fault-bounded terrace that forms part of the
Dønna Terrace in the Norwegian Sea. The fields contain hydrocarbons at three reservoir levels
and the total recoverable resource basis is estimated to be 16.5 million cubic meters of oil and
condensate and 42.1 billion cubic meters of rich gas. The field is operated by BP Norge AS
(23,8350%) on behalf of Statoil Petroleum AS (36,1650%), E.ON Ruhrgas Norge AS (28,0825%)
and PGNiG Norway AS (11,9175%).
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