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POROČILO S POTOVANJA V KANADO
NAMEN POTOVANJA
-udeležba na seji Programskega odbora za pripravo 19. kongresa WPC v Madridu
-udeležba na seji Sveta WPC
-udeležba na strokovni ekskurziji v Fort McMurray (Canada Oil Sands)
POROČILO S SEJE PROGRAMSKEGA ODBORA
Svetovni naftni svet WPC uresničuje svoje poslanstvo s tem, da člani v nacionalnih
odborih (National Committee-NC), svetu organizacije (The Council), izvršnem komiteju
(Executive Committee-EC), programskem odboru za pripravo kongresa (Congress
Programme Committee-CPC) in sekretarjatu s sedežem v Londonu opravljajo
aktivnosti, ki prispevajo k razvoju naftne in plinske industrije v svetu. WPC je
nevladna, nepolitična in neprofitna organizacija, ki na rednih sejah organov, vsaka tri
leta pa na kongresu preverjajo in predstavljajo svoje dosežke. Letošnje redne seje
programskega odbora, izvršnega komiteja in sveta organizacije so potekale med 14.
in 18. novembrom v Calgaryju. V skladu s statutom WPC Slovenijo predstavljajo v
svetu, ki šteje 180 članov, trije člani SNNK, v programskem odboru, ki šteje 12 članov
eden, v izvršnem odboru, ki šteje 9 članov pa nihče.
Redna seja programskega odbora je potekala 14. novembra 2006 med deveto in
šestnajsto uro, zaključki pa so naslednji:
- dokončno sta potrjeni nosilna tema 19. kongresa v Madridu: «Svet v tranziciji:
zagotavljanje energije za trajnostni razvoj« in datum: 29. junij do 3. julij 2008
dokončno so oblikovana tudi delovna telesa kongresa in sicer: 24 forumov (F),
12 okroglih miz (RT), 12 predstavitev najboljše prakse (BP), 12 deželnih
predstavitev (CP), 3 posebne sekcije(SS), 7 plenarnih srečanj, 4 delovna kosila
in zaključno predavanje (Dewhurst Lecture)
- 35 nacionalnih komitejev WPC je poslalo 320 predlogov za predsedujoče
forumom, okroglim mizam in predstavitvam najboljše prakse
- 24 forumov bo tematsko razvrščenih v štiri glavne skupine:Upstream,
Downstream, Natural gas and Renewables, Managing the Industry.
- za sopredsedovanje devetnajstemu forumu »Najboljše prakse pri upravljanju v
industriji« je bil izbran predsednik SNNK gospod Marko Kryžanowski
- poziv za oddajo referatov bo objavljen januarja 2007 in bo trajal do konca
septembra, nato pa bo potekala ocena in izbor referatov, ki jih bo največ lahko
4 do 5 na forum
- posebna pozornost bo namenjena predstavitvi posterjev, kjer bo uporabljena
najsodobnejša tehnika ter sodelovanju mladih strokovnjakov in predstavnicam
ženskega spola
- naslednja seja programskega odbora bo 30. aprila 2007 v Hustonu
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POROČILO S SEJE SVETA WPC
Redna seja Sveta WPC je potekala 16. novembra 2006 med deveto in šestnajsto uro,
zaključki pa so naslednji:
- poročila o delu predsednika (Randy Gossen, Kanada), podpredsednika za
finance in finančni načrt za leto 2007 (Robert Goldman, ZDA), generalnega
direktorja (Pierce Riemer, Velika Britanija) ter podpredsednice za komunikacije
in članstvo (Hege Maria Norheim, Norveška) so bila sprejeta brez bistvenih
pripomb
- WPC je registrirana kot neprofitna organizacija in plačuje najnižji davek,
vendar s kongresno dejavnostjo vseeno ustvarja profit. Zato je bilo sklenjeno,
da se profit prikaže v posebnem fondu iz katerega se sredstva porabijo za
šolnine in posebne nagrade mladim članom WPC iz držav v razvoju
- Svet WPC soglaša z oblikovanjem komiteja mladih (WPC Youth Committee) v
katerega je 17 držav članic predlagalo po enega predstavnika, mlajšega od 35
let
- leta 2008 bo WPC praznoval 75-letnico ustanovitve zato so nacionalni komiteji
sprejeli obvezo, da bodo za posebno publikacijo pripravili poročilo o nastanku
in aktivnostih
- v WPC je včlanjenih 60 nacionalnih komitejev, od pomembnih proizvajalcev
nafte in plina pa manjkajo Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan in nekaj
manjših afriških držav, od velikih porabnikov pa Italija. Sprejet je bil predlog,
da se povabi v članstvo tudi vse naštete
- svet WPC priporoča, da se organizirajo aktivnosti za proučitev prednosti in
slabosti obnovljivih virov
- člani Sveta WPC so se seznanili s ponudbami in vizuelnimi predstavitvami
Katarja (Doha), Turčije (Istanbul) in Velike Britanije (Aberdeen) za organiziranje
20. kongresa leta 2011
- naslednji sestanek Sveta WPC bo 29. novembra 2007 v Montevideju
POROČILO S STROKOVNE EKSKURZIJE V FORT MCMURRAY (Canada Oil Sands
Tour)
Kanadski nacionalni komite WPC je 17. novembra 2006 organiziral za člane Sveta
WPC posebno strokovno ekskurzijo v 800 km oddaljeno področje kjer pridobivajo
surovo nafto iz oljnih (zaoljenih) peskov.
Oljni peski, naftni peščenjaki so sedimentne kamenine, ki vsebujejo bitumen ali druge
zelo viskozne ogljikovodike, ki jih ni mogoče pridobivati z običajnimi metodami
proizvodnje surove nafte. Surova nafta je trdno vezana kot bitumen v mešanici peska
in vode in jo je mogoče pridobivati le s specifično tehnologijo, ki temelji na segrevanju.
Največje odkrito nahajališče je v Kanadi. Oljni peski v Kanadi pravilomavsebujejo 10
odstotkov bitumna, 3 odstotke vode in 87 odstotkov sedimentne kamenine v obliki
peska. V strokovnem izrazoslovju se surova nafta iz oljnih peskov imenuje
»nekonvencionalna nafta«. Skupaj za zalogami konvencionalne nafte je Kanada za
Saudsko Arabijo na drugem mestu na svetu po dokazanih zalogah surove nafte.
Ocenjene zaloge bitumna, vezanega v oljnih peskih Kanade znašajo 1,7 trilijona
sodčkov, vendar ga je z obstoječimi tehnologijami pridobivanja mogoče pridobiti le 10
odstotkov. Po 40 letih komercialne proizvodnje so pridobili le 3 odstotke vseh
razpoložljivih zalog.
Oljni pesek ob reki Athabasca je leta 1778 odkril trgovec s kožami Peter Pond. O
nahajališčih bitumna na tem področju je leta 1788 poročal Aleksander Mak Kenzie.
Prva geološka odprava mu je sledila leta 1875. Prva komercialna uporaba zalog
bitumna se je začela, ko je leta 1930 Robert Fitzsimmons v bližini naselja Fort
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McMurray zgradil prvo separacijsko postrojenje in proizvajal bitumen za izolacijo
streh in asfaltiranje cest. Leta 1958 so s podporo vlade začeli z razvojno
raziskovalnimi deli in poskusno proizvodnjo. Pilotska naprava je proizvajala 35 ton
nafte na uro, z redno proizvodnjo pa so začeli leta 1964, ko je bila ustanovljena
družba »Syncrude Canada Ltd«. Letos praznuje družba 42 letnico ustanovitve,
pohvalijo pa se lahko z dnevno proizvodnjo 214.000 sodčkov dnevno (10,7 milijona
ton letno).Oljni pesek odkopavajo s posebnimi bagri in ga odvažajo v naprave za
nadaljnjo predelavo z vozili, ki naenkrat prepeljejo 400 ton. Vozila so šestkolesniki z
gumami premera 3,5 metra. Ena guma stane 45.000 dolarjev!
Na tem področju je aktivnih še nekaj družb, ki vse skupaj proizvedejo 1 milijon
sodčkov surove nafte dnevno (50 milijonov ton letno). Ker je zalog oljnega peska
dovolj, so v proizvodni načrt do leta 2015 zapisali, da bodo proizvodnjo podvojili,
ocenjujejo pa, da je mogoče na tem področju proizvesti do 150 milijonov ton nafte
letno.
Ker je proizvodna cena ugodna, sodček surove nafte stane 23,18 USD, se pripravljajo
na gradnjo 1000 kilometrov dolgega naftovoda, ki bi povezal proizvodnjo področje ob
reki Athabasca s Pacifikom, od koder bi nafto vozili na Kitajsko.

Še nekaj zanimivih statističnih podatkov o Kanadi ter o kanadski naftni in plinski
industriji:
-

9,9 milijona km2 – druga na svetu
32,2 milijona

površina
število prebivalcev
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gostota prebivalcev
upravna razdelitev
glavno mesto
BDP na prebivalca
denarna enota
rezerve nafte in plina
*konvencionalna nafta
*oljni pesek
*in-situ bitumen
*zemeljski plin
- proizvodnja nafte in plina
*konvencionalna nafta
*oljni pesek
*in-situ bitumen
*kondenzat
skupaj surova nafta
skupaj zemeljski plin
- število rafinerij
- kapaciteta rafinerij
- poraba derivatov
- poraba zemeljskega plina

3,2 prebivalca/km2
10 provinc in 3 ozemlja
Ottawa
34.028 USD
1 CAD = 162,63 SIT

-

700 milijonov ton
858 milijonov ton
330 milijonov ton
56,5 trilijona kubičnih čevljev
1,364 milijona sodčkov dnevno
383 tisoč sodčkov dnevno
609 tisoč sodčkov dnevno
155 tisoč sodčkov dnevno
125 milijonov ton letno
177 milijard m3 letno
9
97 milijonov ton letno
86 milijonov ton letno
70 milijard m3 letno

Ljubljana, 5.12.2006
Aleš Peternel
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