
Досвід видобутку сланцевого газу з 
родовища Марцеллус:  

 Прогрес та технічні умови розвитку 



Дослідницько-навчальний центр 
Марцеллус(ДНЦМ) 

• Дослідження, що стосуються до розробки 
родовищ сланцевого газу як в штаті Пенсильванія, 
США, так і по всьому світу 

• Координування по всій системі Університету 
штату Пенсильванія 

• Підхід співробітництва з іншими установами, 
держаними органами, неурядовими організаціями 
тощо  

• Дослідження, що стосуються 
внутрішньосвердловинних технологій та наслідки 
наземних операцій є найкращими методами 
контролю (НМК) 

•  Навчальні семінари, що ґрунтуються на наукових 
досягненнях, для зацікавлених сторін та 
громадськості 



Розвиток тенденцій видобування 
сланцевого газу 

• Створення екологічно чистих продуктів та технологій, які 
застосовують під час буріння/закінчування свердловин 
– Новий хімічний склад, безпечні продукти 

• Утворена технологію з подальшим встановленням технічних 
умов 
– Закриті замкнуті системи резервуарів для води на противагу 

бакам для води 
– Створення переходу до екологічно чистого закінчування – 

викиди в повітря 
• Утворена технологія гідророзриву пласта  
• Менше використання води, рідше використання хімічних 

елементів, зменшення об'єму використаного піску, менший тиск 
• Кваліфіковані та освічені  експерти 
• Громадське розуміння процесів створення технічних умов 

 



Свердловини, пробурені на 
родовища Марцеллус (7/11/12) 



Розділ 78 Стандарти спорудження 
свердловини 

• Мета – подальше попередження руху 
метану та захист водних ресурсів 

• Повне оновлення стандартів спорудження 
свердловин,  обсадження та цементування 

• Розширені вимоги до звітування про 
закінчування свердловин, включаючи 
зазначення хімічних елементів гідророзриву 

• Переглянуті стандарти тампонування 
свердловин 
 





Ковпак свердловини 

Грунт 

Основна 
порода 

Грунтові води” 

Рівень 
грунтових 
вод 

Метан у водозабірних свердловинах 
штату Пенсильванія 

Метан, розчинений у воді 

• Може утворюватись 
природно, або від буріння з 
продуванням газу 
 

•Виявлений попередньо 
існуючий метан метан може 
траплятись у ~20% 
водозабірних свердловин, 
проте більшість становить 1 
мг/л. 
 

•Рівні більше 28 мг/л 
викликають занепокоєння.   
 

•Новий аналіз грунтових вод 
виявляє проблеми, що 
існували раніше в сільських 
місцевостях 
 

 
 

Метан, який потрапляє в 
свердловину через 
тріщини 



Звичні проблеми при забурюванні 
(дослідження 2006-07 рр.701 водозабірної свердловини) 
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40% мають проблеми при забурюванні, технічного стану 
 
Поінформованість про зовнішні забруднювачі > 50% 
 
Поінформованість про забруднювачі, шкідливі для 
здоров'я<10% 
 



Вплив видобування газу з родовища Марцеллус з угідь питної води в 
сільській місцевості 

• П'ять координаторів штату Пенсильванія 
• Фінансування Центром сільського господарства 

штату Пенсильванія (законодавчий орган 
Генеральної асамблеї штату Пенсильванія) та 
Дослідницьким центром водних ресурсів штату 
Пенсильванія в Університету штату 
Пенсильванія  

• Цілі: 
• Забезпечити неупереджене та 

широкомасштабне дослідження якості води в 
приватних водозабірних свердловинах і до, і 
після забурювання газових свердловин поблизу.  

• Документальне фіксування як виконання 
існуючих нормативних документів, а також 
застосування добровільних мір 
домовласниками для захисту водопостачання.  
 
 
 
 
 
 



Розділ 95 редакції нормативного 
документу 

• Цей новий нормативно-правовий акт є першим в 
своєму виді в країні 

• Обмежує розхід  загальної кількості розчинених 
солей від нових та розширених об'єктів, що 
перетворюють нафтопромислові стічні води до норм 
питної води.  

• Не допускає розхід, більший ніж 250 мг/л для 
хлоридів, а також усуває радій 

• Підвищує використання рециркуляційної води, 
сприяє розробці альтернативних форм видалення 

• Сприяє використанню альтернативних джерел 
отримання рідини розриву 

10 



Загальна кількість 
розчинених солей(ЗКРС) 

Місце Назва місцевості Дохідність 
9 Фроузен 10 

14 Вулф Аппер 12 
5 Хаундс 14 
4 Рок Аппер 28 

15 Доері 28 
13 Трауи Аппер 30 
12 Грейз 32 
10 Плезент 34 
16 Хогленд 38 
26 Рок Лоуер 42 
27 Норс Плезент 44 
30 Вулф Лоуер 44 
17 Стоуні 59 
3 Салт 61 

24 Бріон 62 
11 Слекс 65 
23 Роар Хед 72 
25 Мілл (витік) 74 
7 Red 78 
2 Роар Роар 79 

28 Хегмен 92 
21 Б’ютіз 102 
29 Траут Лоуер 104 
18 Мілл (гирло) 106 
6 Дачмен 191 

19 Боттл 202 



Огляд процесу буріння 



Розміщення свердловин при горизональному 
розбурюванні родовища 

• Менша загальна площа 
основи 
– 2% порушення земель на 

противагу вертикальному 
~19% 

– Одна підкладка під 
бурову установку 

– Менше відділень, 
трубних з’єднань 

• Бурова установка 
– 1-2 кв. миля 

 
 
 



Процес та наслідки гідророзриву 
 



Підвищений захист ґрунтових вод 



Дозвіл: Піннікл 

Значення висоти-глибини розриву, отримані з мікросейсмічних даних 

“Границі розриву” на території пос. Ононгада (нижче) та пос. Туллі (вище). 
Родовище сланцевого газу Марцеллус знаходииться на тисячі футів нижче 
водоносного горизонту. Утворені розриви не можуть поширюватись вище 
через геостатичний тиск та обмеження потужності.  



Ґрунтові води/Захисні опори 



Використання та постачання 
води 

• 16.5 млн. л зі свердловини (в середньому) 
• 40 млн. л використовують в штаті Пенсильванія 

на добу 
– 0.1% всього водозабору в штаті Пенсильванія щоденно  

• 40 млрд. л/добу 

• 75% всієї використовуваної води доставляють 
– Стрімке спрямування до перекачування води через 

трубопровід 

• 75% беруть з шлангового режиму на противагу 
свердловинам 

• Кошти, отримані з  міських свердловин 
становлять $5-16/3800 л 
 



Відновлення/утилізація рідини 

• 1.75 млрд. л видобутої рідини за перше півріччя 
’12 

• 90% відновлення з оберненого притоку та 
видобутої кількості  

• Приблизно 10% рідини повертають на поверхню в 
Марцеллусі 

• На даний момент 98% оберненого притоку 
відновлюють 
– 89% відновлення в родовищі 
– 9% централізованого промислового відновлення 
– 1.6% зберігають 
– 0.3% утилізаційні свердловини 

 
 
 



Контроль рідин 

• Видобуті рідини– 86% 
відновлених 
– 76% відновлення в 

родовищі 
– 10% централізованого 

промислового 
відновлення  

– 14% утилізаційні 
свердловини 



Контроль рідин 

• Загальна кількість розчинених солей(ЗКРС) 
від 70 тис. до 100 тис. мг/л в оберненому 
притоці 
-Вимоги поверхневої утилізації 500 мг/л або 

менше 
-350 тис. + у видобутих рідинах, через триваліше 

контактування зі сланцем 
• 640 до 800 л (4-5 барелів) видобутої 

рідини інертного газу 
• 2700 кг (3 тони) промивальної рідини/1.6M 

л рідини (~400 галлонів) 
 
 



Витрати ($ США) 

• Витрати на контроль рідин: 
– $0.10 на 3.8л (галлон) –централізована обробка води, 

що доставляють 
– $0.15 на 3.8л – витрати на обробку в родовищі води, що 

доставляють  
– Витрати на доставку $80 до 100 за 160л (один 

барель)/год 
– Витрати на закачування свердловин в штаті Огайо 

становлять $3 до $5/барель + транспорт.  Кілька місць в 
штаті Пенсильванія.  Не  є євро опціоном. 

– Загалом, витрати на контроль рідин становить 5 до 20% 
загальних витрат на розробку свердловин на даний час. 

 
 



Контроль бурових відходів 
• На даний час, звична утилізація 

включає захоронення, як 
ґрунтове засипання 

• Зважаючи на корисне повторне 
використання 
– В якості розклинюючого 

матеріалу 
– Основа для шляхів 
– Стабілізування основи 
– Спорудження  

• Нові правила допуску 
• Нові родовища на противагу 

відновленим 
• Типово відновлені та 

вдосконалені. 
 



www.marcellus.psu.edu 
www.msetc.org  
www.naturalgas.psu.edu 



 



Промисловий контроль 

Рік Промислови
й контроль 

Промислови
й контроль з 
порушенням

и 

Загальна 
кількість 
порушень 

Виконання 

% 
Промисловог
о контролю з 
порушенням

и 
 

% 
Промисловог
о контролю з 
виконанням 

2012* 8,467 274 541 162 3.2% 1.9% 

2011 10,516 662 1219 235 6.3% 2.2% 

2010 5189 655 1273 345 12.6% 6.6% 

2009 2308 335 673 214 14.5% 9.3% 

2008 1235 159 232 159 12.9% 12.9% 

*8/31 
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