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Місце буріння Барнет 
Університет Техасу в 

Арлінгтоні  
 





 

Одна миля 



Ціна газу складає 1/6 європейської ціни 
 420 робочих місць на 1 свердловину 
 Зниження вартості хімічного виробництва 
Перехід транспорту на природній газ з 

низькими викидами 
Нові ТЕС на природному газі з нижчими 

викидами 
 Енергетична незалежність та експорт 
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• Вплив на якість води 
• Вплив на споживання води 
• Сейсмічні події  
• Вплив на якість повітря 
• Вплив на ландшафт 

• Бурові майданчики  
• Рух вантажівок  
• Інфраструктура для видобування та 

транспортування  



Source: U.S. EPA  Draft Plan 



 750 складових  
 4 канцерогенні:  
 2-BE (сурфактант), нафтален, бензол та 

акриламід (або поліакриламід) 
Присутні в навколишньому середовищі у будь-

чому від нафталінових кульок до гальмівної 
рідини 

 Галузь працює над їх заміною 



Не існує доказів такої міграції 
Недостатня база для порівняння 
Метан мігрує природній способом до 

свердловин у таких зонах без людського 
чинника 

 Вібрації та тиск можуть спричиняти 
хвилювання осадів таких як залізо чи 
манган, що тонуть в свердловині 
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Неконтрольований викид рідини під високим 
тиском зі свердловин трапляється у 
звичайних та гідророзривних свердловинах  

Спричинене відомою цементування, обсадних 
колон чи противикидних превенторів 

Стається 1 раз на 1000-10 000 свердловин 
Небезпека для працівників на гирлі, а також 

для водних горизонтів 
 Ризик при звичайному буріння також існує; 

може бути мінімізований через проектування 
та конструювання  
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На поверхні  
Концентрованих хімічних речовин 
 Від резервуарів для зберігання бурового 

розчину для зворотного потоку та 
видобутої води 

Під час транспортування до та від 
свердловини 

Можливі рішення: 
 Механізми герметичності 
 Закрите зберігання  
 Уникнення зберігання на майданчиках 
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Леткі органічні сполуки 
 Включно з BTEX (бензол, толуол, етилен та 

ксилол)  
 У комбінації створюють смог 
Найбільші викиди надходять від 

транспортних засобів та звичайного 
буріння 

 Економічний стимул для «кращих практик 
управління» та «зеленого закінчування» 
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Оновлення нормативного забезпечення 
виконувалось в багатьох штатах 

Проте залишаються у певних штатах 
пробіли, пов’язані з 
 Ризиками поверхневих розливів 
 Цементуванням та обсадженням свердловини 
 Вилучення води та використання 
 Утилізація використаної води  



Витоки, пов’язані з гідророзривом 
сланцевих порід на глибині не були 
виявлені 

Флюїдопрояви є рідкісними та їхній 
вплив може бути зменшено за 
стандартними підходами 

Проблеми з якістю води, що часто 
приписують сланцевому газу є скоріше 
бажаними, ніж дійсними  



Країна Політика 

 Польща 
 Україна 
 Великобританія 
 Німеччина: 

 Баден-Віттенберг 
 Нижня Саксонія  

 Ірландія 
 Чехія  
 Франція 
 Болгарія  

 Підтримка з ентузіазмом 
 Активна підтримка 
 Підтримка, що зростає 
 Адміністративна 

 Немає ліцензій 
 Лізензії 

 Конкурси 
 Мораторій 
 Законодавчо заборонено 
 Необмежений мораторій  



Так Ні 

 Польща 
 Франція 
 Україна 

 
 
 

 Норвегія 
 Німеччина 
 Чехія 
 Болгарія 

 



Чиновники – Довга перспектива: 
Франція 
 Великобританія 

 
Середня перспектива: 
Польща 
Німеччина 

 
Коротка перспектива: 
 Україна, Болгарія, Чехія 

 
 



 Технократична (Франція, Великобританія): 
 Наукова, довготермінова, недемократична, 

нестача само-коригувальних механізмів 
 Корпоративна (Центральна Європа): 
 Враховує основних суспільних гравців, не 

може врахувати нові відомості та рухи 
 Лобіювання (США): 
 Гнучка та чутлива, проте створює прогалину 

між «особливими інтересами» та «загальним 
благом» 

 Інклюзивна (Скандинавія): Чутлива до 
популярних занепокоєнь, проте є 
високомірною 
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