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Де знаходиться Алабама? 



Запаси викопного палива Алабами 
• Вугілля  

– Басейн Блек Ворріор  
– Буре вугілля берегової низини  

 
• Нафта 

– Звичайна 
• Півд-Зах Алабама нафта та конденсат  
• Нафтовий басейн Блек Ворріор  
 

– Нетрадиційне 
• Нафтові піски Півн.Алабами  
• Нафтовиі сланці Півн. Алабами  
 

• Природний газ 
– Звичайний 

• Півд-Зах Алабама 
• Басейн Блек Ворріор  
 

– Нетрадиційний  
• Шахтний метан з басейну Блек Ворріор  
• Палеозойські газові сланці Півн. Алабами 

Геологія 
Алабами 



Зони суттєвих нафтогазових робіт в 
Алабамі  



Фокус сьогодення  
• Запаси нетрадиційного газу 
 

– Шахтний метан  
– Сланцевий газ  
 

• Ключові технології 
 

– Гідравлічний розрив  
– Горизонтальне буріння  



Потенційні питання щодо розробки  
 Екологічні міркування 
 

Доступність та використання води 
Складові рідини для гідророзриву 
Управління видобутою водою 
 

 Нормативно-правові міркування 
 

Типи свердловин, конструкція та просторове 
положення 

Компетенції відомств 
 Змагальне землекористування  

Зона розробки сланцевого газу, 
округ Сент Клер, Алабама 



Регуляторна пристосовуваність 
 Екологічні міркування 
 

Доступність та використання води – Найкращі 
практики з управління ресурсами 

Погодження та розкриття відомостей про 
гідророзривні роботи 

Варіанти використання та утилізації видобутої води 
 

 Нормативно-правові міркування 
 

Альтернативні типи, конструкції  
та орієнтації  свердловин 
Міжвідомча координація  
Регуляторна гнучкість  

Вихід на поверхню девонського 
сланцю,  

Апалачський басейн  



Досвід Алабами 
 Свердловини шахтного метану 
 

~ 8 800 пробурено (55 % всіх свердловин) 
 

~ 5,800 активні на даний час (82 % всіх свердловин) 
 

 Видобуток шахтного метану 
 

96.5 млрд.куб.футів (2.73 млрд.куб.метрів) річний 
видобуток (~ 44 % загального по штату) 

 

2.43 трлн куб.футів (68.8 млрд куб метрів) Сукупний 
загально (~ 26% загального по штату)  

 



ЗОНА РОЗРОБКИ ШАХТНОГО МЕТАНУ 



Досвід Алабами 
  Свердловини на сланцевий газ  
 

~ 52 пробурено  
~ 1 поточно в дії  
 

 Видобуток сланцевого газу  
 

0.32 млрд куб футів (9.2 млн куб.метрів) загалом 
 

 Результати попереднього проекту 
 

Технологія родовища Барнет (Техас) не підлягає 
трансферу  

 



МІСЦЯ РОЗРОБКИ СЛАНЦЕВОГО 
ГАЗУ НА СХОДІ США 

Джерело:  Служба енергегичної 
інформації  



Потенційно важливі зони сланцевого газу 
в Алабамі  



КОНЦЕПЦІЯ 
РОЗРОБКИ 



РОБОТИ В ЗОНІ АПАЛАЧІВ  



НАДВИГОВИЙ ПОЯС АПАЛАЧІВ  

Thomas and Bayona (2005) 



КОНАСУАГА – 
ДОСТУПНИЙ 
СЛАНЦЕВИЙ 

ГАЗ 
625 трлн куб  фут 

84% у вільному стані 



101 трлн куб фут 
60% у адсорбованому стані  

52.4 Tcf 

48.2 Tcf 

НІЛ – 
ДОСТУПНИЙ 

СЛАНЦЕВИЙ ГАЗ 



ДЕВОН – 
ДОСТУПНИЙ 
СЛАНЦЕВИЙ 

ГАЗ 
95 трлн куб фут 

60% у адсорбованому 
стані  

11.9 Tcf 

10.5 Tcf 

34.3 Tcf 



Регуляторна рамка 

  Зміни в статут   
 

  Доповнення та виключення в нормативно-
правових актах 

 

 Спеціальні правила  
 

Міжвідомча координація 
 

Національна асоціація штатів 
 

 Міжштатова комісія з нафти та газу 
 Рада із захисту ґрунтової води 

 



http://www.iogcc.org 





http://fracfocus.org 



http://www.gwpc.org 

http://www.gwpc.org/home/GWPC_Home.dwt


Контактна інформація 

Нік Тью  
Геологічна служба Алабами / Нафтогазова Рада 
Штату Алабама 
 
E-mail: ntew@gsa.state.al.us 
 
Web: www.gsa.state.al.us or www.ogb.state.al.us 
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