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Звичайний та нетрадиційний газ 



Прорив в США 

Прорив в розробці сланцевого газу в США був 
спричинений, в основному, двома технологіями: 
 
 
 
 
• Горизонтально-скероване буріння 
• Гідравлічний розрив  



ЯК ВИДОБУВАТИ СЛАНЦЕВИЙ 
ГАЗ 
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Скільки свердловин для 1 трлн куб 
фут (30 млрд куб метрів)? 



Огляд стратегій видобування 
природного газу 

Джерело: Агентство 
охорони довкілля, 
Великобританія: Моніторинг 
та контроль леткого метану 
з робіт щодо 
нетрадиційного газу, 2012 



Точка зору людей, США 

• Не всі погоджуються з видобуванням сланцевого 
газу 
 

• Деякі власники земель в зонах сланцевого газу 
кажуть, що енергетичні вигоди переважують 
ризики для довкілля 
 

• Занепокоєння: 
– Постачання води 
– Утилізація використаної води  
– Забруднення бензолом свердловинної води  
– Витоки хімікатів у ґрунтові води 

 





Гідравлічний розрив 



Гідравлічний 
розрив на місці 

Без гідравлічного розриву сланцевий  
газ не може бути видобутий 



Етапи гідравлічного розриву 



Що закачується? 



Роботи з гідророзриву 
Halliburton – мала площа  

Фото Stephen Ingram, Halliburton  



Конструкція 
свердловини 



 

Від минулого 
(окремі свердловини у різних місцях) 

До теперішнього 
(кілька свердловин у одному місці) 



Буріння з майданчиків 

Розмір 
майданчика 
прибл. 2 га 

або   
140 м x 140 м 



Концепція бурової установки (джерело: AADE-11-NTCE-61) 

БДД передбачає: 
• Технології з низьким 

впливом, що 
зменшують площу 
майданчика  
 

• Бурові установки з 
низькою вагою з 
двигунами зі зниженими 
викидами  
 

• Управління відходами 
на місці  

22 modules      
(ISO container) 
footprint 50x200 ft 
400 tons hook load 

Буріння дружне до довкілля (БДД) 
Нульові шкідливі викиди – Зменшення 
розмірів  



Сучасні бурові 
майданчики мають 
низький вплив на 
довкілля 



Дружня до довкілля 
бурова установка 



Інтегрований набір компонентів, що 
дозволяють операторам легко знизити їх 
вплив на довкілля та операційні витрати. 
Підходить будь-якій установці, будь-де в світі 
 
1. Ведуча труба фірми Katch Kan 
2. Мат фірми Katch Каn 
3. Щит від бруду 
4. Верхня система Katch Kan 
5. Шламоуловлювач 
6. Ущільнювач вікна 
7. Нижня система Katch Kan 
8. Система ущільнення фланців 
противикидного превентора  
9. ACE 

Технологія нульових витоків 



“Зелене” буріння це більше, 
ніж буріння 

• Починайте, буріть та видобувайте 
якнайскоріше з мінімально можливими 
збуреннями 

• Захищай поверхневі та ґрунтові води 
• Шляхи доступу 
• Кущове буріння  
• Зменшуйте рух транспортних засобів, 

пил, шум, викиди, надмірне освітлення  
• Естетика  

 



Ризики для довкіля 



Приблизно 8000 футів до  
сланців 

Муніципальні свердловина  
питної води  
менше, ніж 1000 футів 

Кілька шарів обсадних колон та  
цементування призначені для ізоляції 
питної води від флюїдів, призначених  
для видобування та закінчування  
свердловин  

У свердловині сучасної конструкції 
ґрунтові води багатократно захищені 



Ризики забруднення 
сланцевим газом  



Робота над зменшенням 
негативних впливів 

www.oilandgasbmps.org 
 
www.strongerinc.org/p 
 
www.efdsystems.org 
 
www.fracfocus.org  

Більше інформації  

http://www.oilandgasbmps.org/resources/fracing.php
http://www.oilandgasbmps.org/resources/fracing.php
http://www.oilandgasbmps.org/resources/fracing.php
http://www.strongerinc.org/p
http://www.efdsystems.org/
http://www.fracfocus.org/


Замість . . . 

Робімо . . . 

Робімо. . . 

Замість . . . 



Що ми робимо в 
Україні? 



Розроблення плану робіт для 
моніторингу та оцінки впливу на довкілля 

• Ілюстрація найкращого міжнародного досвіду  
– Визначення ключових точок впливу 
– Оцінювання вимірюваних параметрів 
– Визначення відповідних міжнародних стандартів 

 
• Визначення Поточного стану та подальших 

потребу у моніторингу  



• Виконується перед, під час та після 
• Виявлення метану та токсичних забруднень у 

зворотному потоці в ґрунтові води 
• Виявлення викидів метану в атмосферу 
• Вимірювання впливу на довкілля (забруднення шумом 

та повітря) 

• Швидке реагування 

Для чого моніторинг довкілля під час 
розвідки та розробки сланцевого газу? 



• Аналіз, що описує ситуацію до 
виконання робіт 

• Уможливлює порівняння до/після 
• Дозволяє стверджувати, що зміни 

відбулись (чи ні) з плином часу 

Для чого потрібен Поточний стан?  



• Достовірна, прозора, зрозуміла 
• Витримує зовнішню експертизу 
• Виглядає цілісно щодо повітря, ґрунту, 

води та біорізноманіття 
• Підтримує сильний зв’язок з наукою 
• Відстежує регіональні забрудники 
• Отримує вигоди від місцевого досвіду 

Як виглядає Система моніторингу 
довкілля? 



• Відкрита, доступна, вчасна та бажано 
безкоштовна 

• Стандартизовані протоколи, 
форматування, відображення та доступ 

• Легке у розумінні та доступі 
• Відомості та звіти, досяжні усім 

(уряд, промисловість, дослідники та 
громадськість) 

Яку інформацію повинна надавати 
система моніторингу? 



• Важливим є механізм довготермінового 
фінансування 

• Може бути використана система 
«платить забрудник» 

• Спочатку може здійснюватись на 
дозвільні платежі 

• Необхідно вивчити можливість 
укладання угод про спільне 
фінансування між урядом та 
промисловістю 

Яким чином повинне відбуватись 
фінансування Системи моніторингу 
довкілля? 



• Якість повітря /тверді 
частки  

• Якість води 
– Поверхневі води 
– Ґрунтові води 

• Об’єми води 
– Поверхневі 

об’єми/потоки  
– Рівень ґрунтових 

вод/потоки  

• Якість ґрунту 
• Шум 
• Концентрація пилу 
• Біорізноманіття 
• Сейсмічні хвилі 
• Тектонічні руху 
• Стан вулиць 
• Густота транспорту 
• Цілісність 

трубопроводів 

Що саме слід 
відстежувати? 



Обсяг робіт з моніторингу 

Дані Причина Розташування Принцип вимірювання Метод 
Якість повітря/Тверді 
частки 

Вихлопні гази під час роботи, 
видобутий метан, важкий транспорт 
вздовж шляхів  

Біля майданчиків, до поверхневого 
устатковання, вздовж шляхів руху 
важкого транспорту  

Станцій моніторингу вимірюються CO, NO2, O3, 
SO2, H2S, метан, тверді частки Автоматичний 

Якість води  

 Поверхнева вода 
Забруднення від виливів під час 
буріння, видобування, 
транспортування та оброблення  

Біля майданчиків, вздовж 
транспортних шляхів, близько до 
заселених та с/г зон тощо  

Контейнери для проб, лабораторні дослідження 
хімічного складу, вмісту металів, органічних сполук 
та вуглеводнів 

Ручний 

 Ґрунтова вода 
Забруднення від поверхневих 
виливів, поганого цементування, 
цілісності обсадних колон, міграції 
гідророзривної рідини 

Біля майданчиків, близько до 
заселених та с/г зон тощо  

Контейнери для проб, лабораторні дослідження 
хімічного складу, вмісту металів, органічних сполук 
та вуглеводнів 

Ручний 

Кількість води  

 Поверхневі потоки/об’єми Відбір для буріння та гідравлічних 
розривів Ріки, потоки тощо  Рівень/швидкість  Автоматичний 

 Ґрунтові потоки/об’єми Відбір може вплинути на рівень 
ґрунтових вод 

Біля майданчиків, близько до 
заселених та с/г зон тощо  

Вимірювання рівня, різні методи вимірювання руху 
потоків Ручний 

Якість ґрунту Відкладення забрудненого матеріалу   Біля майданчиків  Контейнери для проб, лабораторне дослідження 
фізичного, хімічного та біологічного складу Ручний 

Шум Двигуни потрібні під час буріння. 
Видобування та транспортування  Біля заселених зон  Вимірювач децибелів  Автоматичний 

Біорізноманіття Загальний вплив на довкілля  Річки, озера, ліси, с/г зони, природні 
заповідники Таксономічне багатство  Ручний 

Сейсмічні хвилі Гідророзрив, важкий транспорт  Біля майданчиків, біля промислових 
об’єктів, біля заселених зон Геофони  Автоматичний 

Тектонічні рухи Видобування та повторне закачування  Біля майданчиків Оптичні прилади вимірювання рівня Ручний 

Стан вулиць Важкий транспорт Дороги на шляху до майданчиків Візуально, Фотографування Ручний 

Густота транспорту Транспортування рідин та 
устатковання  Дороги на шляху до майданчиків Відеореєстрація руху транспортних засобів Автоматичний 

Цілісність 
трубопроводів 

Корозія, ерозія  Між контрольними постами Відхилення тиску  Автоматичний 



Обсяг робіт по Поточному стану 

Моніторинг 
навколишнього 
повітря 

24-год проби для аналізу неметанових органічних сполук за методом EPA TO-12 кожні 6 днів  Початок за рік до проекту 
сланцевого газу 24-год проби для аналізу поліциклічних ароматичних вуглеводнів за методом ЕРА TO-13  кожні 12 днів  

Моніторинг в режимі реального часу ароматичних летких органічних сполук (VOC), забруднення частками (PM10, PM2.5), оксидів азоту (NOx), озоном 
Відбір проб для будь-яких забрудників повітря  
В ідеалі цей моніторинг слід виконувати за рік до початку розробки сланцевого газу для встановлення базового рівня щодо навколишнього повітря  

Місцевий моніторинг 
повітря 

Щогодинний моніторинг в режимі реального часу для VOC та одорантів у 4 місцях вздовж периметра бурового майданчика Початок перед будь-якими 
роботами з розробки  Моніторинг одорантів та відбір проб під час буріння та закінчування свердловин 

Збір метереологічних даних   
Моніторинг 
поверхневий вод 

Відбір проб поверхневих вод слід виконати у будь-який час до  встановлення першого кондуктора обсадної колони нового майданчика або перед 
роботами на майданчиках централізованого управління відходами  

Відбір проб перед 
встановленням першого 
кондуктора на новому 

кущі  
Відбір проб повинен виконуватись будь-яким органом з управління поверхневими водами (включно з переміжними потоками та ірригаційними 
каналами), що розташовані на відстані 1/2 милі від куща свердловин  

Моніторинг ґрунтових 
вод 

Відбір проб ґрунтових вод слід виконувати у будь-який час перед встановленням першого кондуктора обсадної колони  нового майданчика або 
перед роботами на майданчиках централізованого управління відходами  

Відбір проб перед 
встановленням першого 
кондуктора на новому 

кущі  
Встановлення одного спрямованого вверх та двох спрямованих вниз свердловин моніторингу грунтових вод на кожному кущі на базі гідрологічної 
інформації, отриманої до встановлення  

Моніторинг рівня 
ґрунтових вод 

У випадку відбору значного відбору ґрунтових вод для буріння на сланцевий газ та для гідророзривів слід пробурити одну чи більше свердловин для 
моніторингу рівня ґрунтових вод 

Перед першим відбором 
води 

Ці свердловини повинні бути устатковані постійно діючими сенсорами рівня води / температури 
Дані щодо поточного рівня грунтових вод повинні бути записані до будь-якого відбору води 

Моніторинг ґрунтів Відбір 20 проб на рівні 0-2 фути та 20 пробі на рівні 2-10 футів  Перед початком робіт зі 
спорудження  Місця відбору проб слід визначити по випадковій схемі   

Проби також слід відбирати у видимих зонах забруднення  

Шумовий моніторинг Вимірювання навколишнього шуму у захищених зонах на визначеній відстані від запланованих майданчиків  (буровий майданчик, компресорні станції 
тощо) та на основних транспортних шляхах щонайменше 72 в тиждень та включати вихідний день  

Щоквартальні 
вимірювання з 

визначеною відстанню від 
запланованого місця  

Моніторинг стану 
вулиць та руху 
транспорту 

Оператори повинні надати карти руху транспорту з деталізованим описом Виконується щорічно 
Оператори повинні оцінити кількість транспорту та їхню вагу 
Оператори повинні надати інформацію про якість вантажів 
Oператори повинні визначити частоту транспорту/вантажів у кількості вантажівок/день та вага/день з описом безпечних/небезпечних вантажів 
Oператори повинні провести дослідження поточного стану для аналізу стану доріг та критичних споруд (мостів, переходів, тунелів тощо) 
Оператори повинні надати оцінку поточного стану безпеки руху  



Не так важко бути «зеленим» 

Запитання? 

Дякую 

www.efdsystems.org  
 
www.efdvirtualsite.org  
 
www.facebook.com/EFDsystems  
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