“Петроплай Рісерч і Консалтинг” – це команда геофізиків та інженерів-нафтовиків, що надає консультації та рішення в широкому спектрі
ключових проблем нафтогазової промисловості. Області наукових досліджень охоплюють сферу геологічного моделювання, удосконалення
симуляторів інтенсифікації та видобутку, вивчення нетрадиційних джерел вуглеводнів, розробку та удосконалення методів інтерпретації
геофізичних даних.
“Петроплай Рісерч і Консалтинг” висловлює вдячність Українському Інститути Газу Нетрадиційних Джерел, завдяки якому був реалізований
проект.
Автори проекту: Карпенко І.О., Захарченко М.А., Цьомко В.В., Стойко А.І., Карпенко О.М., Шептак К.В., Серединський Д.Ю., Самарський О.В.,
Кузмірчук П., Мішуріс Г., Вархол І.
Даний документ містить припущення щодо майбутніх подій та процесів, пов’язаних з тенденціями розвитку нафтогазовидобувної промисловості
в межах Харківської та Донецької областей України.
Всі припущення, крім інформації про події, що вже відбулись, є або вважаються прогнозами. Прогнози - це ймовірні результати, засновані на
сьогоднішніх очікуваннях і припущеннях, в які закладені відомі тенденції, дані та фактори впливу чи невизначеності. Тенденції, дані та прогнози
викладені в цьому документі переважно у кількісному вигляді.
Припущення щодо майбутнього базуються на тенденціях останнього десятиріччя та публічній інформації про перспективні та прогнозні ресурси
вуглеводнів в межах Харківської та Донецької областей України на момент публікації документу. Використані авторами джерела інформації
наведені в цьому документі. В силу об’єктивних причин, автори змогли лише частково використати інформацію, відому нафтогазовидобувним
компаніям, профільним організаціям та державним органам. Більш повні дані, ймовірно, вплинули би на прогнози, викладені в цьому звіті.
Існує ряд чинників, які можуть вплинути на майбутні події та процеси, що призведе до істотної невідповідності останніх у порівнянні з
припущеннями, що містяться у цьому документі. Перелік цих чинників викладено у звіті.
Копіювання даного звіту неприпустиме. Часткове використання інформації звіту дозволяється при посиланні на нього.
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Водовикористання в
нафтогазовидобувній промисловості

Обсяги нещодавно оцінених прогнозних
ресурсів важковидобувних вуглеводнів на території
України дають привід очікувати в найближчі
десятиліття їх активне освоєння та видобуток.
Враховуючи
практичний досвід освоєння та
видобутку нафти в межах численних ПівнічноАмериканських
нафтогазоносних
басейнів,
необхідно заздалегідь готувати алгоритм дій:
від геологорозвідувальних робіт до видобутку
вуглеводнів в межах Українських нафтогазоносних
регіонів.

Близько
половини
нафтогазоносних
басейнів в США (рис. 1 і 2) знаходяться на
територіях з обмеженими ресурсами прісної води.
Різні кліматичні пояси, ландшафт, пори року,
транспортування водних ресурсів та численні
чинники впливають на законодавство окремих
штатів та на цінову політику водовикористання.
Більшість видобувних компаній пристосувались до
нових жорстких умов. Ми повинні скористуватись
їхнім досвідом, щоб не зіткнутися з аналогічними
складнощами в майбутньому.

Рисунок 1
Карта території США з
дистрибуцією зон з різним
ступенем
використання
наявних ресурсів прісної
води [23];
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Команда компанії Петроплай Рісерч і
Консалтинг спільно з командою українських та
іноземних експертів проаналізувала проблему
оптимізації водовикористання, утилізації технічних
рідин та спрогнозувала водовикористання на
потреби нафтогазовидобувної промисловості в
межах Харківської та Донецької областей до 2040
року.

Рисунок 2
Розподіл
278
тисяч
свердловин, в яких було
проведено 749 тисяч ГРП
в межах території США з
2000 по 2010 рік [21, 22].

Результати дослідження включають оцінку
доступної прісної води для конструювання та
освоєння свердловин і використання підземних
джерел прісної води іншими водокористувачами
регіону.
Отримані дані потрібні для інформування
керівництва державних установ, видобувних
та сервісних компаній для прийняття ними
в
майбутньому
обґрунтованих
рішень
щодо
використання
водних
ресурсів
у
нафтогазовидобувній промисловості.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ІМОВІРНИХ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В МЕЖАХ
ХАРКІВСЬКОЇ ТА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ДО 2040 РОКУ
ТА ВІДПОВІДНИЙ ПРОГНОЗ ВОДОВИКОРИСТАННЯ

ПРОБЛЕМА ДОВГОТЕРМІНОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
Прогнозування процесів, які пов’язані з людською діяльністю, передбачає врахування перелічених
нижче тенденцій:
Локальне
зростання
політичної
соціальної нестабільності

та

Поява нових технологій, що дозволяють
освоювати раніше недоступні ресурси

Демографічні зміни, масові міграції,
глобальна зростаюча тенденція урбанізації

Зростаюче екологічне навантаження на
навколишнє середовище в результаті
людської діяльності

Зростаючий попит на енергоносії, поява
нових джерел енергопостачання
Зростаюча потреба в прісній воді та
продовольстві, а пізніше й у територіях

Міжнародна напруженість, конфлікти, війни,
тиск на країни третього світу
зі сторони
глобальних чи локальних домінантів

Розглянувши перелічені вище пункти неможливо передбачити майбутнє з абсолютною
точністю. Проте можливо врахувати всі фактори, їх вплив і спрогнозувати декілька сценаріїв
розвитку подій в майбутньому.
Згідно з прогнозами попит на такі ресурси як прісна вода, енергоносії та продовольство, за
оцінками дослідницьких груп, зросте до 2040 року на 54%, 70% та 50% відповідно (рис.3) [20].
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Рисунок 3
Первинні енергоносії в Україні, прогноз зростання глобальної необхідності у прісній воді та енергії, прогноз збільшення чисельності
населення Землі в процентному співвідношенні від 2000 року [20]

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ХАРКІВСЬКІЙ ТА
ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

ПЕСИМІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ
Песимістичний
варіант
прогнозу
в
Харківській області базується на тенденції, яка
спостерігається в останні десятиліття щодо
скорочення обсягів пошуково-розвідувальних
робіт. У зв’язку з складною соціально-політичною
ситуацією в регіоні, прогнозування розвитку
пошуково-розвідувального та експлуатаційного
буріння
на
території
Донецької
області
обмежено. Щорічні обсяги ГРП залишаються на
сьогоднішньому рівні та їх технологічний рівень не
змінюється. Освоєння ресурсів нетрадиційного
типу обмежено відсутністю необхідних технологій
та інвестицій.
БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ
Базовий сценарій орієнтований на ситуацію,
при якій зберігається тенденція до поступового
збільшення геологорозвідувальних робіт (ГРР)
та покращення фінансування галузі. Це дасть
змогу зберегти видобуток природного газу та
нафти приблизно на сучасному рівні упродовж
тривалого періоду експлуатації старих та
поступового вводу в розробку нових виявлених
родовищ та покладів. З урахування того, що
на території двох областей окрім держаних
компаній видобутком та пошуками нафти і газу
займатимуться приватні видобувні компанії,

було проведено коригування об’ємів буріння
свердловин у сторону збільшення. Сценарій
враховує наявну базу бурових станків в регіоні та
реальні перспективи її збільшення. Ефективність
та технологічні показники ГРП щороку будуть
покращуватися, як і кількість щорічних операцій.
ОПТИМІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ
Передбачає розвиток подій та тенденції
реалістичного
сценарію
з
поступовим
збільшенням обсягів буріння свердловин
з метою пошуків, розвідки та експлуатації
перспективних скупчень нетрадиційного газу.
При прогнозуванні обсягів технологічних
операцій відповідних цьому сценарію було
враховано поступове підвищення ефективності
та
достовірності
результатів
польових
геофізичних досліджень. Освоєння ресурсів
важкодоступних вуглеводнів в регіоні пов’язано
з широкомасштабним впровадженням технології
ГРП, технологічні показники і ефективність якого
покращуються щорічно. Глибини пошукового
буріння збільшуються щороку, а вартість і
тривалість буріння зменшуються. Відповідно
щорічне буріння великої кількості свердловин
вимагатиме меншої бази бурового обладнання.
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ЗАПАСИ ТА ПРОГНОЗНІ РЕСУРСИ ВУГЛЕВОДНІВ У СХІДНОМУ
НАФТОГАЗОНОСНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Відносно перспектив відкриття родовищ
та збільшення видобутку нафти і газу-конденсату,
головним пріоритетним регіоном в Україні
залишається Східний регіон. Тут зосереджена
більша частка родовищ – в межах ДніпровськоДонецької западини їх кількість складає на даний
час 214 (на території України зареєстровано
близько 350 відкритих родовищ).
На долю ПАТ “Укргазвидобування” та
ВАТ “Укрнафта” припадає майже 86% річного
сумарного видобутку природного газу в Україні.
Приблизно така ж картина спостерігається і
в Східному регіоні. Тому в наших прогнозних
оцінках можна спиратись на інформацію, яка
безпосередньо стосується цих компаній.
Рисунок 4
Розподіл оцінених та недооцінених запасів та ресурсів
вуглеводнів в Східному нафтогазоносному регіоні України

Початкові сумарні ресурси вуглеводнів
розподілені нерівномірно (рис.4). На даний час,
за результатами більш ніж 50-річного періоду
проведення пошукових робіт встановлено, що
найбільшою ресурсною базою (49%) володіє
нижньопермсько-верхньокам’яновугільний (Р1+С3)
комплекс - 1721,4 млн.т.у.п. [1]. Друге місце

посідає верхньовізейський (C1v2) комплекс - 22%
і 786,6 млн.т. Третю і четверту позиції займають
серпуховський
(C1s)
та
нижньовізейськотурнейський (C1v1-t) комплекси нижнього карбону
з близькими значеннями - 10% і 347,5млн.т у.п. та
9% і 330,8 млн.т у.п. відповідно [1]. Всі продуктивні
комплекси регіону мають певні перспективи.
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ПЕРСПЕКТИВНІ РЕСУРСИ ВУГЛЕВОДНІВ НЕТРАДИЦІЙНОГО ТИПУ В
СХІДНОМУ НАФТОГАЗОНОСНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

За даними академіка НАН України О.Ю.
Лукіна, газонасичені слабопроникні породи
мають широке розповсюдження в осадовому
чохлі в межах Дніпровсько-Донецької западини
(рис.8). Ще нерозвідані ресурси природного газу,
пов’язаного з ущільненими гірськими породами,
можуть в перспективі скласти головну частку
приросту запасів вуглеводнів в регіоні.
Водночас науковці Київського національного
університету ім. Т.Шевченка оцінили ресурси газу
щільних порід в Україні в 4-6 трлн.куб.м, у т.ч. в
Східному регіоні– 3-4 трлн.куб.м, Західному – 1-2
трлн.куб.м. [16].
Надійна та достовірна оцінка ресурсів
метану
вугільних
родовищ
ускладнюється
різноманітними умовами його знаходження, а також
недостатнім вивченням. Кількісні оцінки ресурсів
метану вугільних родовищ в Україні коливаються

від 1,8 до 12 трлн.куб.м.[16]. Щодо скупчень
сланцевого газу, то в Східному нафтогазоносному
регіоні немає відповідних геологічних умов для
формування скупчень промислового значення на
невеликих глибинах. Науковці оцінили потенційні
ресурси сланцевого газу в Східному регіоні України
в межах від 5,6-10-12 трлн.куб.м. [16].
Команда Петроплай Рісерч і Консалтинг
схильна до твердження, згідно якого основні
перспективи пошуків скупчень сланцевого
газу промислового значення асоціюються з
рудівськими шарами (верствами). Адміністративне
розташування - Полтавська область. Оцінені
ресурси сланцевого газу в межах економічнодоцільної ділянки рудівських шарів в 373-744
млрд.куб.м, з яких 107-213 млрд.куб.м. є технічно
видобувними і зосереджені на глибинах більше 4
тисяч метрів.

D2fm1

C 1 v2
D3fm1

C1v2-C1s1

C 1 s1

Рисунок 8.
Схематична карта поширення ділянок перспективних для пошуку газу в породах-колекторах “нетрадиційного
типу” в ДДз [12].
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ЗАПАСИ ТА ПРОГНОЗНІ РЕСУРСИ ВУГЛЕВОДНІВ В МЕЖАХ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
За офіційними даними на території
Харківської області на державному балансі
корисних копалин близько 62 родовищ з
балансовими запасами природного газу. Це
приблизно 16 % розвіданих запасів вуглеводнів.
На рисунку 10 наведено схему розміщення
родовищ вуглеводнів по окремих територіях
Харківської області.
На основі даних “Карти фонду структур
Східного нафтогазоносного регіону України
станом на 01.01.2011р.” нами виконано
розрахунок ресурсного потенціалу ВВ в межах
Харківської області - нерозвіданих видобувних

ресурсів (категорія С3 + Д) 650 млн. т ум.п. (рис.
9). Згідно розрахунку існують всі передумови
розширювати на території області пошуковорозвідувальні роботи з метою суттєвого
нарощування підготовленої ресурсної бази
природного газу, конденсату і нафти [1].
Завдяки особливостям геологічної будови
в межах Харківського сегменту ДніпровськоДонецької западини існує аномально висока
інтенсивність газонакопичення. У його надрах
зосереджено половину сумарних запасів газу
Східного регіону та 35% нерозвіданих ресурсів
Східного регіону України [17].

Харківська область

Донецька область
газові та газовоконденсаторні родовища
нафтові родовища
всі інші кольори - переспективні об’єкти та
території
Рисунок 9
Фрагмент карти фонду структур Східного
нафтогазоносного регіону України станом на
01.01.2011р. з нанесеними границями Харківської
і Донецької областей [1]
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ПРОГНОЗНІ РЕСУРСИ ВУГЛЕВОДНІВ В МЕЖАХ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
На основі даних “Карти фонду структур Східного
нафтогазоносного регіону України
станом на
01.01.2011р.” (рис.9) було виконано розрахунок
ресурсного потенціалу в межах Донецької
області - нерозвіданих видобувних ресурсів 120
млн. т ум.п. Щодо підтвердженої газоносністі,
то на сьогоднішній день вона виявлена тільки на

Дробишівському газоконденсатному родовищі.
На території Донецької області виявлено низку
перспективних структур (об’єктів), з якими
пов’язують відкриття родовищ природного
газу. На рисунку 10 наведено місця розміщення
цих структур в межах Дніпровсько-Донецького
авлакогену.

Деякі Ділянки в межах Донецької
області оцінені як перспективні
–
Слов`янська,
Торська,
Артемівська,
Костянтинівська,
Нікольська
площі.
Прогнозні
ресурси
цих
перспективних
площ оцінені в 29,78 млрд.куб.м
природнього газу та 180,8 тис.т.
конденсату [7].
Рисунок 10
Карта перспектив відкриття традиційних
родовищ вуглеводнів в межах ДДз та
ділянка з потенційними родовищами газу
щільних колекторів [1, 7].

0

20

01

02

40
03

60
04

05

80

100km

0

60miles

Таблиця 1
Зведені характеристики Торської, Слов’янської, Артемівської, Костянтинівської та Нікольської площ [7].
Перспективна ділянка
Торська

Площа, км2

Глибина залягання
продуктивних
горизонтів, м

Необхідність проведення
додаткових обсягів ГРР

Ресурсна база газу,
млрд. м3; Конд. конденсат, тис. т

20

3800-4200

Сейсморозвідка 2D-300
пог.км

Газ -8;
Конд. - 180,8

ні

8,18

Слов’янська площа
(загалом)

14,8

Слов’янський об’єкт

8

4700-5250

ні

4,71

Західно-Слов’янський
об’єкт

2,3

3800-4000

ні

0,82

Дубравинський об’єкт

4,5

4750-5100

ні

2,65

4400-4500

Сейсморозвідка 2D-300
пог.км

9,0

3,6

1,0

Артемівська

20

Констянтинівська

20

2100-2500

Сейсморозвідка 2D в
південній частині ділянки
- 150 пог.км,
геолого-тематичні
роботи зі складання
паспортів на об’єкти

Нікольська

8

5700-6000

Сейсморозвідка 2D-200
пог.км

Всього

82,8

Газ -29,78;
Конд. - 180,8

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що за умови сприятливих соціально-політичних та економічних
факторів на тривалий період розвитку регіону є значні перспективи нарощування розвіданих запасів
вуглеводневої сировини, в першу чергу природного газу (див. табл.1, рис.22).
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ТЕНДЕНЦІЇ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СХІДНОГО
НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Починаючи з 2007 року обсяги видобування нафти та газу почали
зменшуватися через наростаюче виснаження основних родовищ України.
Відкриттю нових родовищ в регіоні досліджень на даний час перешкоджає стрімке скорочення
геологорозвідувальних робіт і в першу чергу – пошукового буріння.
В цілому, аналіз ситуації, що склалась в Україні із видобутком та приростом запасів вуглеводнів, показав, що
визначальною особливістю запасів нафти і газу в Україні є приналежність їх основних обсягів до найнижчої промислової
категорії С1, прогнози щодо якої характеризуються найнижчою надійністю та низьким рівнем підтверджування в
процесі розробки родовищ.
Однією з головних причин зниження видобутку нафти і газу є недостатня сировинна база, розвитку якої в
останні роки приділялося дуже мало уваги. Тому різко знижувалися і прирости запасів. Практика і досвід показують,
що для забезпечення стабілізації видобутку нафти і газу щорічний приріст запасів повинен в 2-3 рази перевищувати
рівень видобутку. На жаль, в Україні цього не відбувалося.
Можна виділити наступні основні причини зниження видобутку вуглеводнів в Україні:
1. Різке скорочення, особливо за останнє десятиліття, обсягів пошуково-розвідувальних робіт. Тому в
Україні за останні 15 років не відкрито не лише великих родовищ, а й навіть із середніми запасами (понад 10 млн.
т). Нові родовища, відкриті за останні роки, мають незначні запаси і в основному низькі дебіти свердловин; мала
кількість пробурених свердловин не може істотно вплинути на загальні обсяги видобутку.
2. Виснаження запасів більшості родовищ, і насамперед основних, внаслідок тривалої їх експлуатації - від
20-30 років і більше. Запаси основних родовищ виснажені на 85-95%.
3. Зменшення обсягів і зниження ефективності експлуатаційного буріння.
4. Низька надійність сировинної бази. Основні промислові запаси нафти - це найнижча промислова
категорія С1, надійність прогнозів щодо якої може досягати 30-50%. За останні 15 років в промислове освоєння нові
родовища передаються виключно із запасами категорії С1.
5. Списання, поряд із приростом, запасів, які не підтвердилися в процесі тривалої промислової розробки.
6. Постійне погіршення структури запасів (на протязі багатьох десятків років у першу чергу добувалися ті,
доступ до яких був більш легким).

Видобуток газу в Україні (млрд.куб.м)
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Приріст розвіданих запасів вуглеводнів на метр
проходки, (т. ум. палива/м) в цілому по
НАК “Нафтогаз України” і в середньому по
Україні по всіх надрокористувачах за 2003 – 2012
рр. [1, 24].
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Рисунок 12
Динаміка обсягів пошуково-розвідувального,
експлуатаційного буріння та щорічного приросту
розвіданих запасів вуглеводнів (природний газ,
конденсат, нафта) в цілому по НАК “Нафтогаз
України” за 1999 – 2014 рр. [1, 24]
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Рисунок 13
Приріст розвіданих запасів вуглеводнів на метр
проходки, (т.ум.палива/м) по різних категоріях
надрокористувачів за 2003 – 2011 рр. [1, 24].
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ТЕНДЕНЦІЇ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В МЕЖАХ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В табл. 2 і на рисунку 14 наведено результати видобутку вуглеводнів по ПАТ “Укргазвидобування” в
Харківській області, який забезпечує понад 97% видобутку вуглеводнів в області. При сучасній ситуації тенденція
щодо щорічного скорочення видобутку природного газу, конденсату і нафти буде зберігатись.
Таблиця 2
Результати щорічного видобутку вуглеводнів ПАТ “Укргазвидобування” в Харківській області [1].
Газ, млн. м3

У тому числі
попутний газ, млн.
м3

Конденсат, тис. т

Нафта, тис. т

Сума видобутку, млн
т у. п.

2011

8526,6

31,6

128,3

33,3

8,69

2012

8606,4

31,1

131.6

30,02

8,77

2013

8602,7

21

120,8

22,0

8,74

2014

8520,5

37,2

113,5

20,3

8,65
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Рисунок 14
Щорічний видобуток вуглеводнів та окремо природного газу ПАТ
“Укргазвидобування” в Харківській області за останні роки (дані Головне
управління статистики у Харківській області)
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Приріст запасів вуглеводнів в Харківській області. Реальний щорічний
приріст запасів вуглеводнів може бути забезпечений шляхом:

01
02
03

Відкриття нових родовищ в результаті буріння пошукових свердловин на вже
підготовлених об’єктах.
Відкриття нових, або розширення границь покладів нафти і газу на відомих
родовищах – за результатами буріння пошуково-розвідувальних і пошукових
свердловин.
В подальшому – за результатами проведення ГРР та пошукового буріння
свердловин на територіях, перспективи яких оцінені ресурсною базою за
категоріями С3 + Д.

відкриті на глибинах 1900 – 4300 м. В
майбутньому слід очікувати виявлення
подібних за запасами родовищ на більших
глибинах, а також — при зосередженні
пошукового буріння в південній частині
області. Якщо розглядати перспективи
Донецької області, то тут можна очікувати
виявлення перспективних об’єктів глибше
4000 – 5000 м [6].

Сумарні початкові запаси ВВ, млн. т у.п.

Для довготривалого прогнозу
проведення пошуково-розвідувального
буріння на території Харьківської та
Донецької областей слід провести окремі
прогнозні розрахунки за вказаними
трьома пунктами.
На рис. 15 наведено розподіл
нових відкритих родовищ в межах
Харківської області. За останні 13 років,
родовища з найбільшими запасами були
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Рисунок 15
Розподіл відкритих родовищ ВВ в період
1999 – 2013 рр. в Харківській області по
максимальних глибинах продуктивних
покладів та сумарних запасів вуглеводнів

Аналіз даних дозволив зробити висновки щодо ефективності геологорозвідувальних робіт,
об’ємів підготовлених ресурсів та встановити середні значення розмірів об’єктів за їх потенційними
ресурсами вуглеводнів (рис.16-17).
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Рисунок 16
Розподіл ресурсів природного газу по
підготовлених об`єктах (структурах) в
Харківській області (2012р.) Середнє значення
по об’єктах – 1,72 млрд. м3, сумарний об’єм
ресурсів по всіх підготовлених об’єктах –
20,59 млрд. м3.
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Рисунок 17
Розподіл ресурсів природного газу по
об`єктах, що знаходились в бурінні в
Харківській області (2012р.) Окремо
виділяється велике за запасами Кобзівське
ГКР. Без Кобзівського родовища: середнє
значення по об’єктах – 3,92 млрд. м3, медіанне
значення – 1,6 млрд. м3, сумарний об’єм
ресурсів по всіх об’єктах – 47,82 млрд. м3.
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Успішність виявлення нових родовищ і покладів вуглеводнів
доволі висока (рис.18). В середньому по структурах, по
яких проводиться пошукове або розвідувальне буріння,
виявляються 1,13 нових родовищ або покладів. Наведені дані
були використані при розрахунках довгострокового прогнозу
пошукового та розвідувального буріння на території Харківської
області.
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Рисунок 18
Гістограма розподілу щорічної успішності
пошуково-розвідувального буріння
в ДДз (1999 – 2012 рр.).
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ПРОГНОЗ ОБ’ЄМІВ БУРІННЯ В МЕЖАХ ХАРКІВСЬКОЇ ТА ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТЕЙ ЗГІДНО ТРЬОХ ІМОВІРНИХ СЦЕНАРІЇВ ДО 2040 РОКУ
Песимістичний
та
базовий сценарії прогнозу пошукового та
розвідувального буріння на нафту і природний газ в Харківській області
до 2040 р
Песимістичний
варіант
базується
на існуючій тенденції скорочення обсягів
пошуково-розвідувальних робіт. Відповідно,
зменшуються об’єми приросту запасів
природного газу й нафти, що простежується
останніми десятиліттями.

Базовий — орієнтований на ситуацію,
коли буде зберігатись тенденція до
поступового збільшення ГРР та покращення
фінансування галузі. Це дасть змогу зберегти
видобуток природного газу та нафти.
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Рисунок 19
Прогнозні об’єми пошуково-розвідувального
буріння свердловин на території Харківської
області за базовим сценарієм на період 2016
– 2040 рр.
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Запропоновані об’єми буріння свердловин (рис. 19) вимагають збільшення сейсморозвідувальних
робіт і сучасних методик, технологій та засобів обробки та інтерпретації отриманої геологогеофізичної інформації. З врахуванням підвищення ефективності сейсморозвідки передбачається
нарощування ефективності пошуково-розвідувального буріння.
Опираючись на статистичні дані та інші фактори, нами прогнозується наступний щорічний приріст
виявлених та розвіданих запасів вуглеводнів (рис. 20).
Приріст запасів ВВ, млн. т у.п.
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Рисунок 20
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Очікуваний приріст запасів вуглеводнів в
Харківській області в період 2016 -2040 рр.
відповідно до базового сценарію.

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2015

2020

2025

2030

2035

2040

19

Оптимістичний сценарій прогнозу пошукового та розвідувального
буріння на нафту і природний газ в Харківській області до 2040 р
При прогнозуванні об’ємів пошуковорозвідувального
буріння
слід
враховувати
поступове підвищення ефективності польових
геофізичних досліджень [8]. Стрімко розвиваються:
3D сейсморозвідка
та технології обробки та
інтерпретації сейсморозвідувальних матеріалів
[9]. Це дасть змогу більш точно визначати
місця закладання пошукових свердловин. В
перспективі збільшаться проектні глибини всіх
категорій свердловин, - тенденція до збільшення
глибини пошуково-розвідувального буріння є
звичайною світовою практикою по мірі освоювання
нафтогазоносних регіонів.
Оптимістичний сценарій базується на
тенденціях базового, проте передбачає освоєння
та видобуток газу з родовищ і покладів щільних
колекторів. Проте, темпи пошуково-розвідувального
буріння залежатимуть від суспільної та економічної
ситуації в країні, від світових тенденцій щодо
збільшення чи зменшення попиту на вуглеводневу
сировину та багатьох інших факторів, які досить
складно передбачити. При такому сценарії щорічний
видобуток природного газу, конденсату і нафти в

області спочатку буде зростати, потім, приблизно з
2025 р., – спадати. Це пов’язано ще й з тим, що в
Харківській області значна частина об’єму природного
газу і конденсату видобувається з найстарішого
в
регіоні Шебелинківського родовища. Його
виснаження не зможе компенсуватись поступовим
залученням у розробку невеликих, або дрібних
родовищ природного газу, які за базовим сценарієм
будуть відкриті у майбутньому.
Перспективи
приросту
розвіданих
видобувних
запасів
вуглеводнів
пов’язують
з наявністю суттєвих за осбсягами скупчень
природного газу в ущільнених гірських породах.
Подібні поклади, або скупчення відносять до
категорії нетрадиційних джерел вуглеводнів.
Для Харківської області пропонується наступний
сценарій
поступового
збільшення
обсягів
буріння свердловин з метою пошуків та розвідки
перспективних скупчень нетрадиційного газу
(табл.3, рис.21).

Таблиця 3
Етапи пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння та нетрадиційні поклади природного газу в межах Харківської області
(родовища газу щільних колекторів).
Кількість свердловин / рік
2016-2020 рр.

2021-2031 рр.

2031-2040 рр.

Середня глибина
свердловини

Пошукові

2

2-3

0-2

4000

Розвідувальні

2

2-3

1

3600

Під досл.-промислову
експлуатацію, у т.ч. з
горизонтальним стовбуром

1-2

від 2 до 6

від 6 до 16

3200

Загальна кількість
свердловин

22

90

123

84 800

350 800

488 000

Категорія свердловин

Загальний об’єм буріння, м
18

Рисунок 21
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Прогнозні об’єми буріння свердловин на території
Харківської області при пошуках та розвідці
покладів природного газу в ущільнених колекторах
на період 2016 – 2040 рр.

14
12
10
8
6
4
2
0
2015

2020

2025

2030

2035

2040

Активний розвиток геологорозвідувального та
експлуатаційного буріння передбачає виявлення
комерційно привабливих, значних за запасами
скупчень природного газу в нетрадиційних
резервуарах на доступних глибинах.
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Прогнозні об’єми буріння на виявлених перспективних об’єктах Донецької
області до 2040 року
У зв’язку з складною соціально-політичною
ситуацією
в
регіоні,
прогнозування
розвитку
пошуково-розвідувального
та
експлуатаційного
буріння
на
території
Донецької області виконано нами обмежено,
на прикладі виділених 5 перспективних
площ (рис.11), - за песимістичним і базовим
сценаріями. Значна частина даних для такого
прогнозу задіяна з результатів дослідницьких

робіт, що були викладені в роботах [13-15] і
особливо - в [7]. Автором [7] встановлено, що
однією з найбільш перспективних територій
є південно-східна частина ДДЗ, де виділяють
28 потенційно продуктивних об’єктів. До
найбільш перспективних належать ділянки
надр Слов`янської, Артемівської та Торської
площ. Нікольська площа і Костянтинівська
площа є менш привабливими (табл.4) [7].

Таблиця 4
Узагальнені перспективи буріння пошуково-розвідувальних та експлуатаційних свердловин і промислове
освоєння перспективних площ південно-східної частини ДДз (Донецька область) до 2040 р. [7].
Параметр оцінки

Слов’янська плоша

Торська площа

Артемівська
площа

Костянтинівська
площа

Нікольська
площа

Глибина залягання
продуктивних
горизонтів, м

3800–5250, в т.ч.:
Слов`янська –
4700–5250
Західно–
Слов`янська –
3800–4000
Дубравинська –
4750–5100

3800–4200

4400–4500

2100–2400

5700–6000

Площа ділянки, км2

14,8, в т.ч.:
Слов`янська – 8
Західно–
Слов`янська – 2,3
Дубравинська – 4,5

20,0

20,0

20,0

8,0

Ресурсна база,
газ – млрд. м3,
конденсат–тис.т

8,18 , в т.ч.
Слов`янська – 4,71
Західно–
Слов`янська – 0,82
Дубравинська –
2,65

8,0
180,8

9,0

3,6

5,8

Кількість проектних
свердловин (шт.),
у т.ч.:

25

28

35

34

9

Пошукових

3

1

1

4

1

Розвідувальних

7

3

8

12

2

Експлуатаційних

15

24

26

18

6

Проектний період
розробки (років)

25

25

25

25

30

Обсяги товарного
газу (млн. м3)

7 121,0

7 021,8

7 926,6

3 159,0

1 496,8

За
песимістичним
сценарієм
найбільш
привабливими об’єктами щодо комерційного
освоєння є Слов’янська та Торська площі.
В межах цих площ є перспективи відкриття
покладів природного газу й конденсату в
колекторах традиційного типу. На Артемівській
ділянці прогнозується наявність газу в
ущільнених колекторах. В таблиці 4 та на рис.23

наведені результати прогнозних розрахунків
щодо об’ємів буріння пошуково-розвідувальних
та експлуатаційних свердловин, результатом
якого, імовірно, буде відкриття покладів газу
і газоконденсату в Слов’янській та Торській
перспективних площах.
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Рисунок 23

Прогноз пошуково-розвідувального та
експлуатаційного буріння на вуглеводні в
Донецькій області за песимістичним сценарієм
(варіант І).

Прогнозні об’єми буріння свердловин на 5
перспективних площах на території Донецької
області згідно базового сценарію на період 2016
– 2040 рр.

Оптимістичний сценарій прогнозу пошукового
та
розвідувального
буріння на виявлених перспективних об’єктах Донецької області до 2014 р.

Оптимістичний
сценарій
враховує
результати
пошуково-розвідувальних
робіт
за попередні роки і певні перспективи щодо
відкриття покладів природного газу щільних
колекторів.
За прогнозною оцінкою УкрДГРІ по
південно-східній частині ДДЗ початкові видобувні
ресурси вуглеводнів складають близько 135
млн т. ум. палива, їх щільність становить 5–20
тис. т ум. палива/км2. Тому проведення ГРР в
межах південно-східної частини ДДЗ є достатньо
актуальним [7].
За оптимістичним прогнозним сценарієм

35
30

приріст запасів і видобутку вуглеводнів в
перспективі забезпечать як нові родовища
“класичного” типу”, так і виявлені “нетрадиційні”
поклади природного газу – газу ущільнених
колекторів.
В регіоні на даний час підготовлено більш,
ніж 20 перспективних об’єктів на природний
газ (нафту). На частині цих площ завершаться
позитивними результатами буріння пошукових
і розвідувальних свердловин. Приріст запасів
відбудеться за рахунок розбурювання 5
попередньо розглянутих, додатково - двох
перспективних площ – Дубравинської (величина
ресурсів природного газу близько 3 млрд. м3) і
Західно-Слов’янської, а також – декількох нових
площ.
Згідно оптимістичного сценарію за
результатами пошуково-розвідувального буріння
будуть відкриті поклади вуглеводнів на вище
перерахованих перспективних ділянках області
(рис.24).
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Рисунок 24
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Прогнозні об’єми буріння свердловин на
перспективних
площах
за
оптимістичним
сценарієм на території Донецької області на
період 2016 – 2040рр.
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Порівняння об’ємів буріння за трьома імовірними запропонованими
сценаріями на території Харківської та Донецької областей на період з
2016 по 2040 рік
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На рис. 25 та 26 наведено результуючі діаграми прогнозних варіантів динаміки об’ємів пошукового та
розвідувального буріння свердловин до 2040 р. окремо по Харківській та Донецькій областях.

Рисунок 25

Рисунок 26

Прогнозні об’єми буріння пошукових і
розвідувальних свердловин за песимістичним,
базовим і оптимістичним сценаріями на території
Харківської області на період 2016 – 2040рр.

Прогнозні об’єми буріння пошукових і
розвідувальних та експлуатаційних свердловин
за песимістичним, базовим і оптимістичним
сценаріями на території Донецької області на
період 2016 – 2040рр.
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ПРОГНОЗ ВОДОВИКОРИСТАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ІМОВІРНИХ
СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В
ХАРКІВСЬКІЙ ТА ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ДО 2040 РОКУ

Водовикористання води при бурінні та освоєнні свердловин.

Процес конструювання свердловин не
можливий без залучення значних обсягів водних
ресурсів. Особливої уваги та ефективного
менеджменту
водних
ресурсів
потребують
регіони, де видобувають важку нафту та регіони з
високою концентрацією свердловин з протяжними
горизонтальними ділянками з багатостадійними
ПГРП (потужний гідророзрив пласта)
На території України залучення необхідних
обсягів водних ресурсів у технологічні процеси
нафтогазовидобувної
промисловості
ніколи
не викликало складнощів та додаткової уваги.

Здебільшого це пов’язано з тим, що більшість
свердловини в Україні – вертикальні, а освоєння
свердловин технологією ГРП не вимагає більше
120-150 кубічних метрів, адже використовується на
родовищах традиційного типу. Прогнозуючи ймовірні
сценарії розвитку нафтогазової промисловості
Східного регіону ми передбачили видобуток газу
з щільних пісковиків, що в свою чергу значно
збільшить водовикористання на потреби буріння
та освоєння свердловин в районах найактивнішої
експлуатації родовищ вуглеводнів.

Рисунок 27
Водовикористання для освоєння ресурсів газу щільних колекторів (родовища Ваттенберг, штат Колорадо, США)
Ліворуч гістограма розподілу значень необхідних об’ємів води для конструювання вертикальних, горизонтальних (до
20 ГРП) та протяжно-горизонтальних свердловин (20-40 ГРП) [Goodwin, 2013]; праворуч гістограма розподілу значень
використання води для реалізації ГРП [Goodwin, 2013].

Водовикористання при освоєнні родовищ щільних колекторів
Процес буріння та спорудження вертикальної свердловини потребує 77-85%, горизонтальної - 12-13%
води від загального обсягу потрібної води для будівництва свердловини. Для реалізації багатостадійних ГРП
використовується вся інша вода – 87-88% (рис. 28).
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обслуговування. Проводиться поточний та/або
капітальний ремонт, після чого свердловина
повторно освоюється. Необхідний об’єм рідини для
проведення даних робіт становить, в середньому,
2÷4 об’єму свердловини, періодичність проведення
становить 1÷5 років для кожної свердловини.
Враховуючи еволюцію технологій та підвищення
якості робіт періодичність операцій щороку
скорочуватиметься відповідно до оптимістичного
сценарію розвитку промисловості регіону.

Для освоєнням свердловини необхідно мати
запас рідини в кількості не менше двох об’ємів
свердловини відповідної густини без урахування
об’єму розчину, який перебуває у свердловині, а
також матеріалів і хімічних реагентів відповідно до
плану робіт на освоєння свердловини [НПАОП 11.11.01-08 – Правила безпеки в нафтогазовидобувній
промисловості України].
В процесі експлуатації свердловин глибинне та
поверхневе обладнання потребує технічного

Водовикористання для виконання ГРП у вертикальних свердловинах та
багатостадійних ПГРП у горизонтальних свердловинах.
Статистика виконання ГРП в Східному
нафтогазоносному регіоні України дала можливість
спрогнозувати щорічну кількість операцій ГРП на
майбутні 25 років. Обсяги досягнуть 40 ГРП в рік
в межах ДДз, та близько 7-8 ГПР щороку в межах
Харківської області. Середньоарифметичний об’єм
води для виконання однієї операції ГРП за останні 17
років - 84 м3. Об’єм водовикористання для кожної
операції лишається сталим у прогнозі базового
сценарію. Оптимістичний сценарій передбачає
поступове збільшення об’ємів рідини ГРП, при якому
об’єм води, для однієї операції ГРП в вертикальній
свердловині в 2040 році складатиме 240 м3.

Для ГРП в горизонтальних свердловинах
використовувався об’єм води 576 м3 на одну
операцію. Це середньоарифметичний об’єм води,
який використовували для освоєння горизонтальних
свердловин на газоносній формації Ваттенберг в
штаті Колорадо, США. Оскільки підтверджених
“щільних” газоносних формацій в межах Харківської
та Донецької областей ще немає, значна частина
перших горизонтальних свердловин, імовірно, буде
буритись з коротшою горизонтальною ділянкою
стовбура свердловини та з меншою кількістю ГРП (рис.
29).
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Обсяги виконання ГРП в межах ДДз
та окремо Харківської області з 1998
по 2014 згідно реальних даних, та
прогнозних з 2015 до 2040 відповідно до
базового сценарію розвитку нафтогазової
промисловості

Прогноз водовикористання на потреби буріння та ГРП згідно
песимістичного сценарію в межах Харківської області до 2040 року
На основі математичної залежності (рис.28)
та періодичних потреб води розраховано необхідний
об’єм води для буріння свердловин на території
Харківської області за песимістичним сценарієм.
Об’єми води для ГРП не були враховані, адже їх
частка незначна, враховуючи щорічну кількість
операцій, яка зберігатиметься за песимістичним
сценарієм до 2040 року.
Рисунок 30
Прогнозні об’єми води для пошукового та розвідувального
буріння на території Харківської області за песимістичним
сценарієм на період 2016 – 2040 рр.
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Прогноз водовикористання на проблеми буріння та ГРП в межах
Харківської області згідно базового сценарію до 2040 року
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Рисунок 31
Прогнозні об’єми води для пошуковорозвідувального
та
розвідувального
буріння та ГРП на території Харківської
області за базовим сценарієм на період
2016 – 2040 рр.

Прогноз водовикористання при пошуках та розвідці покладів природного газу
в ущільнених колекторах для Харківськох області за оптимістичним сценарієм
до 2040 р.
Необхідний прогнозний об’єм води для буріння розвідувальних та експлуатаційних свердловин
на нетрадиційні поклади природного газу в межах Харківської області за оптимістичним сценарієм.
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Рисунок 32
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Прогнозні об’єми води для буріння
та освоєння свердловин на території
Харківської області за оптимістичним
сценарієм на період 2016 – 2040 рр.
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Прогноз
водовикористання на потреби буріння та ГРП згідно
песимістичного та базового сценаріїв в межах перспективних об’єктів
Донецької області до 2040 року
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Рисунок 33
Прогноз водовикористання на потреби буріння в Донецькій області за
песимістичним сценарієм.
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Рисунок 34
Прогноз кількості буріння свердловин та виконання ГРП в межах
Донецької області до 2040 року за базовим сценарієм.
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Рисунок 35
Прогнозні об’єми води для буріння і освоєння свердловин на 5
перспективних площах на території Донецької області на період 2016–
2040 рр. за базовим сценарієм.
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Прогноз щорічного використання води на потреби буріння та ГРП згідно
оптимістичного сценарію в межах виявлених перспективних об’єктів
Донецької області до 2040 року
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Прогнозні об’єми води для буріння і освоєння
свердловин на перспективних площах за
оптимістичним сценарієм на території Донецької
області на період 2016 – 2040рр.
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На рис. 37, 38 наведено результуючі діаграми
прогнозних варіантів необхідних об’ємів води
для буріння і освоєння (ГРП) свердловин з
2016 до 2040 рр. окремо по Харківській та
Донецькій областях.
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Прогнозне водовикористання за песимістичним,
базовим і оптимістичним сценаріями для освоєння
прогнозних ресурсів вуглеводнів на території
Харківської області на період 2016 – 2040рр.
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Прогнозне водовикористання за песимістичним,
базовим та оптимістичним сценаріями для освоєння
прогнозних ресурсів вуглеводнів на території
Донецької області на період 2016 – 2040р
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Об’єм необхідної води напряму залежить від об’ємів
буріння. Кількість води, необхідної для буріння та
освоєння (ГРП) свердловин на території Харківської
області, знаходиться на рівні 20-30 тис.м3 за
песимістичним і базовим сценаріями протягом всього
прогнозованого періоду, за оптимістичним сценарієм
– у 2040 році сягає більше 130 тис.м3/рік; по Донецькій
області – потреба у водних ресурсах за песимістичним
сценарієм не перевищує 10 тис.м3, за базовим і
оптимістичним прогнозами починає зростати з 2024
року і досягає свого піку більше 70 тис.м3 у 2035-2036
рр.
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ГІДРОГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Річна
сума
опадів
коливається від 382 до 687 мм (рис.
40).
Гідрологічна
мережа
Харківської області включає наступні
річки: р. Сіверський Донець, р.
Оскіл, р. Уда, р. Лопань, р. Харків,
р. Немишля. р. Сухий Торець, р.
Балаклейка, р. Вовча, р. Великий
Бурлук та ін. Основним джерелом
живлення річок є атмосферні опади.
У геологічному відношенні
територія знаходиться в межах
південного схилу Воронізького
кристалічного масиву на північносхідному крилі ДДЗ.
У районі
міста Харкова шари поступово
занурюються у південно-західному
напрямку до осі крейдової мульди.
У
регіональному
плані
територія
відноситься
до
Дніпровсько-Донецького
артезіанського
басейну,
зі
сприятливими
умовами
для
утворення
великої
кількості

водоносних горизонтів і комплексів.
На
екологічний
стан
підземних вод впливають: стічні
води накопичувачів і хвостосховищ,
захоронення токсичних відходів,
викиди промислових підприємств
в атмосферу, просадка земної
поверхні на підроблених ділянках
шахтних
полів,
підтягування
високомінералізованих
підземних
вод під час водовідбору, підтоплення
території
промислово-міських
агломерацій.
В 2013 році нафтогазова
промисловість Харківської області
задіяла 0,22% від загального обсягу
водовикористання області (рис.42).
Дані щодо водовикористання
обґрунтовують стан забезпеченості
регіону водними ресурсами залежно
від різних сфер діяльності (таблиця
6). Найбільш інтенсивно відбувається
відбір поверхневих вод, який щороку
збільшується (рис. 39).
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Таблиця 6
Динаміка водовикористання в Харківській області

Одиниця
виміру

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Забрано води з природних джерел,
усього

млн. м3

337,4

384,8

375,9

388,3

поверхневої

млн. м3

291,4

341,4

335,1

347,6

-

-

-

-

Показники

у тому числі:
підземної

млн. м

3

морської

млн. м

3

Забрано води з природних джерел у
розрахунку на 1 ос.

Використано свіжої води, усього
у тому числі на потреби:
господарсько-питні
виробничі

137,0

134,1

млн. м3

286,8

332,6

334,3

41,4

млн. м3

143,2

140,4

138,6

136,9

4,7

4,4

3,9

3,6

млн. м
млн. м

3

Втрачено води при транспортуванні

40,7

140,3

3

Використано свіжої води у розрахунку на
1 ос.

40,8

122

млн. м

зрошення

43,4

м3

3

сільськогосподарські

46,0

104,2
2,7

151,6
3,4

154,1
3,7

166,2
3,3

м3

104

121,2

121,9

117,9

млн. м3

106,5

107,5

102,6

100,8
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27
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% до забраної води

В 2013 РОЦІ НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ВИКОРИСТАЛА 0,22% ВІД
ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВОДОВИКОРИСТАННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Рисунок 39
Динаміка використання прісної води
в Харківській області з 2010 по 2013 роки

0,22%

Рисунок 40
Водовикористання в Харківській області по видах
економічної діяльності за 2013 рік
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З іншого боку, розподіл між видами
економічної діяльності є нерівномірним (табл.8).
Щорічна кількість води, яка потрібна для
промисловості є достатньо сталою. Економія
свіжої води відбувається за рахунок використання
ресурсів для повторного технологічного циклу.

14%

86%

Рисунок 41
Динаміка використання прісної води
в Харківській області з 2010 по 2013 роки
Таблиця 7
Динаміка відбору води з природних джерел по роках в Харківській області

Роки

Всього, млн.м3
Поверхневої, млн.м3
Підземної, млн.м3

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

415,6

408,1

357,4 350,2

348,5

362,7

331,1

337,4

384,8

375,9

388,3

345,5

341,3

293,3 291,8

293,8

309,7

284,5

291,4

341,4

335,1

347,6

70,08

66,83

64,1

54,7

53

46,6

46

43,4

40,8

40,7

58,37

В свою чергу динаміка змін відбору природних поверхневих вод з 2003 року до 2010 року
вказує на спад, а після 2010 року на підвищення (табл.7). Сезонне коливання змін є нормальним
Таблиця 8
Динаміка обсягів оборотної, повторної і послідовно використаної води в Харківській області за 2010 – 2013 рр.

2010 рік
Види економічної
діяльності

усього,
млн. м³

2011 рік

%
економії
свіжої
води за
рахунок
оборотної

усього,
млн. м³

97

1589

Усього по регіону

1618

промисловість

1606

98

1

у тому числі:

сільське
господарство

житлово-комунальне
господарство
інші

2012 рік

%
%
економії
економії
свіжої
усього,
свіжої
води за млн. м³ води за
рахунок
рахунок
оборотної
оборотної

2013 рік

усього,
млн. м³

%
економії
свіжої
води за
рахунок
оборотної

96

1582

96

1722

97

1577

97

1570

97

1702

98

42

2

47

2

50

2

35

9

38

8

34

8

31

12

40

2

26

2

53

2

53

6

39

31

Відбір води з природних джерел в Харківській області з 2004 року зменшується та зберігає
тенденцію на спад до 2013 року. В зв’язку з цим розвиток трендової лінії показує, що до 2040
року спостерігається подальше зменшення відбору підземних вод в регіоні (рис. 41). Основними
джерелами відбору водних ресурсів в Харківській області є поверхневі води.

Водовикористання, тис.м3/рік
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Рисунок 42
Прогнозне водовикористання, в
відповідності з песимістичним сценарієм,
основане на даних 2004-2014 років з
урахуванням падівння в 2013 р. і 2014 р.
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Прогнозне водовикористання всіма водокористувачами Харківської області з
врахуванням освоєння прогнозних ресрсів газу щільних порід
Прогнозынй тренд сумарного водовикористання всіма водокористувачами в Хар.обл
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Об’єм відновлюваних запасів
можливо
детальніше
оцінити
на
конкретних
ділянках
балансовим
методом [2]. Подібний розрахунок та
аналіз повинний виконуватись в цілому
вже для родовища з метою регіональної
оцінки експлуатаційних запасів та
для загальної оцінки потенційних
експлуатаційних
можливостей,
що
дасть змогу порівняти їх з необхідними
запасами водних ресурсів. На основі
отриманих
результатів
можливо
отримати повну картину щодо водного
балансу родовища [6].
За
прогнозними
даними
в Харківській області планується
використання необхідної кількості води
за базовим і песимістичним сценарієм
не перевищуючи діапазону 20-30 тис.
м3, за оптимістичним сценарієм цей
показник складає 100 тис.м3. З іншої
сторони щороку в області відбувається
водовідбір поверхневих та підземних
вод з сумарним об’ємом в середньому
350 млн.м3. Виходячи з цього, потреби
водних ресурсів включаючи всі три
сценарії не є критичними.
Якість води є задовільною. На
прикладі порівняльної характеристики
детальніше розглянемо склад вод

пліоценового водоносного горизонту та
альб-сеноманського (АСВК). За хімічним
складом води пліоценового водоносного
горизонту
сульфатно-гідрокарбонатні
кальцієво-натрові
з
мінералізацією
0,92-1,0 г/дм3. Загальна жорсткість
коливається від 3,3 до 14,1 ммоль/дм3.
Вода характеризується присутністю
значної кількості нітратів – 18,7-44,3 мг/
дм3, високою концентрацією Al (до 0,94
мг/дм3). У радіаційному відношенні вода
безпечна.
Головним джерелом живлення
водоносного горизонту є інфільтрація
атмосферних опадів, що у даному регіоні
мають сульфатний кальцієво-магнієвий
тип.
За
даними
багаторічних
спостережень
мінералізація
атмосферних опадів знаходиться у
межах 20-80 мг/дм3. В результаті фізикохімічних процесів, що відбуваються при
контакті атмосферної води з породами
зони аерації та водовмісними відкладами,
остання перетерплює корінні зміни
у хімічному складі. Нижче, у табл. 10
наведене співставлення хімічних складів
атмосферних вод та водоносного
горизонту пліоценових відкладів (середні
величини).

Таблиця 10
Співставлення хімічних складів атмосферних та грунтових вод пліоценових відкладів

Вид води

Атмосферна
Підземна

Вміст компоненту, мг/дм3
Na+K

Ca

Mg

Cl

SO4

HCO3

∑

2,7

2,5

1,8

2,5

12,9

4,0

26,4

204,3

61,0

14,8

36,0

204,5

460,1

980,7

З наведених даних слідує, що значно зростає
концентрація у воді іонів гідрокарбонатів (у
115 разів) та натрію (у 76 разів). Найменш
низька зміна спостерігається у складі магнію
(в 8 разів).
Водоносний горизонт пліоценових відкладів
є першим від поверхні землі, не має надійного
захисту від проникнення поверхневого
забруднення, тому у формуванні хімічного
складу вод значну роль може мати
техногенний фактор.
За даними багаторічних спостережень, води
АСВК відрізняються відносною стабільністю
хімічного складу і високими питними
якостями, що підтверджується результатами
спостережень за якістю води.
Води АСВК за хімічним складом частіше
сульфатно-гідрокарбонатні
натрієвокальцієві з мінералізацією 0,5-0,9 г/дм3,
помірно жорсткі, нейтральні (рН - 7,0-8,9).
Окислюваність - до 2-3 мг/дм3. За якістю,
за виключенням вмісту заліза, відповідають
вимогам до питних вод.
За даними лабораторних досліджень у водах
АСВК відсутні домішки нафтопродуктів,
фенолів та пестицидів, які зустрічаються в

інших водоносних горизонтах, що залягають
вище. Азотні сполуки знаходяться в
кількостях, притаманних чистим природним
водам. Хімічний склад вод АСВК на
макрокомпонентному рівні на водозаборах
м. Харкова загалом не зазнав змін з 50-х
років в умовах інтенсивної експлуатації. АСВК
– найбільш водозбагачений на території м.
Харкова, вміщує води високої питної якості,
захищений від забруднення з поверхні і є
надійним джерелом водопостачання для
населення [7].
Протягом 2014 року басейновою і
регіональними лабораторіями проведені
дослідження
поверхневих
вод
за
гідрохімічними,
токсикологічними,
радіологічними,
та
бактеріологічними
показниками.
Беручи до уваги отримані результати
можна говорити, що кількість, якість та
режим водних ресурсів водоносної системи
Харківської області є задовільним, і може
бути використаний з метою забезпечення
водними ресурсами для запроектованих
бурових робіт та проведення технологічних
процесів ГРП.
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ГІДРОГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ

У кліматичному відношенні район
розташований у помірно-континентальному поясі
з теплим (іноді спекотним) літом й прохолодною
зимою. Головна маса опадів припадає на осінній
і весняний періоди. Мінімальна річна кількість
опадів становить 285 мм, максимальна - 650мм.
Район досліджень знаходиться в межах
Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). В її
осьовій зоні виділяється глибокий Дніпровський
грабен, який, у свою чергу, підрозділяється на
центральну і крайові частини. На південному сході
знаходиться Донецька складчаста структура, на
північному заході Прип’ятський грабен. Майже

горизонтальне нашарування порід осадового
чохла ускладнене тектонічними структурами і
соляно-купольної тектонікою, яка виявилася в
різний час з різною інтенсивністю. Це зумовило
виникнення діапірів, компенсаційних прогинів і
розривів геологічних структур. Внаслідок чого
в зонах інтенсивної соляно-купольної тектоніки
поліпшуються умови вертикального водообміну
підземних вод [8].
Гідрогеологічна
провінція
Донецької
складчастої області охоплює Донецьку область
(рис. 43).

ОСНОВНІ ВОДОНОСНІ ГОРИЗОНТИ У ВІДКЛАДАХ

-

Рисунок 43
Гідрогеологічні комплекси водоносних горизонтів та районування Донецької та Харківської області

Кліматичні умови Донбасу, північно-західна
частина якого знаходиться в зоні нестійкого, а
південно-східна - у зоні недостатнього зволоження,

малосприятливі для поповнення запасів підземних
вод.

Модулі підземного стоку в непорушених умовах, визначені з розчленовування гідрографів річок,
складають 0,1 - 0,3 л/с на 1 км2, а загальні природні ресурси басейну визначені приблизно в 10
м3/с. Експлуатаційні ресурси підземних вод Донецького басейну оцінюються приблизно в 30 м3/с. Із
загальної суми ресурсів близько 65% припадає на водоносні горизонти кам’яновугільних і інші 35% —
на водоносні горизонти мезозойських і пермських відкладень.
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В
цілому
на
розглянутій
території
експлуатаційні ресурси складаються з природних
запасів, природничих і залучених ресурсів.
Співвідношення різних складових для окремих
водоносних горизонтів неоднакове. Відновлювальна
частина експлуатаційних ресурсів розглянутої
території складає близько 80% від природних
ресурсів.
Основними джерелами централізованого
водопостачання
Донецької
області
служать
поверхневі води, що подаються по каналу Сіверський
Донець - Донбас, і підземні води верхньокрейдяних
відкладень долини Сіверського Дінця. Всього від
Сіверсько-Донецьких водозаборів з ДніпровськеДонецького артезіанського басейну подається
близько 15 м3/с. Місцевими водозаборами
додатково відбирається кілька кубічних метрів води
в секунду.
Значну роль у водному балансі Донбасу
відіграє відкачка води з вугільних шахт. Притоки
підземних вод в окремі шахти невеликі і в основному
не перевищують 20 - 30 л/с. Максимальні притоки в
шахту досягають 150 л/с. Проте в цілому по Донбасу
величина шахтного водовідливу становить близько

14 м3/с. Шахтні води частково використовуються для
зрошення та виробничо-технічних потреб, більша ж
їх частина без попереднього очищення скидається в
річки і забруднює поверхневі води. Притоки в шахти
формуються за рахунок природних запасів, частка
яких незначна в початковий період формування
депресійної воронки. При тривалій експлуатації
шахт водоприпливи визначається
природними
ресурсами, а також контролюється за рахунок
збільшення живлення підземних вод на площі впливу
шахтного водовідливу.
На території Донбасу та прилеглої до
нього долині Сіверського Дінця відбирається
близько 15-16 м3/с прісних і солонуватих
підземних вод, що становить трохи більше 50% від
підрахованих експлуатаційних ресурсів. Загальна
кількість експлуатаційних запасів підземних вод,
затверджених в ДКЗ і ТКЗ на діючих водозаборах та
розвіданих ділянках, становить близько 2 м3/с.
Підземні води використовуються в основному для
господарсько-питного водопостачання, поверхневі для господарсько-питного та промислового, шахтні
— для технічного водопостачання і зрошування.

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ДЖЕРЕЛ ВОДНИХ
РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Територія Донецької області має достатню
кількість водоносних комплексів, які б змогли
підтримати довготривале водозабезпечення регіону.
Одним із видів водних ресурсів для використання в
гірничій промисловості Донецької області є шахтні
води.
Для порівняльної характеристики на шахтах
Західного Донбасу в 2006 р. видобуто понад 12
млн. т вугілля, при цьому в процесі проведення

гірничих робіт відкачано 42,8 млн.м3 шахтних вод з
мінералізацією від 2,2 г/дм3 до 33,6 г/дм3. Щодобовий
шахтний водовідлив склав 114.83 тис.м3, у тому числі
на шахтах центральної групи 54,9 тис.м3 шахтних
вод з середньою мінералізацією 10,23 г/дм3, на
шахтах східної групи 38,84 тис.м3 вод з середньою
мінералізацією 3,2 г/дм3, на шахтах західної групи
21,09 тис.м3 вод з середньою мінералізацією 14,05
г/д м3.
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Відбір води з природних джерел в Донецькій області має мінливий характер, з тенденцією до
зменшення відбору ресурсів щороку. Як свідчить гідрогеологічна характеристика області, регіон забезпечує
водопостачання основним чином за рахунок поверхневих вод і лише частково за рахунок підземних.
Аналізуючи динаміку змін відбору поверхневих вод необхідно виділити, що наступає поступова стабілізація
та зменшення відбору після 2007 року, яка складає в середньому 1700 млн. м3 (рис. 45). Подібна ситуація
спостерігається з відбором підземних вод Донецької області, але зменшення відбору починається вже з 2008
року, причому в 2010 року цей параметр склав всього 320 млн. м3 (табл. 6). Такий фіксований параметр
свідчить про лише тимчасову зміну фільтраційних параметрів водоносних горизонтів або вплив нестабільної
ситуації геологічного середовища певної частини родовищ під дією техногенних факторів [10].

Таблиця 11
Динаміка відбору води з природних джерел за період 2003-2012 рр. в Донецькій області

Роки

Всього, млн.м3
Поверхневої, млн.м3
Підземної, млн.м3

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2204

2291

2223

2277

2364

2164

1958

2007

2142

2093

1809

1798

1734

1795

1900

1772

1588

1687

1765

1715

396

492,8

489,3

481,2

464,3

391,9

370,4

320

377

377,9
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Рисунок 44
Динаміка відбору води з підземних природних джерел в Донецькій області

Прогнозні об’єми води для буріння пошукових
та розвідувальних свердловин і проведення ГРП за
песимістичним, базовим і оптимістичним сценаріями
на території Донецької області на період 2016 – 2040
рр. відповідно складають: не більше 10 тис.м3 та
приблизно до 70 тис.м3 для двох останніх.
Разом з цим динаміка відбору води з підземних
природних джерел в Донецькій області вказує є, що
спостерігається зменшення відбору води з підземних
та поверхневих природних джерел, включно до 2040
року експлуатації (рис. 44).
Забезпечення області водними ресурсами
відбувається за рахунок поверхневих вод та
частково з водоносних горизонтів підземних вод.
Водоносний комплекс Донецької області включає
різні водоносні горизонти, з різною мінералізацією,
переважно за рахунок наявності великої кількості
шахтних вод в регіоні. Порівняно з прогнозними
об’ємами необхідної води для циклу технологічних

робіт, відбір поверхневих та підземних вод взмозі
задовольнити потреби без нанесення серйозних
збитків для гідросфери. Всі витрати водних ресурсів
для Донецької області є задовільними. Також в якості
джерел водних ресурсів можливе використання
шахтних вод. Але перш за все шахтні води мають
відповідати вимогам якості води для використання їх
для буріння та проведення ГРП.
Щодо якості поверхневих та підземних вод
Донецької області, то вона є задовільною, лише
існує проблема з наявністю мінералізованих вод.
Відновлення відібраних водних ресурсів часткове
та детально може бути оцінене окремо для
певного родовища. В загальному сенсі відновлення
водного балансу відбувається сезонно в залежно
від показників гідрологічного циклу території,
кліматичних умов та експлуатації водоносного
комплексу області.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВОДОВИКОРИСТАННЯ ПРИ КОНСТРУЮВАННІ
СВЕРДЛОВИН

Водовикористання при конструюванні свердловин включає в себе витрати води для приготування
бурового розчину,
приготування тампонажних, буферних, продавочних розчинів для цементування,
використання води для очищення бурового майданчика й наземного технологічного обладнання, для
господарсько-питних потреб персоналу та для підготовки рідин, які потрібні для освоєння свердловини.
Технологічні рідини що накопичуються
в процесі конструювання свердловини і
потебують очищення/утилізації

Рисунок 45
Схематичне використання прісної води в процесі конструювання типової свердловини на нафту або газ

Згідно схеми використання води в процесі
конструювання свердловини випливає, що об’єм
води, необхідної для цементування та приготування
тампонажних рідин, як і об’єм води для приготування
бурового розчину, залежить від об’єму свердловини.
Об’єм
технічних стічних рідин залежить від

тривалості конструювання свердловини, аналогічно
як і об’єм води, необхідний для господарсько-питних
потреб персоналу.
Розглянемо можливі шляхи впливу на
згадані вище чинники, що контролюють об’єми
водовикористання (табл. 12).

Таблиця 12
Водовикористання при конструюванні свердловин. Фактори впливу на водовикористання та
можливе його скорочення

Використання прісної води

Буровий розчин

Цементний розчин, тампонажна та
буферна рідина

Частка використаної води

25-40%

20-35%

Фактори, що впливають
на водовикористання

Об’єм свердловини
(глибина, коефіцієнт
кавернозності стовбура
свердловини);
поглинання породамиколекторами

Об’єм свердловини
(глибина, коефіцієнт
кавернозності)

Можливе скорочення
використання води
- Зменшення коефіцієнту
кавернозності
може знизити
водовикористання на
приготування бурового
розчину до 11%;
- зменшення інфільтрації
бурового розчину – до
30% об’єму бурового
розчину
Зменшення коефіцієнту
кавернозності
– скорочення
водовикористання до
19%
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Господарсько-питні потреби
персоналу

20-40%

Вода для технічних потреб
(охолодження, нагрівання,
очищення обладнання, тощо)

10-20%

- Скорочення тривалості
буріння може зменшити
водовикористання до
Кількість персоналу;
20-50%;
тривалість конструювання
- скорочення кількості
свердловини
спеціалістів на буровій –
скоротити використання
води на господарськопитні потреби до 70%
Тривалість
конструювання
свердловини;
кліматичні умови;

Зменшення тривалості
буріння - зменшення
водовикористання до
20-50%;
- буріння в період
неопалювального
сезону - до 5-7%.

Статистично визначений коефіцієнт кавернозності коливається в межах 0,9-1,5, проте, домінуюча
кількість значень – це 1,05-1,20 (рис. 46).
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Рисунок 46
Гістограма розподілу коефіцієнту кавернозності на прикладі типової вертикальної свердловини в
Дніпровсько-Донецькій западині. Переважаючі в розрізі літотипи – аргіліти

Було розраховано зміну об’єму цементного розчину, необхідного для цементування свердловини
глибиною 5170 метрів при зміні коефіцієнту кавернозності. Результати наведені на рис. 47.

Рисунок 47
Зміна об’єму цементного розчину, необхідного для цементування свердловини глибиною 5170 при зміні коефіцієнту
кавернозності на прикладі типової вертикальної свердловини в Дніпровсько-Донецькій западині
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З розрахованої величини зміни об’єму цементної, буферної та тампонажної рідин за зміни коефіцієнту
кавернозності (Ккав) зрозуміло, що загальний об’єм рідин суттєво зменшується відповідно до зменшення
об’єму свердловини.
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Рисунок 48
Прогнозне водовикористання для реалізації буріння та можливе скорочення водовикористання
в Харківській області з 2016 по 2040 роки відповідно до оптимістичного сценарію розвитку
нафтогазової промисловості регіону.

У процесі буріння утворюється великий об’єм стічних рідин. Їх очищення практикується для повторного
використання, а саме: для обмивання технологічних площадок, охолодження штоків бурових насосів,
обмивання бурильних труб при спуско-підйомних операціях, обслуговування механізмів очистки і регенерації
бурових розчинів, приготування та поповнення запасу бурового розчину, приготування хімреагентів та
виконання ряду інших операцій. Повторне використання стічних вод дозволяє до 30% скоротити споживання
свіжої природної води.
Особливого значення набуває повторне використання стічних вод для господарської діяльності
персоналу. Практичне вирішення дозволяє не лише повторно використовувати ці рідини, а й значною мірою
зменшити об’єми їх утворення та скоротити споживання свіжої води.
Перевагами очистки та повторного використання стічних вод є також:

зменшення обсягів земляних робіт
мінімізація ризиків попадання неочищених
стічних вод в природне середовище

вирішення проблем
об’ємів стічних вод

утилізації

значних

підвищення екологічної репутації компанії,
яка проводить бурові роботи та покращення
відносин з громадськістю.

“Удосконалення технології буріння та бурового обладнання, що зменшує тривалість конструювання
свердловини, та оптимізація механізмів водовикористання для буріння та ГРП зменшує загальний бюджет на
1 мільйон доларів США“ - Лукіан Рей, регіональний менеджер виробництва компанії Апачі Корпорейшн.
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Рисунок 49
Схематичне зображення оптимізованого водовикористання під час конструювання свердловин

МІНІМІЗАЦІЯ ВПЛИВУ ПРОЦЕСУ КОНСТРУЮВАННЯ
СВЕРДЛОВИНИ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА
БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В ЗВ’ЯЗКУ З
ВОДОВИКОРИСТАННЯМ

Вплив
конструювання
свердловини
на підземне середовище викликає найбільші
зацікавленість та дискусії серед населення
територій, де відбувається активний видобуток
вуглеводнів.
Ми
розглянули
імовірності
виникнення таких ситуацій та склали рекомендації
для їх запобігання.
Імовірність потрапляння рідин, чи речовин, які
утворюють буровий розчин, в підземне навколишнє
середовище можливе при інфільтрації розчину
в пористі та проникні гірські породи підземних
горизонтів. На перших сотнях метрів глибини
більшості територій Харківської та Донецької
областей знаходяться водоносні горизонти. Їх
кількість 12, а глибини залягання змінюються в
межах від 5-10 метрів до 850 метрів.
Всі свердловини, на траєкторії буріння
яких зустрічаються водоносні горизонти, буряться
з використанням виключно (!) глинистого бурового
розчину. Тобто склад бурового розчину — це
вода та бентонітова глина. За певних обставин
доцільно використовувати додаткові компоненти,
безпечність
яких
суворо
контролюється
міжнародними стандартами щодо використання
шкідливих речовин в контексті безпеки праці (ГОСТ
12.1.007-76) та чинним законодавством України.

Густина бурового розчину не повинна
перевищувати 1,05-1,16 г/см3, що запобігає
його проникненню у водоносні горизонти.
Після проходження бурінням всіх водоносних
горизонтів, які зазначені в геолого-технічному
наряді на буріння свердловини, встановлюється
кондуктор, а простір між ним і стінками пробуреної
свердловини герметично цементується. Кондуктор
ізолює водоносні горизонти, перекриваючі їх
породи від бурового розчину (свердловини),
який використовується для буріння наступних
горизонтів. Аналогічні операції з цементування
проводяться на всіх етапах буріння. Інші гірські
породи, які залягають глибше водоносних
горизонтів на території Харьківської та Донецької
областей, ізолюються проміжними технічними
колонами, які теж цементуються відповідно до
державного стандарту України.
Роботи з цементування обсадних колон,
згідно державного стандарту України про охорону
довкілля та спорудження розвідувальних і
експлуатаційних свердловин на нафту та газ на
суші, повинні здійснюватися спеціалізованими
підрозділами, або організаціями на замовлення
бурової організації.
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Роботи з цементування свердловин повинні
забезпечити:
−надійну ізоляцію нафтових, газових і водоносних
горизонтів між собою, яка б виключала циркуляцію
флюїдів (нафти, газу і води) в заколонному просторі;
−підняття цементного розчину на проектну висоту;
−високу
ступінь
надійності
цементування
заколонного простору, стійкість цементного
каменю до агресивних пластових рідин, механічних
і температурних навантажень;
−вплив запроектованих депресій і репресій на
продуктивні пласти;
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− додержання вимог з охорони надр і навколишнього
природного середовища, запобігання проникнення
цементного розчину в продуктивні пласти [ДСТУ
41-00032626-00-007-97].
Якість цементування обсадних колон
обов’язково повинна контролюватися відповідними
геофізичними методами. Роботи з цементування
обсадних колон закінчуються обов’язковим
випробуванням колон на герметичність, які
виконуються згідно з чинними нормативами та
інструкціями.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОРОЗРИВУ
ПЛАСТА В ЗВ’ЯЗКУ З ВОДОВИКОРИСТАННЯМ

Для
повноцінного
опису
проблеми
водовикористання, методів аналізу, отриманих
висновків та запропонованих рекомендацій щодо
оптимізації водовикористання, даний розділ
включає
опис
технологічних
особливостей
підготовки
до
гідророзриву
пласта,
його
виконання та деякі аспекти подальшої експлуатації
свердловин.
Гідророзрив пласта (ГРП) - один з
методів інтенсифікації роботи нафтових і газових
видобувних свердловин і збільшення приймальної
здатності
нагнітальних
свердловин.
Метод

полягає у створенні та закріпленні системи
тріщин в цільовому горизонті для збільшення його
проникності.
За рахунок нагнітання рідини в зону
продуктивного пласта ГРП створює надлишковий
тиск на породу-колектор, внаслідок чого
відбувається розкриття природних та утворення
штучних тріщин. Для запобігання закриття штучних
тріщин в них нагнітають пісок чи пропант. Для
реалізації ГРП попередньо готують декілька
резервуарів з рідинами гідророзриву (РГ), які
відрізняються за призначенням та складом.
Для реалізації ГРП готують три види технологічних рідин:

рідину
для
глушіння
свердловини
перед
гідророзривом в кількості 2-2,5
об’ємів свердловини.

рідину гідророзриву, кількість
якої для разової операції дорівнює
об’ємові насосно-компресорних
труб плюс 5-30 м3 рідини, яка
необхідна
для
визначення
коефіцієнту приймальності та
розкриття тріщини у пласті (при
багаторазовому гідророзриві цей
об’єм збільшується з урахуванням
кількості планованих операцій).

рідину
для
промивання
свердловини,
кількість
якої
дорівнює 1,5 об’єму свердловини.

Успішність інтенсифікації газонафтовидобутку методами гідророзриву пластів значною мірою залежить
від властивостей рідини гідророзриву, тому особлива увага приділяється типам рідин, їх функціональності,
властивостям і відповідному їм складу. Функції рідини гідророзриву пов’язані з факторами, які впливають
на подальшу нафтогазовіддачу продуктивного горизонту: розкриттям та гідравлічним розширенням тріщин
гідророзриву, перенесенням (транспортуванням) і розподілом закріплюючого агенту (піску, пропанту) в
просторі системи тріщин за умови мінімального впливу на вторинну проникність системи тріщин та первинної
порової системи.
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Класифікація рідин гідророзриву
За основу для приготування рідини
гідророзриву використовують воду, нафту,
або продукти переробки нафти, в окремих
випадках - спирти. Вода є основними
компонентом для приготування рідини ГРП
у 99% операцій. Основним закріплювачем
тріщин ГРП є пісок і його частка складає
99% твердої компоненти [Gallegos T. J.,
2014].
Рідини поділяють на однофазні
та багатофазні. Наприклад, до рідин на
водяній, або нафтовій основі додають
другу фазу (з метою досягнення певних
технологічних переваг). Дисперсії двох рідин,
що не змішуються (нафти і води), залежно
від типу поверхнево-активної речовини
(ПАР), як емульгатора, утворюють емульсії
на водяній (зовнішня фаза - вода), або на

нафтовій (зовнішня фаза - нафта) основі.
При диспергуванні газу в рідині на основі
води або нафти одержують пінні рідини
ГРП. Такі пінні рідини на основі води часто
використовувалися в США з 1998 по 2008
рр., до 10 тис. ГРП в 2005 році (Рис.50).
Більшість перелічених на рис. 50
рідин ГРП (водна основа, 99,5% водної
основи, кислотні, змішані рідини, гелеві
рідини, запатентований My-T, запатентований
Fracturing, кислотні ГРП, на основі гелю і
зшитого гелю) можна об’єднати, адже вода
є основним компонентом для приготування
рідини ГРП. Частка цих рідин ГРП складає
99% [Gallegos T. J., 2014].

Тисяч операцій ГРП

типи рідин

Рисунок 50
Кількість застосування різноманітних базових (основних) компонентів для виготовлення рідини ГРП
в США за період 1947-2010 рр. [Gallegos T. J., 2015]

Пінна система для гідророзриву
пластів є двофазною стійкою сумішшю рідини
та газу.
Полімери, в складі пінних рідин,
сприяють загущенню води та стабілізації
стійкості піни. Оскільки пінна сістема містить
до 95 об’ємних відсотків газу, то вміст
рідинної фази — мінімальний. Як газовий
компонент застосовують вуглекислий газ
(СО2), природні гази, азот. Густина пін доволі
мала (0,2 г/см3), з підвищенням тиску й
концентрації піску сягає 0,8 г/см3.

Застосування
пінних
систем
гідророзриву
в
5-6
разів
збільшує
продуктивність
свердловин
впродовж
тривалого терміну експлуатації. Обмеження
виникають
при
їх
використанні
в
свердловинах глибиною понад 3000 м.
Також піну не використовують
в пластах з високим тиском і з великою
проникністю
порід,
та
в
тріщинних
колекторах. Обмеженнями в їх застосуванні
є труднощі регулювання параметрів, висока
вартість обладнання [Качмар Ю.Д., 2005].
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Практично
повне
скорочення
водовикористання для приготування пінних
рідин ГРП та їх численні переваги викликають
підвищену зацікавленість з точки зору
оптимізації водовикористання.
У 2013 році під час конференції
“Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні:
пошук, розвідка, перспективи”, що проходила
в місті Київ, були озвучені результати
моделювання науковців з Харківського
національного університету імені В. Н.
Каразіна. Згідно з наведеними результатами
їх дослідження, використання зрідженого
пропану для виконання ГРП спроможне
підвищити ефективність ГРП в 1,5-2,0 рази

в порівнянні з типовим ГРП з рідиною на
водній основі [Suyarko V.G., 2013]. Авторами
було озвучено декілька додаткових переваг
застосування запропонованої ними техніки,
пов’язаних з технологічними, екологічними
та економічними аспектами.
Проте, статистичні дані щодо
практичного застосування різних рідин
ГРП, вказують на абсолютну перевагу
рідин з водною основою (99%), що в свою
чергу підсумовує результати багаторічних
досліджень [Gallegos T. J., 2014, 2015].

Таблиця 13
Параметри декількох операцій ГРП в Харківській області

(залишилось у
пласті)

Об’єм
рідини,
м3

Об’єм
рідини м3,

(закачаної)

(прийнятої
пластом)

Модуль
Юнга,
кПа

Коефіцієнт
Пуассона

Хімічний
склад
рідини
ГРП

30

4

83,7

65

3е+07

0,25

Полімерний
гель

11-13

3

3,5

79,6

59,1

3е+07

0,25

WGA-1
(США)

Пісковики
газонасичений
(14 об’єктів)
(Т-4-5)

9-10,5

1,5

6

101,5

72

2,5е+07

0,25

Полімерний
гель

-

Пісковик
газонасичений
(К-11)

11

0,6

8,5

103,5

74

3,2 е+07

0,26

WGA-1
(США)

3040-3060

-

Пісковик
газонасичений

8

менше 1

5

70,4

51

6 е+07

0,21

WGA-1
(США)

6

5870-5900

-

Пісковик
газонасичений
(С-9)

8

0,5

3,5

119,3

84

5 е+07

0,25

WGA-1
(США)

7

2840-2848

21

Пісковик нафто
насичений (Н-9)

11-18

близько 5

4

78

59

3,2 е+07

0,25

WGA-1
(США)

8

1341-1326

7,2

Пісковик
газоконденсато
насичений (С-3)

17

5

10

97,5

79

3 е+07

0,25

Полімерний
гель

Св.
№

Глибина
інтервалу,
м

Пластовий
тиск, МПа

Літологічна
характеристика

Пористість,
%

Проникність,
мД

1

4183-4188

30,2

Пісковик
нафтогазоначиний
(В-26)

16

2

3473-3484,
3503-3507,
3620-3625

32,3

Пісковик
газонасичений
(В-21)

3

4941-4800

48

4

4414-4441

5

Маса
пропанту, т
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВОДОВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ГРП.
УТИЛІЗАЦІЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ВОДИ

Вплив в’язкості рідини на інфільтрацію в пластах при
проведені ГРП і на загальне водовикористання
Нами було узагальнено досвід практичного виконання ГРП в Україні та результати
великої кількості аналітичних досліджень, виконаних державними агентствами США та
консалтинговими компаніями щодо питань водовикористання в індустрії ГРП на території
США. Всебічна аналітика звітів, якими ми скористались, ґрунтується на статистичному аналізі,
в основу якого покладено дані з сотен тисяч свердловин та гідророзривів [Gallegos T. J., 2015].
колектор та звичайний колектор-пісковик.
Дані по традиційному покладу та щільному
покладу використані з двох свердловин, які
знаходяться в Харківській області, а дані по
сланцевому колектору використані з прикладу
свердловини, яка знаходиться в Полтавській
області. Об’єм рідин ГРП для моделювання
процесу в традиційному колекторі-пісковику
був обраний з реальних статистичних даних
— 120 м3. Для моделювання ГРП в щільних
і сланцевих колекторах ми обрали об’єм —
567 м3, такий, як і для розрахунків щорічного
водовикористання в Харківській і Донецькій
областях до 2040 року.

Для
визначення
оптимальної
в’язкості рідини ГРП, яка
сприятиме
найефективнішому використанню об’ємів
витраченої
води,
ми
скористались
математичним
моделюванням
процесу
ГРП. Математичний алгоритм розроблено
науковою
групою
Аберістуїтського
університету
(Уельс,
Великобританія)
[Mishuris G,2012, Kusmierczuk, P.,2013].
Вхідні параметри для моделювання
були використані з реальних свердловин
(табл. 14). Дані відтворюють геологічні
умови залягання, механічні та петрофізичні
характеристики
покладів
вуглеводнів
трьох типів: сланцевий колектор, щільний

Таблиця 14
Вхідні дані для моделювання

Вхідні параметри

Коефіцієнт проникності, мД
Коефіцієнт пористості, %
Глибина покладу, м
Тиск нагнітання рідини
ГРП, МПа
Пластовий тиск, МПа
Стисливість покладу, Па-1
Густина рідини ГРП без
пропанту, г/см3
Тривалість ГРП, секунд
Товщина покладу, м
Модуль Юнга, psi
Коефіцієнт Пуассона
Об’єм рідини для ГРП, м3

Традиційний поклад
(пісковик)

Щільний поклад
(пісковик)

Сланцевий поклад

0,98

0,025

0,0001

7,3

6,4

1,53

3200

3400

4400

55

58

65

32

34

48

3,942*10

3,942*10

4,401*10-4

1,05

1,05

1,05

3600

17000

17000

8

40

40

5,87*106

5.710*106

3.30*106

0.295

0.26

0.36

120

567

567

-4

-4
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Математичний алгоритм моделювання використовує модель тріщини PKN [Carter, R. D., 1957, Nordgren, R. P.,1972]. Модель розвитку тріщини в процесі нагнітання рідини в пласт розглядає об’єм утвореної
системи тріщин, як одну тріщину, яка просувається в обидві сторони від свердловини з однаковою швидкістю
і з однаковими геометричними характеристиками. Зміна в’язкості рідини ГРП при змішуванні з піском
ігнорувалася при моделюванні. Нагнітання рідини в пласт виконувалося при постійному тиску. [Mishuris,
2013; Kusmirchuk, 2013].
Для моделювання ГРП в кожному з трьох типів покладів нами було використано 8 типів рідини ГРП
(на рис. 51, 52, 53 відповідають криві 1-8), які відрізнялись своєю в’язкістю відповідно: 1, 10, 20, 50, 100, 200,
300, 400 сП (сантіПуаз). Отже, для кожного типу покладу окремо визначались коефіцієнти інфільтрації рідини
ГРП в пласт (leak off coefficient), відповідно до фільтраційно-ємнісних властивостей типів покладів.
ТРАДИЦИЙНИЙ ПОКЛАД-ПІСКОВИК

Рисунок 51
Результати моделювання ГРП в традиційному покладі-пісковику. Криві 1-8 відповідають рідинам
ГРП з в’язкістю від 1 до 400 сП.
ПОКЛАД ЩІЛЬНИХ ПІСКОВИКІВ

Рисунок 52
Результати моделювання ГРП в покладі щільних пісковиків. Криві 1-8 відповідають рідинам ГРП з
в’язкістю від 1 до 400 сП.
СЛАЦЕВИЙ ПОКЛАД

Рисунок 53
Результати моделювання ГРП в сланцевому покладі. Криві 1-8 відповідають рідинам ГРП з
в’язкістю від 1 до 400 сП.
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Відповідно до отриманих результатів
моделювання (рис. 51, 52, 53), можна
стверджувати про необхідність використання
високов’язких рідин для виконання ГРП у
традиційних покладах, адже більша частина
рідини при низькій в’язкості інфільтрується в
пористий простір та негативно позначається
на ефективності ГРП.
В покладах
щільних пісковиків немає необхідності
використовувати рідини з в’язкістю більше
100 сП, адже при більших значеннях в’язкості
довжина тріщини збільшується несуттєво.
При підготовці рідини для проведення ГРП

в сланцевих пластах достатньо в’язкості
10 сП, адже навіть низьков’язкі рідини
запобігають інфільтрації рідини в пласт.
Низькі значення проникності сланцевих
колекторів
допускають
використання
низьков’язких рідин до 99,5% води у складі
рідини. Низька в’язкість дає змогу нагнітати
рідину в свердловину на 30-40% інтенсивніше,
що в свою чергу позитивно позначається на
ефективності ГРП.
Підсумок результатів впливу в’язкості
рідини ГРП на інфільтрацію рідини в пласт
зображено на рис .54.

Рисунок 54
Математична залежність об’єму інфільтрованої рідини в пласт при проведенні ГРП від в’язкості
рідини ГРП для трьох типів покладів: звичайний поклад (пісковик), поклад з щільних пісковиків (tight
sands) та поклад сланцевого складу (shale).

Згідно результатів моделювання ГРП
в щільному колекторі, збільшення в’язкості
рідини з 20 сП до 50сП зменшує втрати
рідини на 14,1%, тобто 80 м3. За умови
виконання 10 операцій в горизонтальній
ділянці свердловини, ця частка 14,1% складе
800м3. За умови високих значень проникності
традиційних порід-колекторів чи високих

температур можливо, а інколи необхідно,
використовувати спеціальні компоненти, які
можуть зменшити втрати рідини на 5-15%.
Скориставшись наведеними вище
прикладами зменшення втрат рідини, були
спрогнозовані щорічні об’єми води, які можна
скоротити для реалізації ГРП в Харківській
області з 2016 по 2040 роки.
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Рисунок 55
Прогнозне скорочення водовикористання на потреби ГРП в вертикальних і горизонтальних
свердловинах в Харківській області відповідно до оптимістичного сценарію розвитку нафтогазової
промисловості регіону.

Зниження інфільтрації (проникнення рідини в пласт,
leak-off)
Знаючи, які параметри впливають
на фільтраційні втрати рідини гідророзриву,
необхідно, в першу чергу, провести
відповідний підбір рідини з низьким
коефіцієнтом фільтраційних втрат. Це можуть
бути високов’язкі зшиті гелі, лінійні гелі з
наповнювачами та пінні системи.

Оптимальним варіантом зменшення
фільтраційних втрат рідини є відповідний її
підбір до умов проведення та без додаткових
наповнювачів в умовах ГРП у поровотріщинних чи тріщинних колекторах.

В процесі ГРП безповоротно втрачається:
- 60-80% рідини ГРП, що складає 72-92% від загального обсягу рідин
- 10-20% технічної води
-5-10% рідини глушіння

Рисунок 56
Схематичне зображення принципу водовикористання при підготовці та проведенні ГРП

Рекомендації щодо збільшення об’єму рідини, яка
повертається в перші дні після проведення ГРП.
Окрім відповідного підбору рідин
для проведення ГРП на збільшення кількості
зворотно видобутої води, також впливає
спосіб освоєння та підбір рідин глушіння до
та після самої операції.
Рідини глушіння повинні бути підібрані
таким чином, щоб зменшити їх поглинання

під час підготовчо-заключних робіт. Крім
цього, вони повинні бути інертними до рідини
гідророзриву та продуктів її розкладу, що
дозволить не блокувати зворотній приплив
залишків рідини гідророзриву за рахунок
утворення осадів, зв’язків, змочування, тощо.
Також не менш важливим фактором є
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саме освоєння, яке повинне відбуватись з
послідовним пониженням рівня і недопущення
значного зниження вибійного тиску при
незначному відборі рідини із свердловини.
Окрему роль відіграє тривалість проведення
ГРП та період простою свердловини до
початку її освоєння. Чим швидше свердловину
підготувати та запустити після ГРП, — тим
більший об’єм повернеться в перші години.
Згідно реальних даних виконаних ГРП

в Харківській області – 74% рідини ГРП
поглинається породою-колектором, тобто
ефективність рідини при формуванні системи
тріщин 26%. Даних по Харківській області
щодо об’єму рідини ГРП, яка повертається
немає. Для прикладу наведено графік (рис.
57) видобутку води після проведення ГРП на
одній з свердловин в штаті Колорадо (США).

Рисунок 57
Об’єм води, який повертається після проведення ГРП протягом 141 доби на прикладі свердловини
70 Ranch BB21-65HN, яка пробурена на родовищі щільних пісковиків Ваттенберг в штаті Колорадо,
США [Bing Bai, StephenGoodwin, KenCarlson, 2013]

Вимоги для прісної води, яку використовують для приготування рідини ГРП
Технічна вода для приготування рідини та робочих розчинів реагентів не повинна мати механічних
домішок, біологічних забруднювачів, за водневим показником бути нейтральною, а вміст солей - не
більше 40 г/дм3

Повторне використання рідини для ГРП
Повторне використання рідини гідророзриву може залежати від її типу, але виходячи з досвіду
проведення таких робіт, подібна практика не проводиться.
Річ в тому, що рідина гідророзриву кожного із виробників складається із кількох реагентів, які мають
своє призначення і при перемішуванні в колекторі та на вибої свердловини із залишками рідини глушіння,
рідина буде втрачати свої властивості. Також при тривалому контакті із породою та пластовим флюїдом
буде відбуватись втрата властивостей закачаних рідин.
Крім цього, зшиті гелеві рідини є високов’язкими рідинами і однією з їх складових є деструктор
(руйнівник), який повинен зруйнувати зшиту систему до малов’язкої. Тому зворотньо видобута із
свердловини розкладена рідина буде вміщувати залишки деструктора та продукти розкладу (можливо
навіть осади) і не буде підлягати повторному зшиванню.
Виходячи із цього, рекомендовано для проведення кожного наступного ГРП готувати рідину
гідророзриву із використанням нових реагентів та нової чи підготовленої води.
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Технологія очищення рідини ГРП та суміжних технічних рідин в Україні
До цього часу в Україні не практикується очистка та повторна підготовка води для проведення
гідророзриву пласта. Під час проведення ГРП на нафтових і газових родовищах використовуються
рідини, продукти розкладу яких не впливають на транспортування чи переробку вуглеводнів (що
є вимогою відповідних нормативних документів підприємства) і тому залишки рідин гідророзриву
утилізуються разом з видобутою із свердловини попутною водою чи рідиною глушіння. Ці рідини після
відповідної загально прийнятої підготовки закачуються у нагнітальні свердловини з метою підтримання
пластового тиску чи у скидові свердловини.
Тому спочатку необхідно детально вивчити особливості запропонованих рідин, отримати
рекомендації їх виробників, чи розробників щодо можливості повторної підготовки води для приготування
нової рідини та після чого приймати рішення щодо використовуваного для відповідного обладнання,
баз, тощо.

Рекомендації щодо можливих варіантів використання водних ресурсів та
щодо утилізації технологічних рідин ГРП

Необхідно розглянути можливість утилізації зворотно видобутої води, закачуючи її у
свердловини на нафтових родовищах, де впроваджена система підтримання пластового тиску (ППТ) і
для цього є всі технічні та екологічні умови.
Також необхідно розглянути застосування рідин гідророзриву, які готуються на мінералізованій
чи пластовій воді (наприклад рідина компанії Хімеко-Ганг), що дозволить відбирати мінералізовану
(пластову) воду із водоносних горизонтів додатково пробурених чи сусідніх свердловин та
використовувати її для приготування рідини гідророзриву, що значно знизить напруження навколо
використання прісних вод для проведення ГРП. Крім цього, таку зворотно видобуту воду можна без
підготовки закачувати у систему ППТ для її утилізації.
СТВОРЕННЯ КОНСОРЦІУМУ компаній нафтогазовидобувної індустрії та інших ключових
водокористувачів регіону з метою спорудження інфраструктури для транспортування, очищення
та повторного використання води.
Практика освоєння нафтогазоносних формацій із низькими колекторськими властивостями та
родовищ з висковязкою нафтою вказує на складнощі, пов’язані з використанням дуже великих об’ємів
води. Механізми мінімізації водовикористання та оптимізації водовикористання окремих свердловин
чи операцій ГРП не достатньо ефективні. В масштабах регіону активного освоєння та видобутку
“неконвенційних“ вуглеводнів потрібне злагоджене та чітко скоординоване управління використання
водних ресурсів.

Рисунок 58
Принцип оптимізації водовикористання при залученні значних обсягів водних ресурсів до
технологічних процесів освоєння та видобутку нафти і газу
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Одне з основних проблемних питань, з якими
зіткнулись Північно-Американські видобувні та сервісні
компанії, — це переміщення надзвичайно великих
об’ємів води та технологічних рідин на великі відстані
(рис.58). Компанії, що володіють великими ділянками,
чи групи компаній, що утворили консорціуми,
створили інфраструктуру для транспортування

води — трубопроводи та очисні споруди. Саме
завдяки спільній діяльності учасників консорціуму
водокористувачів можливо створити повноцінну
масштабну інфраструктуру для повторного
водовикористання, яка відрізняється від всіх
попередньо наданих в звіті рекомендацій
максимальною ефективністю.

Окрім конструювання трубопроводів і
очисних споруд та безпосередньої оптимізації
водовикористання та її удосконалення, діяльність консорціуму повинна бути націлена на залучення нових
учасників, бути прикладом для інших регіонів нафто-газовидобутку та активно підтримувати діалог з
громадськістю.

Завдання та функції консорціуму
підтримання діалогу та взаємодії
з місцевими та регіональними
органами регулювання водних
ресурсів, спільне планування
управління водними ресурсами
для майбутніх потреб

визначити
та
дотримуватись
показників
ефективності
попередньо
скоординованих
планів і стимулювати зниження
споживання прісної води спільно
з учасниками консорціуму та
незалежними водоспоживачами
регіону

надання громадськості інформації
про сумарні обсяги водних
ресурсів
в
межах
регіону,
статистичні дані використання
учасниками
консорціуму
та
іншими
водокористувачами,
прогнози майбутніх потреб у воді
в регіоні, результати дяльності
і
ефективності
консорціуму
та
прогнозні
показники
водокористування та позитивних
результатів спільної діяльнсті.

Використання очищених технологічних стічних вод в
Харківській області на послідуючі потреби буріння та ГРП

Процес
спорудження
свердловин
супроводжується значними витратами водних
ресурсів, а також вживанням матеріалів і хімічних
реагентів різної міри екологічної небезпеки. Для
забезпечення процесу буріння чи ГРП необхідно
мати значні об’єми природної або очищеної стічної
води. Традиційно , для забезпечення водою буріння
глибоких свердловин, поряд проходиться 1-2
неглибокі (до 400м) свердловини, які з найближчого
водоносного горизонту подають воду. На даний час
є багато заперечень проти використання підземної

(потенціально – питної води). Але для ГРП можна
використати воду , яка вже була у вжитку, тобто
очищену стічну воду. Після очисних споруд, які діють
у районі нафтогазоносному регіоні.
Очікується, що витрати води на потреби
буріння та ГРП будуть щороку зростати. При цьому
частка водовикористання на потреби вертикального
буріння буде зменшуватись, а на потреби
горизонтального буріння і ГРП зростати. Відповідно,
зростає витрата води на забезпечення цих процесів

У відповідності до імовірного оптимістичного сценарію водовикористання, очищених побутових стічних
вод наводиться табл. 15.
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Таблиця 15
Витрати води на буріння свердловин в Харківській області та можливі джерела води
(очищені побутові стічні води в Балаклійському та Ізюмському районах)
Витрати води на буріння
свердловин , млн.м3/рік

Рік

Скид побутових стічних вод, млн. м3/рік
Балаклійський
район

Ізюминський район

Вистачить на буріння,
свердловин щороку

2016

1,082

2.8993

1.6463

вистачить

2036

1,570

Більше 2.8993

1.6463

вистачить

2040

1,686

Більше 2.8993

1.6463

вистачить

Згідно наведених даних, очищених побутових стічних вод у двох районах Харківської області вистачить для
забезпечення буріння та ГРП до 2040 року.

Рекомендації щодо технології очистки для
повторного використання води
Джерела забруднення при бурінні свердловин умовно можна розділити на постійні та тимчасові. До
перших відносяться фільтрація та витоки рідких відходів з шламових амбарів.
До другої групи належать джерела тимчасової дії —поглинання бурового розчину при бурінні, викиди
флюїду пласта на денну поверхню, порушення герметичності зацементованого заколонного простору,
яке призводить до міжпластових перетікань і заколонних проявів, затоплення території бурової внаслідок
паводку в період весняної повені або інтенсивного танення снігів і розливу, при цьому, вмісту шламових
амбарів.
Таблиця 16
Характеристика основних існуючих методів утилізації відходів буріння

Метод

Основна класифікаційна ознака

Термічний

Спалювання у відкритих амбарах, печах різних типів,
одержання бітумінозних залишків

Фізичний

Захоронення в спеціальних могильниках, розділення в
доцентровому полі, вакуумна фільтрація та фільтрація
під тиском, замороження

Хімічний
Фізико-хімічний
Біологічний

Екстрагування за допомогою розчинників, затвердіння із застосуванням
неорганічних (цемент, рідке скло, глина) і органічних (епоксидні і полістироли
смоли, поліуретани і ін.) добавок, вживання коагулянтів і флокулянтів.
Вживання спеціально підібраних реагентів, які змінюють фізико-хімічні
властивості, з подальшою обробкою на спеціальному устаткуванні
Мікробіологічне розкладання в грунті безпосередньо в місцях зберігання,
біотермічне розкладання

Метод очищення бурового шламу, який пропонується
Для буріння свердловини (1) використовують буровий розчин, що містить глину і різні добавки.
В процесі буріння буровий розчин з вибуреною породою спрямовується у відстійник, з якого вода (після
осадження вибуреної породи) спрямовується у свердловину, а осад (шлам) залишається у відстійнику —
шламовому амбарі (2), рис. 59.
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Рисунок 59
Приклад розташування споруд для очищення технологічних рідин

Синій прямокутник на правому рисунку — місце, де може бути розміщено БІС.
У своєму складі шлам (окрім піщано-глинистих часток вибуреної породи) містить широкий
спектр забрудників мінеральної і органічної природи, представлений матеріалами та хімреагентами, які
використовують для приготування бурового розчину, а в процесі гідророзриву — специфічного розчину.
На 1 м3 шламу приходиться до 50-70 кг забруднюючої органіки, не враховуючи твердих часток.

Рисунок 60
Працююча очисна споруда типу Constructed Wetlands (в Україні – біоінженерна очисна споруда – БІС)

Таким чином, шлам представляє небезпеку для довкілля і підлягає очищенню та нейтралізації. Для
цього буровий розчин вивозиться на станції для очищення. Даній процес є недешевим.
Нами пропонується наступне просте рішення по очищенню шламу в місці його формування (in - situ):
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По-внутрішньому (можна, і по-зовнішньому) контуру обгородженої бурової площадки (6)
облаштовується кілька неглибоких земляних басейнів (3,4,5 на рис. 59), в основі і бортах
яких встановлюється плівковий екран. Також це можуть бути пластикові чи бетонні
басейни.
В басейни подається буровий шлам, товщина шару — 20-30 см, в який висаджується
коренева маса очерету (у вигляді блоку землі з коріннями). Таким чином створюється
очисна споруда типу Constructed Wetlands (в Україні, біо-інженерна очисна споруда, –
БІС). В процесі розвитку рослин, проходить випаровування води з шламу, а розчинені
забрудення частково перетворюються на газ та воду, а частково поглинаються рослинами.
Через 20-40 днів потужність осаду зменшується до 5 см (за рахунок випару вологи
рослинами) і басейн знову наповнюють осадом. Для підтримки безперервності процесу
буріння, басейні використовують по черзі. Таким чином, відбувається заповнення
басейнів Constructed Wetlands, рослини при цьому безперервно видаляють воду з шламу
і забруднення.
Як правило, після завершення буріння свердловини робота очисних споруд продовжується.
При цьому очерет періодично скошується та спалюється, а попіл з накопиченими
забруденнями складується (наприклад, перемішується з цементом, заливається водою
та перетворюється в бетонний моноліт, безпечний для навколишнього середовища) на
ПТПВ.
Після очищення буровий шлам, який залишився в амбарі, не становить небезпеки для
оточуючого середовища та рекультивується разом з буровим майданчиком без вивезення
на очищення чи в місця складування.

В Омані компаніею Petroleum Development Oman побудована івикористовується найбільша в світі біоінженерна
споруда площою 2.3 млн. м2 для очистки води на своїй найбільших всвіті нафтових родовищах від нафти,
сірки й інших небезпечних речовин. http://www.vetiver.com/USA_BAUERNimrOman_Article.pdf

Рисунок 61
Зарості очерету в БІС на території Харківської області.

Рисунок 621 — Басейн з висушеним шламом без очерету; 2 — шлам
з посадкою очерету для зневоднення та очищення.

В процесі роботи очисних споруд не використовуються: електроенергія, тепло, хімічні добавки,
також відсутній постійний обслуговуючий персонал (працюють тільки природні процеси самоочистки).
Вартість очищення шламу з використанням споруд типу Constructed Wetlands в 3-5 разів нижча за традиційні
методи очищення.
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Існуючі методи очищення стічних вод, що утворюються
при бурінні та після проведення ГРП (Польський досвід)
Утилізація відпрацьованих бурових розчинів та розчинів (гелів) для ГРП — одна з найбільш складних
задач у загальній проблемі зниження шкідливого впливу процесу буріння свердловини на об’єкти природного
середовища та, в першу чергу, гідросфери.

Рисунок 63
Контейнер для зберігання рідини ГРП,
яка повернулась із свердловини після
гідророзриву (Польща)

Рисунок 64
Фільтр зі змінними катриджами для
очищення розчину для гідророзриву на
свердловині в Польщі

Грубодисперсні мінеральні й органічні забруднюючі речовини виділяють зі стічних вод за
допомогою механічних методів очищення
(проціджування, відстоювання, поділ в полі відцентрових
сил на гідроциклонах або в центрифугах). Для відділення дрібнодисперсних забруднюючих часток широко
використовується фільтрування.
Фізико-хімічні методи очищення стічних вод знаходять все
більш широке застосування в якості самостійного методу в поєднанні
з іншими видами очищення. Обумовлено це все зростаючим
використанням на нафтогазових підприємствах оборотних систем
водопостачання, які вимагають глибокого очищення стічних вод, а
також прагненням до максимального вилучення зі стоків корисних
продуктів з метою їх повторного використання. Найбільш широко
використовуються методи коагуляції, флотації, екстракції, тощо. Всі
інші методи не є універсальними і використовуються, як правило, в
системах локальної очистки.

Очищення бурових стічних вод, утилізація відходів
буріння
Коагуляція — один з найбільш доступних і дешевих методів
очищення бурових стічних вод. Очищені таким
води можна
повторно використовувати в технологічних процесах буріння
свердловин чи проведенні гідророзриву.
Методи очищення бурових стічних вод: фільтрація,
центрифугування, окислення органічних домішок озоном з
подальшим використанням вод в оборотному водопостачанні не
отримали широкого розповсюдження для локальної очистки.
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Методи очищення пластових вод
Для очищення гідророзривних і в цілому промислових стічних вод найбільш широко застосовують
найпростіший і дешевий спосіб - відстій в резервуарах-відстійника. Проте такий спосіб не завжди забезпечує
необхідний ступінь очистки. Додатково використовують фільтри, гідроциклони.

Зворотні води, одержані після гідророзриву,
для видалення часток породи очищались на фільтрах
(рис. 68), після чого вода використовувалася
повторно в подальшому технологічному процесі.
Хімічний склад зворотного розчину є
надзвичайно мінливим.
Найвищі концентрації
забруднювачів були відмічені в перші дні виробничих
випробувань, коли проходила інтенсивна руйнація

породи та зворотний розчин був максимально
забруднений. Об’єм зворотного розчину почав
зменшуватися разом з продовженням виробничих
випробувань. Це супроводжувало деяке зменшення
в хімічному забруденні.
Нижче наведено орієнтовний склад рідини
для ГРП в Харківській області.

Таблиця 18
Перелік хімічних складників, які становлять 0.49% рідини ГРП

Складники

Кислоти
Гутаральдегід
Хлористий натрій
Формамід
Боратні солі
Нафтові дистиляти
Гуарова камедь
Лимонна кислота
Хлористий калій
Вуглекислий калій
Етиленгліколь
Ізопропанол

Частка (%) у загальному
обсязі

Мета застосування

Можливість
очищення в БІС

0.123

Розчинення мінералів

слабко

0.001
0.01
0.002
0.007
0.088
0.056
0.004
0.06
0.011
0.043
0.085

Знищення бактерій у
воді
Затримує перехід
полімерів у гелієвий
стан
Запобігає корозії
Підтримує в’язкість
рідини
Мінімізує
ферментацію
Концентрує (згущує)
воду
Запобігає
потраплянню осаду
(фільтрує)
Виробляє сольове
середовище
Підтримує ефективність окремих
компонентів
Запобігає накопиченню осаду в трубах
Збільшує в’язкість
рідини розриву

слабко
До 10%
середньо
слабко
До 100%
середньо
слабко
До 10%
До 10%
До 100%
До 100%
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Метод, що пропонується для очищення
стічних вод, які формуються при бурінні
свердловин та проведенні гідророзриву
Ми розглянули проблему формування
забруднених вод при бурінні та гідророзриві,
які відводяться з свердловини і потребують
очищення. А також проблеми очищення таких вод
з використанням простих та сучасних способів
очищення.
Очищення бурових розчинів та розчинів
після гідророзриву можливе за допомогою простого
природного методу — фіторемедіації.
Фіторемедіація
—
комплекс
методів
очищення води, грунтів та, навіть, атмосферного
повітря з використанням зелених рослин.
Головну роль в деградації забруднень у спорудах
фіторемедіації відіграють мікроорганізми. Рослини
являють собою свого роду біофільтр, створюючи
для себе середовище існування. Процес очищення в
холодний період проходить зі зниженою активністю.
До
очисних
систем
фіторемедіації
відносяться споруди, які на території колишнього
Радянського Союзу мають назву біо-інженерні
очисні споруди (БІС), біоплато, мочари, біо-інженерні
системи (в англомовних країнах — Constructed Wetlands — «штучні болота») і очисна спроможність яких
основана на використанні вищих водних рослин
(очерет, рогіз, аір).
Біо-інженерні
очисні
системи
з
поверхневим рухом води (рис.70) з водними
рослинами по всій площі (біоплато) являють собою
басейни або канали з екраном (глина або плівка)
і неглибоким водним потоком (без фільтруючої
товщі). Невелика глибина води, низька швидкість
і наявність стеблин ВВР, а також пристроїв для
регулювання потоку, особливо в довгих вузьких
каналах, гарантують умови для самоочищення
потоку забруднених вод.
У США і Канаді майже всі шахтні та кар’єрні
води очищаються в поверхневому потоці з ВВР.
Гідравлічне навантаження складає 0.8 до 22 см/
день.
БІС з горизонтальним рухом води у фільтруючій
товщі.
Така очисна система складається з траншеї
,або басейну, що містить фільтруюче середовище
(пісок, щебінь місцевих кар’єрів), у товщі якого
формуються зарості вищих водних рослин.
Концепція була розроблена наприкінці 60-х років у
Німеччині.
БІС з вертикальним рухом води у фільтруючій
товщі (рис.71)
Рух води, який очищується, проходить у
двошаровій товщі – водна, товщиною 0.1-1.0 м
та підстилаюча – піщано-гравійна, товщиною 0.51.0м. Водна товща у такому типі споруд грає роль
дефлектора з горизонтальним розповсюдженням
води по поверхні фільтруючої товщі, у підстилаючій
товщі рух води – вертикальний; у напрямку до
дренажу, закладеного у основі фільтру.

Рисунок 65
Споруда фіторемедіації (БІС) з вільною водною
поверхнею (ВВП) , в якій вода очищається в процесі
руху через щільні зарості ВВР.

Рисунок 66
Споруда фіторемедіації (БІС) з підповерхневим водним
потоком у фільтруючій щебеневій товщі (ППВП). Очищення
води проходить у фільтруючій товщі, в якій містяться
мікроорганізми біоценозу кореневої системи ВВР ( споруди
«root zone»). Споруда такого типу використовується при
очищенні високозабруднених вод

Очищення та знезараження вод, які
надходять від свердловини чи відстійника,
відбувається в результаті складної взаємодії
ґрунтів, води, повітря та мікроорганізмів. Ці
процеси проходять, практично, в кожному
природному
об’єкті
(у
повітрі,
ґрунтах,
поверхневих чи підземних водах.
Проведені досліди та спостереження
показали, що в присутності вищих водних рослин
знезаражування водного середовища проходить
значно інтенсивніше, причому це стосується
навіть такої патогенної мікрофлори, як бактерії
туберкульозної палички. Вже на 5 добу в
установках з рослинами очерету спостерігалось
97,4% очищення від M. tuberculosis, у рогоза
цей показник становив 98,3%, у елодеї – 96,8%.
Знезараження від бактерій E.Coli спостерігалось
вже на 3 добу і становило 100% у присутності
всіх трьох рослин з якими проводилися досліди.
Експериментальні дані були підтверджені
дослідженнями за знезараженням стічних вод
на очисних спорудах виправного закладу (для
хворих на туберкульоз) та селища Жовтневе,
де після очищення стічні води потрапляють на
каскад ставків і далі рухаються заболоченою
ділянкою. Туберкульозної палички у очищеній
воді, що надходила до річки (після проходження
заростями ВВР) цими дослідженнями виявлено
не було.
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Механізми вилучення характеризуються різноманіттям:
Поглинання.

У
процесі
життєдіяльності хімічні елементи
та сполуки приймають участь у
кліткових процесах. Так, наприклад,
мідь та цинк приймають участь у
синтезі ферментів, РНК, ДНК.

Поглинання, трансформація та
накопичення рослинами. Багато

рослин у БІС здатні поглинати,
трансформувати та накопичувати
важкі метали такі, як, наприклад,
Al, Fe, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Pb, V,
Zn та інші. Зі збільшенням біомаси
рослин, покращується результат
очищення.
Del Rio дослідив
здатність накопичення Pb, Cu,
Zn, Cd, Sb и As у 99 видів водних
рослин. Такі рослини, як A. Azurea,
B. Vulgaris, C. Fuscatum, C. Arvensis, C. Dactylon, характеризуються
великою здатністю до поглинання
важких металів, — отримали назву
«рослин гіперакумуляторів».

Комплексоутворювання.

та

хелато-

Багато
мікроорганізмів
виділяють
полісахариди,
глюкопротеїди,
ліпополісахариди та інші сполуки,
які містять фенольні, гідроксильні
та активні функціональні групи,
які відграють важливу роль при
комплексо- та хелатоутворюванні з
іонами важких металів ( в тому числі
— радіонуклідів).

Перетворення
у
токсичні
форми.

менш

Перевід
рухомого шестивалентного урану
до малорухомої чотирьохвалентної
форми
значно
зменшує
забруднюючий ризик (очищення від
радіонуклідів).

Осадження
та
мікроорганізмами

адсорбція

У процесі
росту мікроорганізмів виділяються
деякі речовини, які сприяють
осадженню. Так, наприклад, бактерії
групи кишкової палички Escherichia
coli bacteria здатні відновлювати
уран із забрудненої води та очищати
радіоактивні відходи. Цей процес
здійснюється завдяки використанню
інозит фосфату. При зустрічі із
ним бактерії починають активно
руйнувати цю хімічну сполуку,
тим самим звільняючи молекули
фосфату, які з’єднуючись з важкими
металами утворюють нову сполуку,
яка осаджується на поверхні клітин
бактерій.

Висновки щодо водовикористання на потреби ГРП

Успішне
проведення
ГРП
потребує
попереднього детального вивчення та розуміння
властивостей
порід-колекторів,
підбору
компонентного складу рідини ГРП, власно якісного
його проведення, промивки та освоєння свердловини.
В звіті розглянуто типи рідин та властивості рідин
ГРП, які контролюються компонентним складом.
Розглянуті причини втрати рідини при проведенні
ГРП, та визначені основні та другорядні фактори що
впливають на водовикористання. Домінуюча частка
об’єму води, що втрачається при ГРП, поглинаєтся
пластом - процес інфільтрації.
Скорочення
коефіцієнту
інфільтрації
можливе при зміні властивостей рідин ГРП, які
визначаються їх компонентним складом, проте
домінуючий вплив на величину коефіценту мають
властивості породи-колектора. Згідно результатів
моделювання, незначне збільшення в’язкості
рідини призводить до значного зменшення втрат, і
як результат, - до скорочення водовикористання.
Можливо збільшити об’єм рідини, яка повертається
в перші дні після ГРП, дотримуючись викладених
вище рекомендацій.
Повторне використання рідини ГРП для
проведення чергового ГРП неможливе, адже
повернувшись на поверхню рідина втрачає свої
первинні властивості, та як правило, набуває
високої мінералізації, що виключає можливість її
використання без нової підготовки (очистки).
Повторне використаня технічних рідин (рідина ГРП,
рідина глушіння, промивочна рідина) - питання
актуальне. За умови виконання ГРП на нафтовому
родовищі, на якому проводиться заводнення,
технічні рідини, як і залишкову рідину ГРП, можна
застосовувати для нагнітання в продуктивний
горизонт для підтримання пластового тиску.
Операції ГРП в Харківській області
виконуються не систематично і на різних,
віддалених одине від одного, родовищах.
Середньорічна кількість операцій ГРП в межах
Харківської області не перевищує 10, а в межах
Східного нафтогазоносного регіону України - не
більше 35 операцій на рік. Середня витрата рідини
при виконанні одностадійного ГРП складає 91м3 з
середнім значенням коефіцієнту інфільтрації 0,74
(leak-off coeficient). Точно визначити частку рідини
ГРП, яка повертається з продуктивного горизонту
після проведення ГРП разом з видобувнити
флюїдами (газом, нафтою, пластовою водою),
практично неможливо при періодичних ГРП.
Водовикористання на потреби ГРП в Харківській

області є незначним, в порівняні одного з середнім
водовикористанням для ГРП на териротії США за
період 2000-2010 рр., що складає 310 м3.
Згідно
українського
законодавства,
дозволено видобувати 300 м3 прісної води на добу
для власних технічних потреб. Вартість видобувної
води для технічних потреб складає 0,33 грн/м3. Отже
економічний ефект оптимізації водовикористання
для потреб ГРП, з точки зору варості видобувної
води в межах Українських нафтогазоносних
басейнів, на сьогоднішній день незначний. Питання
утилізації технічних рідин викликає значно більшу
зацікавленність, адже вартість утилізації набагато
вища.
Оскільки хімічний склад рідини ГРП
ретельно підбирається для кожної окремої
операції, питання конструювання очисних споруд
(механічного чи хімічного принципу) можливе лише
при багаторазовому виконанні ГРП з практично
однаковим компонентним складом рідини. Цей
аргумент звужує практичність очистки води такими
методами до його використання виключно при
видобутку “сланцевих” вуглеводнів, при розробці
великих родовищ вуглеводнів з щільними породамиколекторами, чи великих родовищ з в’язкою
нафтою (численні ГРП та численні водонагнітальні
свердловини).
При багаточисленних операціях ГРП
(сотні, тисячі) в межах одного регіону, вагомого
скорочення водовикористання можна досягти
тільки при спорудженні необхідної інфраструктури
для економічно вигідного транспортування рідин,
конструювання очисних споруд та повторного
залучення очищеної води в технологічні операції.
Щодо використання води для підготовки рідин
ГРП, слід розглядати можливість залучення
мінералізованої пластової води, яка непридатна
для аграрної індустрії та для питно-господарських
потреб населення регіону.
Обсягів стічних вод в двох районах
Харківської області достатньо для забезпечення
потреб нафтогазовидобувної промисловості в
межах усієї області до 2040 року враховуючи
водовикористання на потреби освоєння родовищ
газу щільних колекторів.
Проаналізувавши
численні
методи
очистки води від типового забруднення різними
технологічними процесами нафтогазовидобувної
промисловості, були надані рекомендації щодо
застосування біологічного очищення технічних рідин

ГЛОСАРІЙ
Запаси нафти і газу – обсяги вуглеводнів, виявлені
і підраховані на місці залягання за даними
геологічного вивчення відкритих родовищ.
Ресурси нафти і газу – обсяги корисних
копалин в родовищах, оцінені як можливі для
видобутку і переробки на сучасному технікоекономічному рівні розробки родовищ.

АБРЕВІАТУРИ, ОДИНИЦІ ВИМІРУ
Тис/млн.т.н.е .– тисяч/мільйонів тон нафтового
еквіваленту
т/тис/млн т.ум.п.
умовного палива

–

тисяч/тисяч/мільйонів

тон

ГРП – гідророзрив пласта. Метод інтенсифікації
припливу вуглеводнів в свердловину.

Ресурси перспективні – обсяги вуглеводнів кількісно
оцінені за результатами всебічного геологічного
вивчення в межах продуктивних площ, де є
родовища корисних копалин.

Технологія, як правило, необхідна для видобутку
важко добувних вуглеводнів.

Ресурси прогнозні – обсяги потенційних вуглеводнів,
які основані на позитивних геологічних передумовах
перспективних площ, де родовища ще не відкриті.

ДДз
–
Дніпровсько-Донецька
западина
(нафтогазоносний басейн на сході України)

Традиційні поклади вуглеводнів – тип покладів
вуглеводнів, які не потребують високотехнологічних
інновацій для освоєння та видобутку вуглеводневої
сировини.
Важкодобувні запаси/ресурси нафти і газу —
група запасів нафти і газу, видобування яких із
надр землі ускладнене через геолого-технологічні,
природно-географічні та екологічні умови їх
залягання та розробки. Які, як правило, потребують
високотехнологічних інновацій для видобутку
(наприклад: сланцеві вуглеводні, вугільний метан,
високов’язкі нафти, вуглеводнів щільних колекторів,
бітумні піски, надглибокі та морські надглибокі)

ГРР – геологорозвідувальні роботи
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