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Україна  володіє відносно обмеженими за-
пасами поверхневих водних ресурсів,  тому ве-
лике значення у водогосподарському балансі 
мають  підземні води, які задовольняють суттє-
ву частку питних потреб нашої держави. Із 186 
великих міст 50 повністю і 85 здебільшого по-
стачаються за рахунок підземних вод. Крім то-
го, сільським господарством та дрібними спо-
живачами експлуатується близько 80 тисяч 
свердловин. У  зв’язку з прогресуючим забруд-
ненням поверхневих вод, роль підземних у во-
допостачанні буде зростати. Це зумовлено, 
перш за все, високою якістю прісних підземних 
вод та більш надійною їх захищеністю від за-
бруднення. Однак, у випадку інтенсивного ан-
тропогенного навантаження на природне сере-
довище, поряд з поверхневими, до забруднення 
схильні і підземні води. Особливістю їх є до-
сить тривалий  час накопичення  забруднюю-
чих речовин (десятки, і навіть сотні років) і ще 
більший термін відновлення їх якостей після 
припинення впливу останніх [1]. 

Сучасні ринкові відносини вимагають ак-
тивного втілення в життя надпотужних техно-
логій, що дедалі більше руйнують довкілля. 
Подолання численних локальних, регіональних 
і глобальних кризових ситуацій, збереження й 
відновлення екосистем, природних ресурсів 
потребують розвитку та використання найсуча-
сніших фізичних, хімічних і геологічних мето-
дів екологічного моніторингу, моделювання 
екологічних процесів та розроблення техноло-
гічних рішень і технічних засобів підвищення 
екологічної безпеки виробничих об’єктів[2]. 

 Аналіз та узагальнення інформації щодо 
динаміки якості підземних вод  в Україні свід-
чить, що їх забруднення має локальний харак-
тер, але виявляється практично повсюдно в зо-
нах інтенсивної нафтовидобувної діяльності.  

Проведення робіт, пов'язаних з бурінням і 
освоєнням свердловин у процесі видобування 

нафти і газу, зумовлюють цілу низку екологіч-
них проблем, що характеризуються забруднен-
ням поверхневих і підземних вод. 

У процесі буріння свердловин джерелами 
забруднення є відпрацьований буровий розчин, 
тампонажний розчин, хімічні реагенти для об-
роблення розчину, стічні бурові води, нафта і 
нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали, 
господарсько-побутові стічні води і тверді від-
ходи. 

У процесі буріння свердловин використо-
вуються реагенти і речовини ІІ, ІІІ, ІV класу 
небезпечності. Потрапляння їх у водоймища і 
ґрунтові води у великих кількостях є екологіч-
но небезпечним явищем, особливо у разі проті-
кання періодично-повторювальних процесів, 
які супроводжуються накопиченням токсичних 
і забруднюючих речовин як у поверхневих, так 
і в підземних водах [1].  

Так, розробка родовищ за методом підтри-
мки пластового тиску заводненням потребує 
значної кількості води, що і призводить до 
утворення значних об’ємів стічних вод, які міс-
тять забруднювачі, здатні нанести значну шко-
ду поверхневим і підземним водам. До таких 
забруднювачів можна віднести нафту і нафто-
продукти, цілу низку хімічних реагентів,  
поверхнево-активні речовини (ПАР), а також 
тверді мінеральні забруднювачі. 

На початок 1977 року рівень запомпову-
вання води в нафтові пласти досяг 1000 млн. м3 
на рік, в тому числі 700-750 млн. м3 прісної во-
ди. При цьому разом з нафтою було видобуто 
680 млн. т пластової води. Шляхом заводнення 
було вилучено 86%  всієї видобутої нафти. 

Зазвичай у випадку площинного заводнен-
ня необхідне використання 10-15 м3 води на 1 т 
видобутої нафти (інколи – 25-30 м3). У випадку 
законтурного і внутріконтурного заводнення 
пластів витрата води є значно меншою, і все-
редньому становить від 1,5 до 2 м3 на 1 т нафти. 
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Для заводнення пластів, зазвичай, викори-
стовують прісні води відкритих водойм, оскі-
льки вони є легкодоступними і не потребують 
складних методів підготовки для закачування в 
пласт. 

Небезпека забруднення природних вод 
пов’язана не тільки з можливістю потрапляння 
в них неочищених стічних вод, але і з безпосе-
реднім потраплянням забруднюючих речовин у 
водойми, водостоки, грунтові і підземні води. 
Такі ситуації доволі часто виникають у процесі 
буріння і кріплення нафтових і газових сверд-
ловин, у разі проникнення в пласт фільтрату, 
промивної рідини і цементних розчинів, у ви-
падку перетікання нафти або пластових мінера-
лізованих вод із небажаних горизонтів. 

Але найбільшу небезпеку в даному випад-
ку становлять, безумовно, аварійні викиди і 
відкрите фонтанування нафти, газу і мінералі-
зованих пластових вод, а також порушення ге-
рметичності системи збору і транспортування 
нафти суходолом. 

Внаслідок таких аварій у річки, озера може 
потрапляти буровий розчин, шлам, нафта,  
горючі мастильні матеріали, хімреагенти, об-
важнювачі, стічні води та інші шкідливі речо-
вини і продукти. 

У процесі буріння на території бурових ро-
біт у земельних амбрах накопичується велика 
кількість стічних вод. Ці води є сильно забруд-
неними диспергованою глиною, нафтою, мас-
тильними матеріалами, маслами, хімреаген-
тами, солями, вибуреною породою тощо. Ски-
дання води, що не пройшла очищення, у від-
криті водойми або у підземні горизонти при-
зводить до їх інтенсивного забруднення. 

Дослідженнями встановлено явище пере-
ходу вуглеводнів, обважнювачів і хімреагентів 
(УЩР, ПФЛХ, нітролігнін, хром пік, ПАР, Ca 
(OH)2, Na2CO3  та і. н.) у процесі буріння у ви-
бурену породу. Аналіз зразків шламу, відібра-
ного із різних глибин, показав, що в ньому міс-
титься 0,8-7,5% нафти, до 15% органіки і до 
37% обважнювача. Ці дані вказують на необ-
хідність проведення спеціальних заходів щодо  
забезпечення надійного зберігання шламу від 
бурових промивних рідин. 

Певну небезпеку створюють також мінера-
лізовані пластові води, забруднення якими мо-
же виникати у разі їх перетікання вздовж плас-
та. Ступінь їх шкідливості може бути різним і 
залежить від їх мінералізації, температури, со-
льового складу тощо. 

За ступенем мінералізації пластові води 
можуть бути поділені на солонуваті від (1 до 6 
г/л), солені – від 6 до 150 г/л і розсоли – від 150 
до 250 г/; за сольовим складом: на тверді (хлор-
кальцієві) і лужні (гідрокарбонатнонатрієві) [3].  

Основними умовами зменшення впливу 
нафтогазодобувного виробництва на гідрологі-
чну мережу є: 

1) розміщення всіх виробничих об'єктів по-
за межами затоплюваної території;  

2) виключення технологічних скидів води, 
нафтопродуктів у водоймища, річки, ґрунтові 
води; 

3) забезпечення умов прокладання трубо-
проводів у місцях перетину річок або водо-
ймищ із заглибленням не менше 1м нижче мак-
симальної глибини водоймища чи русла. 

Охорона підземних вод і поверхневих во-
доймищ здійснюється на всіх етапах спору-
дження свердловини, включаючи будівельно-
монтажні роботи, буріння, кріплення і випро-
бування. 

Проектування свердловин істотно впливає 
на якість поверхневих та підземних вод, тому 
контроль за їх охороною є досить жорстким. 
Прикладом такого контролю може слугувати 
площа Лисовичі, яка розробляється НГВУ  
„Долинанафтогаз”. У процесі буріння свердло-
вин спостерігалося забруднення водоносних 
горизонтів, зокрема ґрунтових вод, які викори-
стовуються для водопостачання населення 
м. Львів. Буріння свердловин було припинено 
до того часу, поки не було розроблено спеці-
ального моніторингу для даної площі робіт. 
Таблиця 1 — Хімічний склад пластових вод 

на площі Лисовичі 

Показник Значення 
1. Густина при 20 г/СМЗ 1,151 – 16160 
2. Загальна мінералізація, г/л 133 – 242 
3. рН 4,67 – 6,0 
4. Вміст Cl, мг/л 82976 – 148932 
5. Вміст SO4,  мг/л 280,64 – 301,2 
6. Вміст HCO3, мг/л 158,2 – 280,6 
7. Вміст K+Na+, мг/л 32798 – 81306 
8. Вміст Ca2+, мг/л 12224 – 15230 
9. Вміст Mg2+, мг/л 2918 – 3526 

 
Проведені гідрохімічні спостереження на 

площі Лисовичі засвідчили широкий діапазон 
хімічного складу природних вод: від гідрокар-
бонатно-кальцієвого до хлоридно-натрієвого з 
мінералізацією від 200 до 5000 мг/л; рівень  
залягання ґрунтових вод  4–6 м. Практично  
повсюдно спостерігаються перевищені ГДК 
нафтопродуктів, що мають здебільшого приро-
дне, рідше – антропогенне походження. 

Поверхневі води  менш забруднені, оскіль-
ки володіють більшою здатністю до самоочи-
щення, ніж підземні. Гідрохімічні спостере-
ження показали забруднення підземних вод 
хлоридами у осінні місяці, і зменшення вмісту 
хлоридів у весняні місяці року. 

Виконаний моніторинг дав змогу продов-
жити буріння за умови використанням техноло-
гічних та природоохоронних заходів для запо-
бігання забрудненню водних об’єктів, а саме: 

1) з метою охорони підземних вод питної 
якості і надійної ізоляції їх від мінералізованих 
вод передбачено опускання кондуктора на гли-
бину 150 м; 

2) буріння свердловини під направлення та 
кондуктор ведеться на необробленому бурово-
му розчині для попередження потрапляння бу-
рових розчинів у перший від поверхні водонос-
ний горизонт (ґрунтові води), що має найбільш 
активний зв’язок з поверхневими водами; 
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3) буріння свердловини слід проводити на 
бурових розчинах, рецептури яких розроблені 
на основі діючих технологічних регламентів; 

4) з метою запобігання міграції підземних 
вод всі обсадні колони цементуються з піднят-
тям тампонажного розчину до устя; 

5) збір бурових стічних вод та забруднених 
дощових стоків у межах гідроізольованих тех-
майданчиків системою стічних лотків до амба-
ру з БСВ. 

Всі перелічені заходи забезпечують надій-
ний захист прісних і мінеральних вод від за-
бруднення, яке виникає у результаті буріння 
свердловин. Використання цих заходів забезпе-
чить захист вод, які використовуються для во-
допостачання населення від: 

– проникнення поверхневих забруднюва-
чів; 

– забруднення складовими компонентами 
бурових розчинів, у тому числі і нафти; 

– потрапляння пластових флюїдів в аварій-
них ситуаціях у свердловини. 

Необхідним кроком у ході будівництва та 
експлуатації нафтогазодобувних свердловин є 
визначення складу і властивостей води водо-
ймищ і водотоків у місцях власних водозаборів, 
фонових і контрольованих створах водного 
об’єкта. 

Забруднення підземних та поверхневих вод 
тою чи іншою мірою, відбувається, як правило, 
на всіх стадіях технологічного процесу вироб-
ничої діяльності НГК. Ця проблема особливо 
загострюється, коли родовища корисних копа-
лин розміщені поблизу (або в межах) заповід-
них зон. За таких умов навіть незначний техно-
генний вплив може ініціювати зміни вразливих 
екосистем. Одним із таких об’єктів є Андрія-
шівське газоконденсатне родовище, значна час-
тина якого (близько 260 га) розташована на те-
риторії Андріяшівсько-Гудимівського гідроло-
гічного заказника загальнодержавного значен-
ня. Заказник регулює рівень ґрунтових вод і 
водний режим р. Сули. 

 На території Андріяшівського родовища 
фахівці проводили еколого-геохімічні дослі-
дження за загальноприйнятими методиками, що 
включали вивчення хімічного складу поверхне-
вих і підземних вод. Аналіз отриманих резуль-
татів дав змогу оконтурити ділянки з високою 
концентрацією забруднювачів і встановити від-
повідність їх вмісту чинним нормам (гранично 
допустимі концентрації – ГДК та орієнтовно 
допустимі концентрації – ОДК). 

Як свідчить досвід екологічних дослі-
джень, вирішальну роль у формуванні та роз-
повсюдженні техногенного забруднення віді-
грають особливості геолого-гідрогеологічної 
будови верхньої частини розрізу земної кори. 

За наявності забруднення поверхневих і 
підземних вод нафтопродуктами розвивається 
велика кількість мікроорганізмів, життєдіяль-
ність яких пов’язана з використанням вуглево-
дневих сполук. Кількість бактерій може пере-
вищувати 100 тис. на 1 мл проби. Під час по-
глинання вуглеводнів виділяється теплова ене-
ргія. Досить обґрунтовані дані наведено в робо-

тах В. Лялька та М. Митника, які довели, що 
процеси окислення вугілля та сірки проходять 
із виділенням значної кількості тепла. Це при-
зводить до утворення в приповерхневих шарах 
локальних зон підвищеної температури. Таким 
чином, мікробіологічні процеси, з одного боку, 
здатні в достатньо великих масштабах зміню-
вати температурний режим зон, забруднених 
нафтопродуктами, а з іншого – зменшувати 
ступінь забруднення. Це дає змогу за замірами 
температур у приповерхневих шарах визначити 
контури забруднених ділянок і конкретні пунк-
ти проведення геохімічних досліджень. 

Для оперативного визначення джерел за-
бруднення підземних вод і подальшого вибору 
заходів, спрямованих на реабілітацію водонос-
них горизонтів, проводять електророзвідуваль-
ні роботи. Метод природного електричного по-
ля (ПЕП) базується на вивчені локальних елек-
тричних полів, що виникають унаслідок окис-
лювально-відновних, дифузійно-абсорбційних і 
фільтраційних явищ у гірських породах. 

Апробацію комплексу методів контролю 
екологічного стану довкілля в місцях розміщен-
ня відходів буріння проведено у 2002-2004 рр. 
на території шламонакопичувача та на майдан-
чику нагнітальної св. 8 Андріяшівського ГКР. 
Як нагнітальну свердловину для захоронення 
бурових стічних вод (БСВ) використано лікві-
довану розвідувальну св. 8, розташовану в ме-
жах північно-східного крила структури Андрі-
яшівського родовища. У ході експлуатації  
свердловини виявлено її негативний вплив на 
ґрунти, поверхневі та підземні води. Для конт-
ролю за станом довкілля на майданчику нагні-
тальної свердловини та прилеглій території 
відпрацьовано п’ять геотермічних профілів, де 
виявлено аномальні ділянки. 

У результаті виконаного комплексу геофі-
зичних і геохімічних досліджень можна зроби-
ти висновок про те, що будівництво і експлуа-
тація нагнітальної свердловини Андріяшівсько-
го ГКР є джерелом забруднення довкілля, але 
за умов дотримання технічних норм їх експлуа-
тації вони можуть використовуватися для захо-
ронення відходів буріння [2]. 

На родовищах, розташованих поблизу вод-
них об’єктів, повинен передбачатися контроль 
за станом поверхневих вод за існуючою мере-
жею водомірних постів. За необхідності пови-
нні бути організовані додаткові пункти спосте-
режень. Пункти визначення якості поверхневих 
вод організовуються на вході водотоку в зону 
впливу будівництва свердловин і на виході з 
неї. На водоймі пункт контролю якості поверх-
невих вод встановлюється поблизу берега з бо-
ку джерела можливого забруднення. 

Основними контрольованими інгредієнта-
ми у водоймах і водотоках є pH, кількість роз-
чиненого кисню, кількість кисню для хімічного 
і біологічного споживання, сухий залишок, 
хлориди, сульфати, залізо загальне, азот амо-
нійний, нафтопродукти, сірководень, сульфіди 
(інші хімічні реагенти буріння або ті, що міс-
тяться в аварійних пластових викидах).  
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Шляхом спостереження за якістю підзем-
них вод регулярно контролюються такі показ-
ники:  

– стан підземних вод (пластовий тиск, рі-
вень ґрунтових вод) і наявність у них забруд-
нюючих речовин, характерних для даного тех-
нологічного процесу. Основними показниками, 
за якими здійснюється контроль стану підзем-
них вод, є: вміст нафтопродуктів; кількість су-
хого залишку; мінералізація; вміст хлоридів, 
сульфатів, сульфідів, сірководню, іонів каль-
цію, магнію, натрію, калію, гідрокарбонатів; 
токсичність.  

– технічний стан наглядових свердловин і 
водозабірних споруд та їх вплив на підземні 
води. У процесі буріння свердловин на родо-
вищах, що містять сірководень та інші леткі 
токсичні сполуки, здійснюється постійний кон-
троль за зберіганням реагентів. Бурові стічні 
води, відпрацьовані бурові розчини і буровий 
шлам контролюються на вміст сірководню, ме-
ркаптанів, водорозчинних і органічних сульфі-
дів і електролітів.  

У випадку виявлення токсичних сірковміс-
них речовин проводиться їх хімічне знешко-
дження (переведення в нетоксичний або нероз-
чинний стан). Герметичність гідроізоляції дна і 
стінок комор, відсутність впливу накопичених 
відходів на ґрунти, рослинність, підземні води 
контролюються за методом аналізу проб ґрунту 
і води з прикоморної наглядової свердловини 
[4]. 

У процесі буріння свердловин, застосуван-
ня нафти як добавки до бурового розчину не 
рекомендується, навіть у мінімальних кількос-
тях. Це пов’язано з тим, що нафта є стійким 
забруднювачем навколишнього середовища. 
Використання її допускається лише у випадку 
буріння під експлуатаційну колону. 

Буріння свердловин повинно супроводжу-
ватися низкою захисних заходів з охорони по-
верхневих та підземних вод. До таких заходів 
відносять: 

– опускання направлення та кондуктора до 
глибини 150 м з метою перекриття верхніх во-
доносних горизонтів і захисту їх від забруднен-
ня фільтратом бурового розчину у процесі бу-
ріння під проміжну колону. Устя свердловини 
обв’язується противикидним обладнанням з 
метою попередження можливих нафтоводопро-
явів у процесі буріння під експлуатаційну ко-
лону; 

– обладнання устя колонною головкою і 
фонтанною арматурою; 

– з метою запобігання міграції підземних 
вод і пластових флюїдів всі обсадні колони це-
ментуються з підняттям тампонажного розчину 
до устя; 

– відведення дощових стічних вод з 
об’єкта за рахунок рельєфу і організації стоку; 

– заправляння автотранспорту в спеціально 
відведених місцях; 

– гідроізоляція вигрібної ями з метою за-
побігання забрудненню підземних вод.  
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