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Наведено комплекс методів, спрямованих на попередження та ліквідацію джерел засолення прісних підзем-

них вод у районах інтенсифікації видобутку вуглеводнів. Запропонована низка робіт, які ефективно застосо-
вувати для виявлення джерел засолення підземних вод на територіях, схильних до сильного техногенного впли-
ву. У результаті аналізу основних заходів і засобів охорони підземних вод від засолення, доведено, що викорис-
тання комплексу геофізичних і гідрохімічних досліджень на території сильного техногенного впливу є недоста-
тнім і потребує впровадження більш ефективних природоохоронних заходів, що сприятимуть підвищенню тех-
ніко-економічних показників нафтовилучення та забезпечать збереження природного балансу поверхневих вод 
Долинського нафтопромислового району, який характеризується значним техногенним навантаженням. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблеми, які 

пов’язані з розробкою нафтових родовищ і забезпе-
ченням екологічної безпеки регіону завжди тісно 
пов’язані між собою. На початковому етапі розроб-
ки мало хто замислюється над екологічними нас-
лідками нафтовидобутку.  

Схожий підхід до охорони навколишнього сере-
довища був характерним у 40–50 роках для всіх 
галузей промислового комплексу, коли ставилась 
задача – якомога більше розвідати покладів нафти і 
газу та якомога швидше ввести їх у активну розро-
бку. При цьому техногенне навантаження на навко-
лишнє середовище було відносно невеликим, тому 
природне середовище деякою мірою справлялося з 
негативними наслідками видобутку нафти [1]. 

При розробці нафтових і газових родовищ не-
минучим супутником добувної продукції є супутні 
пластові води (СПВ), які є шкідливим розчином, 
небезпечним для навколишнього середовища, ски-
дання якого на поверхню землі категорично забо-
ронено. 

Вивченням питань забруднення супутніми плас-
товими водами займались Г.С. Кесельман, Є.А. 
Махмудбеков, А.С. Белицкий, Г.Е. Панов, І.О. Ка-

маєва, М.Є. Журавель, Г.І. Рудько, В.І. Пелешенко, 
М.В. Бабаєв та багато інших вчених. 

Найсприятливішим способом знешкодження 
СПВ з екологічної точки зору є спосіб повернення 
їх у надра. Для вирішення цієї задачі необхідно 
вести відповідний контроль як за станом технологі-
чного обладнання, так і за шляхами міграції СПВ у 
надрах.  

У результаті аналізу літературних джерел [5–7] 
встановлено, що внаслідок нагнітання СПВ у про-
дуктивний пласт, задля підтримки пластового тис-
ку,  відбувається їх змішування з грунтовими вода-
ми, що призводить до забруднення (засолення) 
останніх. 

Мета роботи – усебічний аналіз комплексу ме-
тодів, спрямованих на попередження та ліквідацію 
джерел засолення прісних підземних вод у районах 
інтенсифікації видобутку вуглеводнів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Введення у розробку Долинського і Північнодо-
линського родовищ, а також інших великих родо-
вищ Долинського нафтогазовидобувного району 
стали початком багатьох екологічних проблем, які 
доводиться вирішувати і дотепер.  Доцільно буде 
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згадати про проблему сольового забруднення плас-
товими водами грунтових вод, що виникла у межах 
Північнодолинського нафтогазоконденсатного ро-
довища, де застосовують систему для підтримки 
пластового тиску. Пластові води вигодської, поля-
ницької, бистрицької та середньоменілітової світ 
родовища (таб. 1) є мінералізованими водами з мі-
нералізацією 40,21 г/дм3 (св. 163) та розсоли з міне-
ралізацією 157,98 г/дм3 (св. 180). У більшості випа-
дків підземні води належать до хлоркальцієвого 
типу. 

При гідравлічному розриві пласта мінералізова-
ні води і розсоли внаслідок порушення герметично-
сті заколонного простору проникли в основний 
водоносний горизонт, води якого використовува-
лись для питного водопостачання навколишніх сіл 
Яворів та Гуріїв. Водовміщуючі відклади горизонту 
представлені гравієм, галькою, валунами з піщаним 
та супіщано-суглинистим заповнювачем. Потуж-
ність водоносного горизонту змінюється від 4–6 до 
9–11 м, глибина залягання 8–10 м. Водозбагаче-
ність алювіальних відкладів (питомі дебіти сверд-
ловини від 4–15 до 50 м3/добу) і їх фільтраційні 
властивості (коефіцієнт фільтрації 0,1–7 м3/добу) 
змінюються у широких межах залежно від грану-
лометричного складу водовміщуючих грунтів. За 
хімічним складом води – сульфатного типу, іноді 
хлоридного, алювіальний водоносний горизонт 
одержує живлення переважно за рахунок атмосфе-
рних опадів на площі розповсюдження алювію, 
особливо в місцях, де він виходить на земну повер-
хню,  а також живиться водами рік Сівка,  Свіча,  
Саджавка у період повені. 

Важливою задачею, яку необхідно вирішити у 
процесі видобутку нафти, є виявлення і ліквідація 
джерел засолення прісних підземних вод. Для цього 
необхідно використовувати спеціальний комплекс 
методів і дотримуватися послідовності виконання 
технологічних робіт. 

Раніше традиційно використовувалися для такої 
мети спостережні свердловини [2, 3]. У жодному з 
наведених джерел немає конкретних указівок щодо 
кількості характеристик цих свердловин. Є лише 
вказівка на те, щоб використовувати спостережні 
свердловини на всі водоносні горизонти, які заля-
гають по розрізу вище поглинального, в тому числі 
і на поглинальний пласт. 

Територія, у межах якої відбувається надхо-
дження вод у дренажний водоносний горизонт із 
будь-якого зовнішнього джерела (із земної поверх-
ні, з глибини, суміжного водоносного комплексу) 
має назву області живлення. Вона характеризується 
відносно підвищеним значенням напору вод. На цій 
території проводиться типізація за гідрогеологіч-
ними ознаками, що дозволяє підвищити ефектив-
ність вивчення екологічного стану підземних і по-
верхневих вод, більш цілеспрямовано планувати 
заходи щодо їх реабілітації. 

Для того, щоб визначити джерело засолення, 
необхідний спеціальний комплекс дослідницьких 
методів [4]. На ділянках помірного техногенного 
впливу комплекс робіт з виявлення джерела забру-
днення підземних вод обмежується геофізичними і 
гідрохімічними дослідженнями, іноді, навіть, візуа-
льними спостереженнями. 

Види дослідницьких робіт, які необхідно прово-
дити на територіях сильного техногенного впливу, 
де може бути декілька джерел забруднень, наво-
дяться в табл. 2. 

Після виявлення конкретного джерела забруд-
нення приступають до усунення причин засолення і 
розробки заходів з ліквідації можливого засолення. 

Ліквідація причин засолення зазвичай є 
пов’язаною з ремонтно-експлуатаційними робота-
ми, що включають: 
 – ліквідацію земляних амбарів, відстійників і 
парафінових ям на промислах; 

– заміну або ремонт водоводів солених вод. 
Герметизація підземних нафтопромислових 

споруд включає: 
– ліквідацію водонафтопроявів на усті раніше 
пробурених свердловин різного призначення; 
– підйом цементу за кондуктором і експлуата-
ційною колоною до устя свердловини; 

 – підйом цементу за кондуктором і експлуата-
ційною колоною у старому фонді свердловин при 
виявлені заколонних перетоків рідини.  

Усі природоохоронні задачі поділяються на за-
ходи, що усувають негативні наслідки процесу на-
фтовидобутку, і профілактичні заходи, які завчасно 
попереджують негативні наслідки.  

Вибір заходів першого типу полягає на спосте-
реженнях за станом геологічного середовища у ме-
жах родовища і довкола нього. Ці заходи в першу 
чергу передбачають: 

- утилізацію нафти і солених вод при проведен-
ні ремонтних робіт на свердловині, трубопроводах, 
резервуарах та інших спорудах; 

- недопущення втрати кислоти, ПАР і інших хі-
мічних реагентів при використанні їх в технологіч-
них процесах, збереженні і транспортуванні; 

- утилізацію у системах ППТ всього об’єму ви-
добутих разом з нафтою пластових вод. 

Заходи другого типу вибираються на основі 
прогнозу зміни геологічного середовища і направ-
лені на повну герметизацію систем збору, транспо-
рту і підготовки нафти,  газу і води та систем підт-
римки пластового тиску. Сюди відносять і заходи 
щодо боротьбі з корозією нафтопромислового об-
ладнання. 

Якісний аналіз, виявлення і ліквідації джерела 
засолення підземних вод може бути здійснений 
тільки за наявності системи спостереження і конт-
ролю. 

Організація спостережувальної сітки передбачає 
дослідження і спостереження: 
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- за станом поверхневих водойм (рік, струмків, 
водосховищ), відбір і аналіз проб води на вміст на-
фтопродуктів і солей; 

- за станом прісних підземних вод по джерелах, 
водозабірних і спеціальних режимних свердлови-
нах, відбір і аналіз проб води; 

- у глибоких п’єзометричних свердловинах за 
продуктивними, перспективними на нафту і погли-
наючими горизонтами (періодичні заміри пласто-
вих тисків і відбір проб води на аналіз); 

- за герметичністю поверхневих нафтопромис-
лових споруд (устьової арматури, трубопроводів, 
споруд по збору,  транспорту і підготовці нафти і 
газу,  систем ППТ),  своєчасною ліквідацією пору-
шень і аварій; 

- за герметичністю обсадних колон, нагніталь-
них, поглинаючих та інших свердловин, своєчас-
ною ліквідацією порушень; 

- за виявленням заколонних перетоків рідини у 
нагнітальних і видобувних свердловинах. 

 
Таблиця 2 – Види і мета робіт за визначенням 

джерел засолення прісних підземних вод на тери-
торії сильного техногенного впливу 

 
Види робіт Мета робіт 

Первинне дослідження 
території, відбір проб 
води, проведення хіміч-
них аналізів 

Визначити ступінь 
забруднення підзем-
них вод і потенційні 
джерела засолення 

Визначення області жи-
влення джерела 

Локалізація ділянки 
досліджень 

Проведення геофізичних 
досліджень методом 
ВЕЗ 

Для виявлення мас-
штабу і оконтурення 
зон забруднення 

Індикаторні запуски Для оцінки можли-
вості проникнення 
забруднюючих ре-
човин «зверху» 

Аналіз технічного стану 
нафтопромислових спо-
руд в області живлення 
родовища 

Для оціки можливо-
сті проникнення за-
бруднюючих розсо-
лів «знизу» 

Гідрогеологічні дослі-
дження, буріння і ви-
пробування екологічних 
свердловин, режимні 
спостереження на родо-
вищі 

Вивчити гідрогеоло-
гічні умови, визна-
чити динаміку зміни 
складу підземних 
вод 

Гідрохімічний і 
об’ємний методи 

Для виявлення пев-
ного джерела забру-
днення 

 

ВИСНОВКИ. У результаті аналізу основних за-
ходів та засобів охорони підземних вод від засо-
лення, можна стверджувати, що використання ком-
плексу геофізичних і гідрохімічних досліджень на 
території сильного техногенного впливу є недоста-
тнім і потребує впровадження більш ефективних 
природоохоронних заходів, що сприятимуть під-
вищенню техніко-економічних показників нафто-
вилучення та забезпечать збереження природного 
балансу поверхневих вод Долинського нафтогазо-
видобувного району, який характеризується знач-
ним техногенним навантаженням.  

До таких заходів зокрема належать профілакти-
чні, які завчасно попереджають негативні наслідки, 
а також методи, які усувають їх у процесі нафтови-
добутку. Наявність системи спостереження і конт-
ролю відіграє важливу роль у здійсненні якісного 
аналізу, виявленні та ліквідації джерела засолення 
підземних вод. Запропонований комплекс природо-
охоронних робіт вибирається з урахуванням геоло-
гічного середовища та на основі прогнозу його змі-
ни як у межах родовища, так і довкола нього.  

Такий підхід дозволить уникнути екологічного 
забруднення підземних вод і сплати штрафних сан-
кцій нафтогазовидобувним підприємством за нена-
лежне ведення господарської діяльності. 
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ECOLOGICAL SECURITY MEASURES FOR SUBSURFACE WATER WHILE OPERATING OIL DEPOS-

ITS ON THE FINAL STAGE OF DEVELOPMENT 
 

V. Saban, J. Semchiuk, B. Deputat 
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Presented is a set of methods targeted at prevention and liquidation of sources of fresh groundwater salinization in 

hydrocarbon production areas. Proposed is  a number of procedures that can be effectively used to identify  the sources 
of the groundwater salinization in  the areas prone to strong technological impact. The analysis results of basic measures 
and subsurface water protection means from brine treatment have proved that the usage of geophysical and hydro chem-
ical prospect generation on the territories with strong technological impact is insufficient. It needs the introduction of 
more effective conservation means that will increase techno economic data of producing oil. They also will provide 
natural balance conservancy of subsurface water of Dolyna oil industry region, which is characterized by large envi-
ronmental footprint. 

Key words: technological impact, salinity, groundwater, Dolyna oil-gas producing area, concomitant formation 
waters. 
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