УДК 631.4:669 622.276 :504:332.64: 691.4:622.223.74

Т. Б. Качала
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу

МОНІТОРИНГ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ВИСНАЖЕНИХ НАФТОГАЗОВИХ
РОДОВИЩ
Розглѐнуто результати розробки нового методу екологічного моніторингу ґрунтового
покриву виснажених нафтогазових родовищ. Розроблений метод дозволѐю отримати адекватну
інформація про досліджувану територія. Важливу роль у новій схемі моніторингу закладено у
методі розміщеннѐ точок длѐ відбору проб ґрунтового покриву, переваги ѐкого полѐгаять у
гнучкості системи відносно території, ѐка розглѐдаютьсѐ та різномасштабністя власне
дослідженнѐ, ѐке не обов’ѐзково залежить від розмірів ділѐнки. Запропоновані схеми вносѐть
новий поглѐд на розвиток моніторингу ґрунтового покриву, ѐкий потрапив під важкий
антропогенний вплив гірничо-видобувної діѐльності. Розглѐнуті схеми дозволѐять розробити нові
методи рекультивації ґрунтового покриву, ѐкий знаходитьсѐ на територіѐх виснажених
нафтогазових родовищ та забрудняютьсѐ вуглеводнѐми та відходами буріннѐ.

Ключові слова: методи моніторингу, нафтопродукти, ґрунт, експерт, забруднення,
деградація, екологічна безпека, родовище, вуглеводні.
Рассмотрены результаты разработки нового метода экологического мониторинга
почвенного покрова истощенных нефтегазовых месторождений. Разработанный метод позволѐет
получить адекватнуя информация об исследуемой территории. Важнуя роль в новой схеме
мониторинга заложено в методе размещениѐ точек длѐ отбора проб почвенного покрова,
преимущества которого заклячаятсѐ в гибкости системы относительно рассматриваемой
территории и разномасштабности самого исследованиѐ, которое не обѐзательно зависит от
размеров участка. Предложенные схемы вносѐт новый взглѐд на развитие мониторинга
почвенного покрова, который попал под тѐжелое антропогенное воздействие горнодобываящей
деѐтельности. Рассмотрены схемы позволѐят разработать новые методы рекультивации
почвенного покрова который находитсѐ на территории истощенных нефтегазовых месторождений
и загрѐзнѐетсѐ углеводородами и отходами бурениѐ.
Ключевые слова: методы мониторинга, нефтепродукты, почва, эксперт, загрѐзнение,
деградациѐ, экологическаѐ безопасность, месторождение, углеводороды.

The results of the development of a new method for environmental monitoring of soil depleted
oil and gas fields. The method allows to obtain adequate information on the study area. An important
role in the new monitoring scheme lies in the method of allocation of points for the sampling of soil, the
benefits of which are in the territory flexibility regarding which researched and scale differently of
research that does not necessarily depend on the size of the study area. The schemes are making a new
perspective on the development of monitoring of soil, which came under heavy anthropogenic impact

mining activity. Schematics allow to develop new methods of soil remediation which is located in
depleted oil and gas fields and contaminated hydrocarbons for drilling waste.
Keywords: monitoring methods, oil, soil, expert, pollution, degradation, ecological safety field,
hydrocarbons.

Актуальність роботи. Для підвищення рівня екологічної безпеки ґрунтового
покриву необхідно вдосконалити існуючу схему моніторингу. Процес видобування
корисних копалин із надр впливає на якість геологічного середовища, а, в основному, на
педосферу. Сучасні методи моніторингу не дозволяють отримати повну, якісну
інформацію, щодо рівня екологічної безпеки земель, зокрема тих, які знаходяться в зоні
ризику забруднення.
Метоя роботи ю розробка схеми моніторингу ґрунтового покриву длѐ територій, що
знаходѐтьсѐ у зоні ризику забрудненнѐ важкими та легкими фракціѐми вуглеводнів, ѐкі ю
причиноя безповоротної деградації земель. Також розробленнѐ гнучкого методу контроля за
рівнем впливу процесів буріннѐ та видобутку на ґрунтовий покрив.

Матеріал і результати досліджень. Моніторинг ґрунтового покриву виснажених
нафтогазових родовищ є одним із важливих питань рівня екологічної безпеки земель. На
даний момент існуючі методи моніторингу не дозволяють отримати повну інформацію
про стан навколишнього середовища та про рівень екологічної безпеки територій, які
знаходяться в зоні ризику забруднення вуглеводнями та відходами буріння. Для
вирішення цієї проблеми нами було розроблено нову схему моніторингу, яка відрізняється
поєднанням географічних особливостей із рівнем небезпеки забрудника, враховуючи його
специфіку та особливості.
Моніторинг ґрунтового покриву виснажених нафтогазових родовищ можна розділити на 3
категорії: рівнинний, гірський, плоскогірний. Кожна із категорій ю важливоя та вимагаю певного
підходу, оскільки ґрунтовий покрив на різній території маю особливі властивості, ѐкі впливатимуть
на розповсядженнѐ вуглеводнів і на рівень забрудненнѐ ґрунтового покриву.
Рівнинний метод моніторингу проводитьсѐ у тому випадку, ѐкщо джерело забрудненнѐ
знаходитьсѐ безпосередньо на рівнині. Даний метод полѐгаю у систематичному спостереженні –
це науково обґрунтований вид спостереженнѐ, длѐ ѐкого порѐд із систематичністя характерні
плановість і точність. Вони полѐгаять у зборі інформації на досліджуваній території впродовж
певного часуя, а також через однакові періоди часу. Прикладом такого способу ю поквартальний
збір даних. Також зазначений метод передбачаю щорічне або ж разове спостереженнѐ, що полѐгаю
у неповторяваному зборі інформації, проводитьсѐ длѐ одержаннѐ інформації, щодо стану
досліджуваного району відбору проб з метоя отриманнѐ повної інформації, щодо забрудненнѐ
ґрунтового покриву нафтопродуктами, вуглеводнѐми важких і легких фракцій, або ж
субречовинами, що використовуятьсѐ під час буріннѐ свердловин. В даному методі важливим і
одним із найголовніших елементів ю місце розташуваннѐ ймовірного джерела забрудненнѐ
(амбар, свердловина, нафтопереробний завод, нафтова база). Рівнинний метод передбачаю
дослідженнѐ на території із коливаннѐм висот не більше 10-15 метрів, даний метод моніторингу
можна розділити на 3 підтипи : СЗвЗн4, СЗвЗн8, СЗвЗн16 *1+.
Плоскогірний метод моніторингу полѐгаю у дослідженні ймовірних джерел забрудненнѐ
ґрунтового покриву на плоскогір’ї. Джерелом забрудненнѐ ґрунтового покриву нафтопродуктами,
вуглеводнѐми важких та легких фракцій, можуть бути амбари, свердловини, накопичувальні

контейнери, установки підтриманнѐ тиску. Відбір проб проводитьсѐ у чотирьох напрѐмках кожен з
ѐких відповідаю сторонам світу. Проби відбираятьсѐ з кроком 50 метрів длѐ визначеннѐ загальної
ситуації щодо рівнѐ забрудненнѐ ґрунтового покриву. Післѐ ознайомленнѐ з ситуаціюя
відбираютьсѐ наступна група проб у 4 напрѐмках (ПнЗх, ПнСх, ПдЗх, ПдСх) проте відбір проб
відбуваютьсѐ не лінійно. Спочатку відбираютьсѐ одна проба, тобто між східним променем і
південним визначаять точку посередині, що матиме напрѐмок на південний схід.
Наступними будуть пара точок, що знаходитимутьсѐ у тому ж напрѐмку, проте не
лежатимуть на одному промені, а будуть рівновіддалені, ѐк одна від одної, так і від початкової
точки у наведеному на прикладі напрѐмку. Такий метод відбору проб длѐ визначеннѐ рівнѐ
забрудненнѐ надасть інформація про рівень забрудненнѐ, про напрѐм міграції забрудника, а
також, при циклічному замірі, дозволить дізнатись швидкість міграції речовини забрудника. Така
інформаціѐ надаю змогу розробити прогноз стосовно рівнѐ і напрѐмку забрудненнѐ, дозволить
облаштувати рекультиваційні об’юкти, що вповільнѐтимуть або ж унеможливляватимуть
подальше розповсядженнѐ речовин, наприклад, нафти [1].
Моніторинг гірської поверхні - це розміщеннѐ ймовірного джерела забрудненнѐ в гірській
місцевості, абревіатура ССнзПн .
Проби ґрунту відбираятьсѐ по схилу за шістьма променѐми, ѐкі рівномірно виходѐть з
центру ймовірного джерела забрудненнѐ. Відстань між точками відбору проб: 25-30 м, 50 м,
100 м, 200 м в залежності від деталізації дослідженнѐ. У більшості випадків об’юкти такого типу, що
ю джерелами забрудненнѐ в гірській місцевості, знаходѐтьсѐ на висоті, ѐка не ю максимальноя длѐ
поверхні, тобто знаходѐтьсѐ нижче вершини гори чи гірської місцевості. У випадку такого
розташуваннѐ джерела забрудненнѐ необхідно створявати контрольні точки відбору проб, ѐкі
розміщуятьсѐ вище за ймовірне джерело забрудненнѐ.
Контрольноя лініюя називаютьсѐ така група точок відбору проб ґрунту, що розташовуятьсѐ
вище по висоті над рівнем морѐ відносно ймовірного джерела забрудненнѐ, до прикладу
бурового амбару, а отже дані проби ґрунту можуть слугувати ѐк еталонні і використовуватимутьсѐ
з метоя порівнѐннѐ. Такі дії проводѐтьсѐ длѐ унаочненнѐ рівнѐ збільшеннѐ концентрації
вуглеводнів важких та легких фракцій відносно початку впливу ймовірного джерела забрудненнѐ.
Також, необхідно відібрати длѐ контрольної лінії контрольну точку на вершині гори на ѐкій
розміщено джерело забрудненнѐ *1+.
Моніторинг ґрунтового покриву виснажених нафтогазових родовищ, схеми відбору проб
ґрунтового покриву
Нами запропоновано три схеми відбору проб ґрунтового покриву на територіѐх, ѐкі
знаходѐтьсѐ у зоні ризику забрудненнѐ вуглеводнѐми. Кожна із запропонованих схем направлена
на отриманнѐ повної ѐкісної інформації про стан досліджуваного ґрунтового покриву в різних
масштабах *2,3+.
СЗвЗн4 – метод моніторингу за ґрунтовим покривом, що знаходитьсѐ під ризиком
забрудненнѐ нафтоя та нафтопродуктами. Використовуячи запропоновану схему, проби ґрунту
необхідно відбирати у 4 напрѐмках або променѐх, ѐкі зоріюнтовані за напрѐмками світу (захід,
північ, схід, південь). Всі напрѐмки беруть свій початок з юдиного центру, ѐким слугуватиме
ймовірне джерело забрудненнѐ ґрунтового покриву. Проби ґрунту необхідно відбирати з кроком
25 метрів. Проте, даний метод, залежно від детальності дослідженнѐ, передбачаю крок відбору

проб від 25 до 100 метрів. Кожну точку відбору проб можна відбирати ѐк радіально, відносно
джерела забрудненнѐ (на однаковій відстані від джерела забрудненнѐ по колу почергово на
кожному промені), так і почергово-променево (відбір здійсняютьсѐ від джерела забрудненнѐ
почергово на кожному напрѐмку, перехід відбуваютьсѐ при завершенні повного відбору проб
вздовж усього профіля). Не зважаячи на тип напрѐмку (основний чи додатковий) кожну пробу
ґрунту можна відбирати з відхиленнѐм до 5 метрів радіально відносно променѐ відбору проб
[2, 3].
СЗвЗн8 – метод моніторингу за ґрунтовим покривом, що знаходитьсѐ під ризиком
забрудненнѐ нафтоя та нафтопродуктами. Використовуячи запропоновану схему, проби ґрунту
необхідно відбирати на 8 напрѐмках або променѐх, 4 напрѐмки ю основними та відповідаять
напрѐмкам світу (захід, північ, схід, південь), 4 - додаткові, ѐкі розміщуятьсѐ між основними таким
чином, щоб відстань між усіма напрѐмками зберігалась однакова та мала напрѐмок відповідно
(ПнЗх, ПнСх, ПдЗх, ПдСх). Всі напрѐмки беруть свій початок з юдиного центру, ѐким слугуватиме
ймовірне джерело забрудненнѐ ґрунтового покриву. Проби ґрунту необхідно відбирати з
наступним чином: на основних напрѐмках проби ґрунту необхідно відбирати з кроком 25 метрів;
на додаткових напрѐмках проби ґрунту необхідно відбирати з кроком длѐ перших проб від
джерела 20 метрів длѐ всіх наступних 30 метрів. Кожну точку відбору проб можна відбирати, ѐк
радіально відносно джерела забрудненнѐ (на однаковій відстані від джерела забрудненнѐ по
колу), так і почергово на кожному промені (відбір здійсняютьсѐ від джерела забрудненнѐ по
променя в необхідній кількості та при завершенні відбуваютьсѐ перехід до повного відбору на
наступному). Не зважаячи на тип напрѐмку (основний чи додатковий) кожну пробу ґрунту можна
відбирати з відхиленнѐм до 5 метрів радіально відносно променѐ відбору проб *2, 3].
СЗвЗн16 – метод моніторингу за ґрунтовим покривом, що знаходитьсѐ під ризиком
забрудненнѐ нафтоя та нафтопродуктами. Використовуячи запропоновану схему, проби ґрунту
необхідно відбирати за 16 напрѐмками або променѐми, 8 напрѐмків ю основними та відповідаять
напрѐмкам світу (північ, північний схід, схід, південний схід, південь, південний захід, захід,
північний захід), ще 8 ю додатковими, ѐкі розміщуятьсѐ між основними таким чином, щоб відстань
між усіма напрѐмками зберігалась однакова. Всі напрѐмки беруть свій початок з юдиного центру,
ѐким слугуватиме ймовірне джерело забрудненнѐ ґрунтового покриву. Проби ґрунту необхідно
відбирати з наступним кроком: на основних напрѐмках проби ґрунту необхідно відбирати з
кроком 25 метрів; на додаткових напрѐмках проби ґрунту необхідно відбирати з кроком 30 метрів.
Кожну точку відбору проб можна відбирати ѐк радіально, відносно джерела забрудненнѐ (на
однаковій відстані від джерела забрудненнѐ по колу), так і почергово, на кожному промені (відбір
здійсняютьсѐ від джерела забрудненнѐ по променя в необхідній кількостѐ та при завершенні
відбуваютьсѐ перехід до повного відбору на наступному). Не зважаячи на тип напрѐмку (основний
чи додатковий) кожну пробу ґрунту можна відбирати з відхиленнѐм до 5 метрів радіально
відносно променѐ відбору проб *1,2,3+:
- СЗвЗн4 – визначеннѐ рівнѐ екологічної безпеки забрудненнѐ ґрунту нафтопродуктами;
- СЗвЗн8 – визначеннѐ рівнѐ екологічної безпеки забрудненнѐ ґрунту нафтопродуктами;
- СЗвЗн16 – визначеннѐ рівнѐ екологічної безпеки забрудненнѐ ґрунту нафтопродуктами.
Длѐ контроя за рівнем забрудненнѐ ґрунтового покриву нами запропоновано відбір проби
на різній глибині та на основі концентрації нафтопродуктів робити висновки, щодо рівнѐ
забрудненнѐ території. Визначеннѐ концентрації забрудненнѐ на різних глибинах дозволить
визначати не тільки його рівень, але і отримувати інформація про стан профіля ґрунту, а також
створявати прогнози стосовно подальшої деградації території чи визначати ділѐнки, ѐкі

знаходитимутьсѐ в зоні ризику. Запропоновані схеми моніторингу дозволѐтимуть ефективніше
використовувати методи очистки ґрунтового покриву від забрудника та дадуть можливість
розвивати нові методи рекультивації ґрунтів, завдѐки інформації про динаміку поширеннѐ
забрудника (нафти чи нафтопродуктів) у профілі ґрунту *3+ .
Висновки. Цѐ робота привертаю увагу до теми дослідженнѐ територій, ѐкі піддаятьсѐ або
піддавались впливу видобуваннѐ вуглеводнів. Також це дослідженнѐ стосуютьсѐ територій, де
захоронявались, у бурових амбрах та шламосховищах, важкі та легкі фракції нафти і відходи
буріннѐ. Вплив на ґрунтовий покрив від такого поводженнѐ з відходами буріннѐ призводить до
сестиматичної деградації земель, неможливістї подальшого використаннѐ, власне, через це
моніторинг таких територій заслуговую уваги та нових підходів до вивченнѐ та отриманнѐ
адекватних, динамічних даних.
Запропоновані схеми моніторингу дозволѐть прогнозувати зони ризику в різному
географічному розташуванні. Дані схеми привертаять увагу до проблеми особливого підходу до
досліджень, пов’ѐзуячи географічні особливості та унікальність поширеннѐ досліджуваного
забрудника в середовищі.
В наведеній роботі вперше розглѐнуто такі залежності, ѐкі дозволѐять глибше зрозуміти
процеси поширеннѐ забрудняячих речовин в педосфері, а також знаходити нові способи
ліквідації наслідків забрудненнѐ.
В роботі також запропонована схема відбору проб ґрунтового покриву, ѐка відрізнѐютьсѐ
від існуячих. При застосуванні ціюї схеми інформаціѐ, ѐку можна отримати стаю більш гнучкоя та
об’юмноя. Поділ відбору проб на три види дозволить використовувати його длѐ масштабних
досліджень території.
Запропонований метод моніторингу ґрунтового покриву виснажених нафтогазових
родовищ і схеми розміщеннѐ точок відбору проб створяять систему, ѐка вже продемонструвала
своя ефективність у сфері отриманнѐ адекватної інформації щодо дослідженнѐ територій, ѐкі
знаходѐтьсѐ під ризиком вуглеводневого забрудненнѐ.
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