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2.3. Нафтова та газова промисловість

Нафта і газ є важливими джерелами енергії. Газ поділяють на природний 
(утворює самостійні родовища) та попутний (знаходиться у нафті в розчиненому 
стані; на 1 т нафти попутно отримують 100-150 м3 газу).

Крім нафти і газу, отримують ще газоконденсат, який є сумішшю нафти і газу.
НАФТА (petroleum, mineral oil) – горюча корисна копалина, складна суміш 

вуглеводнів різних класів, що являє собою густу маслянисту темно-коричневу 
рідину, з червоним чи зеленуватим відливом, інколи вона чорна, синя чи світла, 
іноді майже прозора, з характерним різким запахом. Буває нафта біла або без 
кольору, як вода (наприклад Бакинське родовище).

Елементарний склад, %: вуглець 80-88, водень 11-14,5, сірка 0,01-5, кисень 
0,05-0,7, азот 0,01-0,6.

Густина – 760-990 кг/м3.
Теплота згоряння – 43,7-46,2 МДж/кг.

       

Нафтові вежі на німецькій поштовій марці 10.05.1944 р.

Розрізняють легкі нафти (щільність до 0,9 т/м3) і важкі (до 1,04 т/м3). Важкі 
нафти зустрічаються дуже рідко (в них багато парафінів: Карпатські родовища 
та родовища Каліфорнії). З легкої нафти отримують бензин, гас; із важкої – різні 
мастильні матеріали, дизельне паливо, бітум, мазут. Легкі нафти добувають на
сосами чи фонтанним способом, а важкі – навіть шахтним способом. Температу
ра застигання нафти від -11 до 20 оС, температура кипіння – близько 100 оС. На 
відміну від інших корисних копалин, нафта і газ не утворюють самостійних пла
стів, вони заповнюють порожнини в породах.

Теплота згоряння нафти як палива тим більша, чим менша її щільність. У 
сирому стані нафту майже не використовують. Її використовують після очищен
ня (видалення води, шкідливих домішок) та термічної перегонки на фракції: при 
нагріванні до 40÷180 оС виділяються пари авіабензину, при 200-300 оС – гасу, 
270-350 оС – газойлю (рис. 2.3.1). 

Після світлих нафтопродуктів виділяють спочатку мазут, потім гудрон. 
Всього з нафти виробляють більше 560 різних нафтопродуктів. 
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Нафта широко використовується в хімічній промисловості для виробництва 
пластмас, синтетичного каучуку, синтетичних волокон, жирів, спирту, органічних 
кислот, розчинників, мастильних матеріалів, білка та іншого. Найважливіше джере
ло рідкого палива, мастил, сировина для синтетичних матеріалів тощо (рис. 2.3.2).

Відомі лікувальні якості нафти, багатої нафтовими та ароматичними вугле
воднями з незначним вмістом в ній легких фракцій. 

Рис. 2.3.1. Схема переробки нафти

Весь економічний розвиток людства можна простежити через ситуацію на 
ринках основного палива. Оскільки в останні сторіччя таким паливом є нафта і 
газ, отже, й світовий розвиток повністю співпадає з тенденціями саме нафто-
газового ринку, стан якого виражається через попит та пропозицію на ньому. Під 
час економічного зростання відбувається зростання цін на нафту, а отже, й більш 
швидке освоєння нових джерел видобутку, що через певний термін виражається 
у нафтових кризах. На поточний момент всі світові товарні ринки розділені між 
глобальними Транснаціональними корпораціями (ТНК), найбільші з яких займа
ються видобутком та переробкою нафти (наприклад Royal Datch Sheal). Під час 
кризи такі ТНК несуть глобальні збитки, що, через їх надвеликі розміри, перемі
щує наслідки кризи на всі інші сектори економіки та може спричинити перероз
поділ сфер впливу і навіть викликати війну за більш дешеві ресурси. Наприклад, 
азійська економічна криза 1998 р. через перевищення світової пропозиції нафти 
над попитом спричинила падіння ціни на нафту до 9,32 дол./бар., що відповідає 
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рівню 25-річної давнини. Такі низькі ціни зробили нерентабельним проведення 
геологорозвідувальних робіт (у ці роки їх кількість найменша) та видобуток наф
ти у країнах з дорогою робочою силою та іншими факторами (собівартість видо
бутку 1 бареля нафти у США – 17 доларів, а в основних постачальників нафти –
ближньосхідних країнах – 0,5-2,0 долара). За таких умов виходом є регулювання 
ціни на нафту шляхом обмеження світового видобутку, що й було зроблено на 
сесії ОПЕК. А вже у кінці 1999 року барель нафти “брент” продавали за 25,5 
долара. У 2000 році під час конфлікту Іраку з ООН нестача близькосхідної нафти 
спричинила зростання цін до 27 доларів за барель. Один з останніх найбільших в 
історії людства стрибків ціни на нафту відбувся у кінці 2004 року (період війсь
кових дій в Іраку), коли її ціна на біржах була близько 50 доларів за барель.

Рис. 2.3.2. Нафта та нафтопродукти в народному господарстві
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У найближчі роки, за прогнозами Міжнародної енергетичної агенції (МЕА), 
у більшості країн очікується прискорене зростання потреби у нафті, причому у 
промислово розвинених країнах намітилася тенденція до зменшення питомої 
ваги нафти у споживанні первинних енергоносіїв (табл. 2.3.1).

Таблиця 2.3.1
Зміна питомої ваги нафти у світовому паливно-енергетичному балансі, %*

У більшості країн колишнього Радянського Союзу, у тому числі Україні та Росії, 
у порівнянні з 1999 роком до 2020 року потреба у нафті зросте на 20%, при цьому пла
нується зростання власної переробки сирої нафти в середньому на 10% до 2005 року.

Розуміння наявних ресурсів газу та нафти може дати характеристика їх до
ведених запасів, використання та обсягів міжнародної торгівлі (Додаток 1). На 
поточний момент обсяги доведених ресурсів нафти та газоконденсату складають 
151712,20 млн. т та зосереджені у 122 країнах світу, причому 75,3% розташовані 
всього у семи країнах світу: Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Об’єднані Арабські 
Емірати, Кувейт, Іран та Венесуела. Наступні сім країн володіють 14,6% світо
вих запасів, або від 3% до 1% кожна. Отже, на всі інші країни світу, що мають 
нафту (109 країн), припадає лише 10,1% доведених запасів (рис. 2.3.3). 

1997 1998 2002

Світ в цілому 39,9 40,0 39,7

Країни ОЕСР 43,1 43,1 42,8

Країни колишнього СРСР 20,8 20,6 20,3

Інші країни 40,4 40,8 40,4

Рис. 2.3.3. Доведені запаси нафти та газоконденсата у світі (на 01.01.2000 р.)

* Таблиця складена за даними довідника “Мінеральні ресурси світу”
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Серед усіх країн світу найбільше запасів нафти має Саудівська Аравія –
23,8%. До того ж у цій країні, як і у більшості близькосхідних країн, собівартість 
добутку найнижча в світі. Для неї забезпеченість власною нафтою складає 89 
років, що є одним із найбільших значень цього показника у світі. Проте рекорд
сменом за показником забезпеченості власною нафтою є Філіппіни, в яких він 
складає аж 1295 років (рис. 2.3.4).

Середня забезпеченість країн Європи складає 8 років (виключення: Албанія 
– 84 роки, Болгарія – 41, Греція – 69, Польща – 81, Україна – 37 років). Найбільш 
забезпеченим континентом є Азія. Власних ресурсів тут вистачить аж на 71 рік.

На сьогодні людство видобуло близько 110 млрд. т нафти, і при 
нинішніх темпах видобування щорічно споживається біля 2,5% доведених за
пасів нафти.

Географічно нафтові запаси розташовані надто нерівномірно по континен
тах. Приблизно 67% всієї нафти та газоконденсату зосереджено в Азії і тільки 
7,6% – в Африці, 0,4% – в Океанії та Австралії (табл. 2.3.2). Наявні ресурси ви
користовуються так само нерівномірно. При найбільших наявних обсягах нафто
вих запасів в Азії добувають, споживають (переробляють) та експортують також 
найбільше. Але це тільки в абсолютних значеннях. Співвідношення річного ви
добутку до наявних ресурсів в Азії майже найнижче в світі – 1,4% (за винятком 
Океанії та Австралії – 0,1%), у той час як в інших регіонах інтенсивність скла
дає: в Америці – 4,2%, в Європі – 3,6%, в Африці – 2,8%. 

На території України поклади нафти є у Передкарпатті, у Дніпровсько-
Донецькому регіоні та на Чорноморському шельфі (за деякими даними, вони тут 
найбільші – 3 трильйони умовних одиниць газу й нафти, доля нафти – 25-30%).

Рис. 2.3.4. Країни світу з найбільшою забезпеченістю 
власними ресурсами нафти, років
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Таблиця 2.3.2
Характеристика регіональних запасів нафти та газоконденсату, 

їх видобутку та використання

Таблиця 2.3.3
Країни – найбільші імпортери та експортери нафти у світі

Історія виникнення та географія розташування нафти та газу

Перші відомості про нафту прийшли з Близького Сходу. В долині рік Тигр 
та Євфрат нафту добували 6-8 тисячоліть тому. Древні шумери використовували 
бітум як з’єднувальний розчин при кладці будівель і як клей для закріплення лез 
у приладах. Бітумом покривали дно басейнів. Застосовували бітум для запобі
гання гниття дерев’яних балок, дверних та віконних блоків тощо.

Асфальтами ущільнювали днища човнів. У Давньому Єгипті асфальт засто
совували для бальзамування мумій.

Країни-імпортери Млн. т/рік Країни-експортери Млн. т/рік

США 430,65 Саудівська Аравія 320,00

Японія 212,05 Венесуела 144,32

Корея Південна 118,02 Росія 134,50

Німеччина 103,60 Норвегія 128,18

Франція 81,27 Іран 112,50

Італія 79,78 ОАЕ 96,00

Індія 65,00 Нігерія 81,00

Нідерланди 59,56 Мексика 80,29

Іспанія 52,38 Ірак 74,50

Сінгапур 44,43 Великобританія 73,70

Канада 41,84 Канада 66,00

Китай 36,61 Лівія 55,00

Запаси, 
млн. т

Питома 
вага 

запасів 
у світі, 

%

Забезпе-
ченість, 

років

Видобу
ток, 

млн. т 
за рік

Спожи
вання 
сирої 

нафти, 
млн. т. 
на рік

Експорт 
нафти, 
млн. т 
за рік

Імпорт 
нафти, 
млн. т 
за рік

Європа 17879,2 11,8 8 643,16 866,3 349,71 590,15

Азія 101557,70 66,80 71,00 1430,76 1016,79 853,07 617,65

Африка 11778,50 7,60 35,00 334,46 80,30 246,24 52,23

Америка 19977,80 13,10 24,00 846,54 1204,10 356,06 543,91

Океанія та 
Австралія

519,00 0,40 16,00 33,02 44,20 15,52 28,37

Разом 151712,20 100 46,00 3287,94 3211,69 1820,60 1832,31

Розраховано на основі Додатку 1 (с. 119)
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Древні застосовували нафту в медицині як засіб для загоювання ран і вира
зок, для лікування хвороб очей і т.ін. У Вавилоні нафтою освітлювали вулиці.

Відомі природні джерела нафти в Італії та Німеччині. У Китаї буріння було 
відоме ще до нашої ери. На Україні, в Прикарпатті, добування нафти почалося в 
XVIII столітті. 

Промислове застосування нафти здійснено для освітлення в гасовій лампі. Пер
ший нафтопереробний завод був збудований в 1745 році на річці Ухті на півночі Росії 
промисловцем Ф.С. Прядуновим. У 1848 році з’явилася перша промислова свердло
вина у Баку. Збільшенню видобутку нафти великою мірою сприяв винахід двигуна 
внутрішнього згоряння. Нафта знаходить використання як універсальне паливо.

Новим поштовхом для збільшення видобутку нафти у 30-50 рр. XIX ст. 
стало застосування її для отримання полімерних матеріалів.

Існує дві гіпотези утворення нафти: з органічних речовин та абіогенним 
шляхом. Це питання остаточно не з’ясоване.

Нафта та газ мають осадове походження і накопичуються в осадкових по
родах, які покривають сталі ділянки Землі – давні і молоді платформи, їх плити, 
вони приурочені до передгірних западин і крайових прогинів. Промислові родо
вища нафти і газу відомі у найрізноманітніших відкладеннях: від докембрію до 
неогенових товщ. Нафта відома людству близько 8 тис. років, газ – декілька де
сятиріч. Нафта і газ утворюються в материнських породах (вапняки та темноза
барвлені глини), а потім перетікають та накопичуються в промислових кількос
тях у так званих колекторах (пористих та проникних породах). Тут ці копалини 
переміщуються в горизонтальному та вертикальному напрямках, поки не потра
пляють у так звані структурні пастки. В цих пастках, коли колектор знизу і звер
ху обмежений водоізолюючими шарами (найчастіше глиняними), відбувається 
накопичення нафти і газу, які витиснені знизу підземними водами (рис. 2.3.5).

Рис. 2.3.5. Умови залягання нафти та газу:
1 – глини, 2 – піщаники (нафтогазоносні колектори), 3 – вапняк, свердловини: 

4 – газові, 5 – нафтові
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У цих пастках газ, нафта та вода залягають окремими шарами, оскільки 
нафта не розчиняється у воді і легша за воду, а газ розміщується над нафтою. В 
1 м3 піщанику міститься до 130-250 кг нафти.

Нафтогазова промисловість України

Нафтогазова промисловість України виникла на 
базі нафтового промислу України (видобуток і пере
робка нафтової ропи, асфальту, озокериту та інших 
бітумних мінералів), який існував від найдавніших 
часів аж до початку і зародження великої нафтово-
озокеритної, а згодом і газової видобувної та переро
бної промисловості як у краї, так і в Європі починаю
чи з 1853 р.

Значним промисловим видобутком та перероб
кою нафтової ропи в Україні розпочали займатися з 
1853 р. у Східній Галичині, коли у м. Львові в аптеці 
“Під Золотою Зіркою” на вул. Широкій (сучасна вул. 
Коперніка, 1) магістр фармації Йоган (Ян) Зег (J. Zeh 
02.09.1817, м. Ланьцут – 25.01.1897, м. Борислав) з 
бориславської нафти видобув, застосував та запатен
тував (02.12.1853 р.) нафтовий дистилят для освіт
лення в лампах, спеціально сконструйованих львівсь
ким бляхарем Адамом Братковським, який з 1845 р. 
виготовляв міські лампи для освітлення.

Перша така лампа публічно спалахнула і засві
тилася 30 березня 1853 р. в аптеці Петра Міколяша, 
а потім, 31 липня 1853 р., у львівському шпиталі, де 
вночі цього ж дня за допомогою освітлення нафто
вих ламп була вперше у світі проведена складна хі
рургічна операція лікарем Заорським пацієнтові Владиславові Холєцькому. Від
тоді почалося використання в різних технічних цілях як самого нафтового дис
тиляту, так і інших продуктів переробки нафтової ропи.

Також згодом Яну Зегу разом з магістром фармації Ігнацієм Лукасєви
чем (I. Łukasiewicz 08.03.1822, с. Задушніки – 07.01.1882, с. Зренцін) вдалося із 
озокериту виділити парафін для виробництва свічок (патент від 23.11.1853 р.).

А найбільший видобуток і переробка нафти та озокериту здійснювалися 
у м. Бориславі та його околицях, і завдяки цим мінералам Борислав із середини 
ХІХ ст. став всесвітньо відомим, найстарішим, найбільшим і єдиним у Європі 
промисловим центром нафто-озокеритної промисловості.

Під час ІІ Світової війни наприкінці вересня 1939 р. Червона Армія вийшла на 
демаркаційну лінію. 26 вересня Микита Хрущов відвідав нафтопромисли в м. Бори-
славі. А 27 вересня для переговорів про остаточну лінію кордону між СРСР і Німе-
ччиною до Москви знову прибув Ріббентроп. У ході розмов порушувалася справа 
про деякі ділянки території Західної України. Так, Ріббентроп, покликаючись на 
дефіцит у Німеччини нафтопродуктів, запропонував передати їй Дрогобицько-
Бориславський нафтоносний район. Сталін визнав цю пропозицію неприйнятною, 
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мотивуючи свою позицію тим, що українське населення "наполегливо претендує на 
цю територію". Але він висловлював готовність взамін постачати Німеччині на-
фтопродукти в обсязі 300, а потім і 500 тис. тонн на рік. У кінцевому підсумку
було досягнуто домовленості про те, що додаткові радянські поставки нафтоп-
родуктів Німеччині сягатимуть річного виробництва Дрогобицько-
Бориславського басейну, при цьому одна половина цього обсягу мала вивозитись до 
Німеччини безпосередньо з цього басейну, а друга – з інших нафтоносних районів 
СРСР. Ще до кінця 1939 р., коли було встановлено радянську владу в Західній 
Україні, нафтогазову промисловість було націоналізовано, замість сотень фірм 
було створено п’ять великих промислів, що разом з озокеритовими шахтами увій-
шли до об’єднання "Укрнафтовидобуток". Газолінові підприємства перейшли до 
повноважень "Укргазу". На підставі торговельних договорів між Німеччиною та 
СРСР від 19 серпня 1939 р. та 10 лютого 1940 р. до Німеччини вивозили цистерна-
ми нафту й нафтопродукти. Протягом сімнадцяти місяців після підписання ра-
дянсько-німецького Пакту про ненапад від 23 серпня 1939 р. Німеччина отримала 
з Радянського Союзу 865 тис. т нафти, 140 тис. т марганцевої руди, 14 тис. т 
міді, 3 тис. т нікелю, 101 тис. т бавовни-сирцю, понад 1 млн. т лісоматеріалів, 11 
тис. т льону, фосфати, платину й майже півтора мільйона тонн зерна. Через 
радянську територію провозили стратегічну сировину й харчі з Тихоокеанського 
басейну. СРСР насправді перетворився на союзника Німеччини, що не воював.

Від 23 червня 1941 р. радянська влада, відступаючи, знищила нафтову про-
мисловість краю. Було вивезено обладнання, знищено рафінерії, спалено сотні 
нафтових свердловин, нафтові збірники, затоплено озокеритну шахту в м. Бо-
риславі й знищено 2 шахти в м. Старуні, зруйновано багато інших об’єктів наф-
тогазової промисловості. Втрати наприкінці червня 1941 р. складали 50 млн. 
злотих згідно з паритетом 1939 р.

Також і під час німецької окупації нафтогазову промисловість було націо-
налізовано. У так званому Генеральному Губернаторстві, або дистрикті Гали-
чина, від 22 вересня 1941 р. було створено окреме гірниче управління в м. Львові 
з різними відділами й інспекціями, так звані "Betriebsinspektion", у містах 
Станіславові (сучасне м. Івано-Франківськ), Дрогобичі, Бориславі, Стрию, 
Надвірній та з січня 1943 р. у Калуші, які входили до складу фірми "Beskiden 
Erdöl – Gewinnungs Gesellschaft m.b.H.". До грудня 1941 р. німецька влада зуміла 
ввести в експлуатацію близько 80% нафтових свердловин. На початку 1942 р. 
було завершено будівництво газопроводу з м. Дашави до м. Стальової Волі 
(Польща) довжиною 217 км. З 12 жовтня 1942 р. розпочала діяльність новост-
ворена фірма під назвою "Karpathen ÖL A.G." у м. Львові, до складу якої входила 
нафтогазова видобувна та переробна промисловість Галичини. Здійснювалася 
сейсмічна розвідка та пошукові роботи. 30 березня 1944 р. було ухвалене спеціа-
льне гірниче право для Генерального Губернаторства. Під час німецької окупації 
у Бориславі було пробурено 123 неглибокі свердловини. Багато працівників наф-
тогазової промисловості загинуло на фронтах ІІ Світової війни. Частину пра-
цівників промисловості фізично знищила (розстріли, концентраційні табори, 
вивезення на примусові роботи) радянська та німецька окупаційна влада.

У серпні 1944 р., після повторного встановлення радянської влади в Захід-
ній Україні, відновили роботу другий, четвертий, восьмий і дев’ятий нафтопро-
мисли в м. Бориславі, п’ятий – у смт Східниці та третій, що об’єднував Устри-
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ки, Чорну та Стрільбичі. Також у серпні 1944 р. ухвалою Міністерства нафто-
вої промисловості СРСР було організовано Укрнафтокомбінат, який об’єднав 
видобуток нафти й газу та їхню переробку. Наприкінці 1944 р. почав діяти в м. 
Бориславі навчально-курсовий комбінат об’єднання “Укрнафта”.

1945 р. систему керування підприємствами комплексу було реформовано за 
галузевою засадою. На базі Укрнафтокомбінату було створено: об’єднання 
“Укрнафта” в м. Бориславі, а пізніше в м. Дрогобичі та м. Києві; трест 
“Укрнафтозаводи” в м. Дрогобичі та трест “Укргазвидобуток” у м. Стрию.

1946 р. газову промисловість в Україні було відокремлено як самостійну 
галузь, було створено об’єднання “Укргаз” із розташуванням у м. Львові. У 1966 р.
було створено виробниче управління "Укргазпром", якому спочатку підпорядко-
вувалися газовидобувні, а пізніше – газотранспортні, бурові, газопереробні підп-
риємства, науково-дослідні інститути.

У 1946-47 рр. побудували газопроводи "Дашава – Калуш – Галич – Добовці", 
"Бендери – Станіслав" 115 км завдовжки загалом, продуктивністю 500 тис. 
куб. м на добу. А в жовтні 1948 р. було введено в дію магістральний 500 мм 
газопровід "Дашава – Київ", що його споруджували протягом 1946-48 рр. Про-
кладено 534,4 км труб. Продуктивність газопроводу – 5,4 млн. куб. м на добу, на 
той час найдовший газопровід в Європі, у 1951 р. його подовжили (через м. 
Брянськ) до Москви (Дашава – Москва 1530 км завдовжки), а згодом побудовано 
ще й з м. Дашави до м. Мінська й через м. Вільно до м. Риги.

З території тієї таки України вперше в світі стали постачати на вивіз при-
родний газ – до Польщі від 1944 року. Газу з родовищ Львівщини вивозили за кор-
дон через газопровід Опари – Самбір – Перемишль – Стальова Воля (210 км зав-
довжки, 300 мм у попереку), який було збудовано під час німецької окупації та ре-
конструйовано силами “Укргазу” протягом 1944-1945 років. За короткий термін 
було відпрацьовано технологію міждержавної передачі газу та збудовано пункт 
передачі газу в селі Дроздовичах Мостиського району Львівської області.

Перепомповувати нафту територією України до Чехословаччини стали в 
1962 р. Від 1967 року український газ стали подавати до Чехословаччини, 
пізніше – до Австрії.

Інтенсивний розвиток нафтової й газової промисловості пов’язаний з 
відкриттям у 50-60 рр. XX ст. та інтенсивним розробленням ряду великих родовищ 
нафти та газу в Західному (Передкарпатський прогин), Східному (Дніпровсько-
Донецька западина) та Причорноморсько-Кримському газоносних районах.

Найбільшого рівня видобутку нафти (разом з газоконденсатом) – 14,4 млн. 
тонн – було досягнуто 1972 р., газу – 68,7 млрд. куб. м – 1975 р. 

У 1976 р. в Києві створили відділ Інституту геології й розроблення займис
тих копалин Міністерства нафтової промисловості СРСР, основними завданнями 
якого були теоретичне обґрунтування, розроблення методики та використання 
аерокосмічних знімків на пошук родовищ нафти та газу. При відділі понад де
сять років успішно діяли курси підвищення кваліфікації з цих питань. 1992 р. на 
базі цього відділу та відділу дистанційних методів Інституту геологічних наук 
НАН України створили Центр аерокосмічних досліджень Землі.

Відкрите акціонерне товариство “Укрнафта” – найбільша сучасна наф-
товидобувна компанія України, що видобуває 75% нафти й газового конденсату 
загального обсягу видобутку в країні. 
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ВАТ "Укрнафта" створено 31.03.1994 р. корпоратизацією підприємства 
"Виробниче об’єднання "Укрнафта" на виконання Указу Президента України 
"Про корпоратизацію підприємств" від 15.06.1993 р. № 210/93, наказу Мінеко-
номіки від 22.11.93 р. № 90 й Наказу Держкомнафтогазу № 57 від 23.02.94 р. 
Перше свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів Мінфін України видав 
ВАТ "Укрнафта" 25.05.94 р. за № 201/0/94 р. 50%+1 акція "Укрнафти" нале-
жать НАК "Нафтогаз України", 41% акцій контролює група "ПриватБанку". У 
2004 р. "Укрнафта" забезпечувала більше 90% видобутку нафти в Україні, 40% 
газового конденсату й 17% видобутку природного газу. Було видобуто понад 3 
млн. т нафти і 3,35 млрд. куб. м газу. 

Навесні 1998 р. створено Національну акціонерну компанію "Нафтогаз 
України" як вертикально інтегровану нафтогазову компанію, що здійснює повний 
цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, розвідувального та експлуатаційного 
буріння, видобутку, транспортування та зберігання нафти й газу, постачання при-
родного та скрапленого газу споживачам. Її дочірні компанії: "Газ України", 
"Укргазвидобування" й "Укртрансгаз". Понад 97% нафти й газу в Україні видобува-
ють підприємства Компанії. 100% статутного фонду "Нафтогазу України", 
розмір якого дорівнює $650 млн., належить Кабінету Міністрів України.

До складу Компанії входять три основних видобувних підприємства – ДК 
"Укргазвидобування", ВАТ "Укрнафта" та ДАТ "Чорноморнафтогаз", кожне з 
яких має розгалужену виробничу структуру, що забезпечує розвідку та видобу-
ток газу, нафти й газового конденсату.

Переробна база Компанії складається з шести газопереробень, що входять 
до складу ДК "Укргазвидобування" та ВАТ "Укрнафта", де виробляється скрап-
лений газ, моторні палива й інші типи нафтопродуктів. Шебелинська переробня 
"Укргазвидобування" потужністю 720 тис. тонн на рік є найсучаснішим 
підприємством нафтопереробної галузі України. Мастила та оливи виробляє 
найбільше в СНД спеціалізоване підприємство – ВАТ "АзМОл".

Транспортний напрямок діяльності Компанії уособлюють оператори 
газової та нафтової трубопровідних мереж України – ДК "Укртрансгаз" та 
ВАТ "Укртранснафта". ДАТ "Укрспецтрансгаз" є оператором з перевезення 
скраплених газів у межах України.

Газ на внутрішньому ринку України продає дочірня компанія "Газ Украї-
ни". Виробничо-збутове підприємство "Нафтогаз" у вересні 2002 року визначе-
но оператором зі створення фірмової мережі паливниць НАК "Нафтогаз Украї-
ни". ДП "Укрнафтогазкомплект" централізовано постачає матеріально-
технічні ресурси на потреби підприємств "Нафтогазу України".

У вересні 2002 року Компанія ухвалила створити фірмову мережу палив-
ниць, що доповнить уже наявну загальноукраїнську систему заправляння авто-
мобілів стиснутим газом.

Крім власне торгівлі, Компанія виконує важливу суспільну роль, забезпечу-
ючи населення, бюджетні установи та комунально-побутових споживачів при-
родним газом за цінами, що їх визначає держава.

Головними завданнями “Нафтогазу України” 2002 року є структурна пере-
будова внутрішнього ринку газу України з перспективою його майбутньої лібе-
ралізації; зниження податкового навантаження на Компанію до рівня, що за-

Розділ 2. ПАЛИВНА ТА ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій92

безпечує її розвиток; створення передумов для розвитку сировинної бази з пода-
льшим збільшенням нафтогазовидобутку.

Стратегічними цілями Компанії залишаються посилення вертикальної інтег-
рації з виходом на роздрібний ринок нафтопродуктів та в нафтохімічну промис-
ловість; закріплення позицій головного транзитера російського газу до європейсь-
ких країн, створення диверсифікованої ресурсної бази за межами України.

Сьогодні частина нафти й газу в загальному балансі використання первин
них енергоресурсів України становить 61%. Пріоритетним енергоресурсом є 
природний газ, частина якого в енергобалансі за останні роки складає 41-43%.

Україна належить до країн з дефіцитом власних природних вуглеводневих 
ресурсів, задовольняючи потребу в газі за рахунок власного видобутку на 20-
25%, у нафті – на 10-12%.

1991 р. споживання природного газу становило 118,1 млрд. куб. метрів і 
країна посідала 3 місце в світі щодо рівня споживання газу, поступаючись тільки 
США й Росії. За останні 10 років використання природного газу в Україні змен
шилося більш як на третину і 2001 р. склало 70,5 млрд. куб. метрів.

Споживання нафти й нафтопродуктів в Україні за останні роки стабілізува
лося на рівні 12-14 млн. тонн на рік.

2000 р. в Україні видобули загалом 18,1 млрд. кубометрів природного газу, 
2001 р. – 18,4 млрд., а 2002-го – 18,8 млрд. За останні роки тільки підприємства 
НАК “Нафтогаз України” знайшли 9 газових родовищ у межах Дніпровсько-
Донецької западини та 5 у Західному регіоні. Особливо велике значення має від
криття на українському шельфі Чорного та Азовського морів 4 родовищ природ
ного газу, що свідчить про великі перспективи видобутку шельфової зони. Її 
передбачені запаси складають близько 1 трлн. кубометрів газу.

В Україні діють шість нафтарень, які разом можуть переробляти 51 мільйон 
тонн сирої нафти на рік.

Обсяг перероблення нафти в Україні 2004 р. склав 21,2 млн. т. Російські 
вуглеводні склали 87%, українські – 9,6%, казахські – 3,4%.

1994 р. відповідно до указів президентів України й Республіки Татарстан 
було створено Транснаціональну фінансово-промислову нафтову компанію 
"Укртатнафта". Україна передала до статутного фонду компанії цілісний 
майновий комплекс – АТ "Кременчукнафтооргсинтез", що є правонаступником 
Кременчуцького НПЗ. Державі через НАК "Нафтогаз України" належить 
43,054% акцій компанії, 28% акцій володіє Міністерство майна й земельних ре-
сурсів Татарстану, 8,6% – ВАТ “Татнафта”, 9,96% акцій належать "SeaGroup 
International Рlс" і 8,36% – "AmRuz Trading".

Нафтопереробні підприємства
 ВАТ “Лисичанськнафтооргсинтез” – потужність 16 мільйонів тонн наф

ти на рік. 
 ВАТ “Лукойл-Одеський НПЗ” (м. Одеса, Одеська область), збудований 

1935 р. – потужність, станом на 2005 рік, близько 3,6 млн. тонн сирої 
нафти на рік. 

 ВАТ “Львівський дослідний нафтомаслозавод” (м. Львів, Львівська об
ласть), збудований 1896 р. 
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 ВАТ “Нафтопереробний комплекс Галичина” (м. Дрогобич, Львівська 
область), збудований 1863 р. – потужність, станом на 2005 рік, близько 
3,5 млн. тонн сирої нафти на рік. 

 ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття” (м. Надвірна, Івано-Франківська об
ласть), збудований 1897 р. – потужність, станом на 2005 рік, 2,6 млн. 
тонн на рік. 

 ЗАТ “Укртатнафта” (м. Кременчук, Полтавська область) – потужність 18 
млн. тонн на рік. 

 ВАТ “Херсоннафтопереробка”– щорічно може переробляти 7,1 млн. 
тонн нафти (станом на 2005 рік). 

Газопереробні заводи
 Бориславський ГПЗ, м. Борислав, Львівська область. 
 Глинсько-Розбишівський ГПЗ, м. Глинськ, Полтавська область. 
 Гнідинцівський ГПЗ, м. Варва, Чернігівська область. 
 Долинський ГПЗ, м. Долина, Івано-Франківська область. 
 Качанiвський ГПЗ, Сумська область. 
 Шебелинський ГПЗ, Харківська область. 
 Яблунівський ГПЗ, Полтавська область. 

Природний газ

Природний газ – суміш газів, що утворилися в надрах землі при анаероб-
ному розкладанні органічних речовин.

Природний газ є корисною копалиною. Часто є побічним газом при видобут
ку нафти. Природний газ у пластових умовах (умовах залягання в земних над-
рах) знаходиться в газовому стані у вигляді окремих скупчень (газові поклади) 
або у вигляді газової шапки нафтогазових родовищ – це вільний газ, або в розчи
неному стані в нафті чи воді (у пластових умовах), а в стандартних умовах 
(0,101325 МПа і 20 °C) – тільки в газовому стані. Також природний газ може 
знаходитися у вигляді газогідратів. 

Попутний та природний газ складається з вуглеводнів з домішками азоту, 
вуглекислого газу, сірководню, в невеликій кількості аргону та гелію. Газ –
найбільш економічний вид палива. Його теплотворна здатність становить до 41,8 
МДж/м3. 

Видобуток природного газу

Природний газ знаходиться в землі на глибині від 1000 метрів до декількох 
кілометрів. Надглибокою шпарою недалеко від міста Новий Уренгой отримано 
приплив газу з глибини більше 6000 метрів. У надрах газ знаходиться в 
мікроскопічних порожнечах, названих порами. Пори з’єднані між собою 
мікроскопічними каналами – тріщинами, по цих каналах газ надходить з пор з 
високим тиском у пори з більш низьким тиском доти, поки не виявиться в шпарі. 
Газ добувають із надр землі за допомогою свердловин. Шпари намагаються 
розмістити рівномірно по всій території родовища. Це робиться для рівномірно
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го падіння пластового тиску в покладі. Інакше можливі переструми газу між об
ластями родовища, а також передчасне обводнювання покладу.

Газ виходить з надр внаслідок того, що в шарі він знаходиться під тиском, 
що багаторазово перевищує атмосферний. Таким чином, рушійною силою є 
різниця тисків у шарі і системі збору.

Траспортування природного газу

В наш час основним видом транспорту є трубопровідний. Газ під тиском 
7,5 МПа рухається по трубах діаметром до 1,4 метра. В міру просування газу по 
трубопроводу він втрачає енергію, переборюючи сили тертя як між газом і 
стінкою труби, так і між шарами газу. Тому через визначені проміжки необхідно 
споруджувати компресорні станції (КС), на яких газ дотискується до 7,5 МПа. 
Спорудження й обслуговування трубопроводу коштує досить дорого, але це 
найбільш дешевий спосіб транспортування газу і нафти.

Крім трубопровідного транспорту, використовують спеціальні танкери –
газовози. Це спеціальні судна, на яких газ перевозиться в стиснутому або скрап
леному стані при визначених термобарочних умовах. У такий спосіб для транс
портування газу необхідно протягнути газопровід до берега моря, побудувати на 
березі газозавод, що скраплює, порт для танкерів і самі танкери. Такий вид 
транспорту вважається економічно обґрунтованим при віддаленості споживача 
скрапленого газу більше як за 3000 км.

Поширення

Величезними запасами природного газу володіють Росія (Уренгойське ро
довище) та Іран, а також США, Канада. З інших європейських країн варто 
відзначити Норвегiю, але її запаси невеликі.

Станом на листопад 2004 р. Україна має 561 млрд. м³ розвіданих запасів 
природного газу (33-тє місце в світі); крім того, перспективними родовищами 
природного газу можуть стати шельфи Чорного та Азовського морів. Розвідкою 
і видобутком природного газу на цих територіях займається державна компанія 
“Чорноморнафтогаз”.

Застосування

Природний газ використовується як паливо підприємствами чорної та 
кольорової металургії, цементної промисловості, енергетики та в комунальному 
господарстві. Газ використовується як сировина для виробництва синтетичних 
волокон, каучуку, пластмас, спиртів, жирів, азотних добрив, аміаку, ацетилену, 
вибухових речовин, ліків (рис. 2.3.6).

Застосування газу в енергетиці дозволяє значно скоротити витрати на тран
спортування палива та використовувати більш дешеве й низькоякісне вугілля
(див. розділ “Теплові електростанції”).

Перспективні на нафту і газ території займають близько половини площі 
суші. Сьогодні відомо біля 160 нафтогазових басейнів, передбачають, що їх бли
зько 600. В основному нафта та газ розміщені на глибинах понад 3 км. 
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Підтверджені світові запаси газу на 1987 рік оцінюються в 103 трлн. м3, а 
прогнозовані – в 250 трлн. м3. Серед них: 43% – СНД, 25% – Близький Схід, 13% 
– Америка, 8% – Західна Європа, 11% – інші країни. Україна має відносно неве
ликі запаси нафти і газу, які не можуть задовольнити її потреб. 

Проте, за офіційними даними пошуково-розвідувальних і геологічних науко-
во-виробничих організацій України, у деяких районах Чорного моря на глибинах 
300-1000 м виявлено газогідратні поклади метану потужністю 400-800 м під 
дном моря. У центральній глибоководній частині Чорного моря (навпроти Кри-
му) запаси метану в газогідратах оцінюються в 20-25 трлн. кубометрів, а в 
усьому Чорному морі, за оцінками геологів України та Росії, – у 60-75 трлн. ку-
бометрів. Щорічну потребу України в газі до 85 млрд. кубометрів Чорне море 
може забезпечити на декілька десятиліть, якщо використовувати метан та 
створити ефективні технології для його видобутку. 1968 року ці райони 
“нового Кувейту”, на пропозицію тодішнього уряду України, вже розглядалися 
урядом колишнього СРСР як перспективні до розробки й газовидобутку. Однак у 

Рис. 2.3.6. Використання природного та попутного газу 
в народному господарстві
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той час пріоритет було віддано багатому на нафту й газ Західному Сибіру. 
Тепер уже суверенна Україна змушена купувати у Росії та Туркменістану газ за 
величезні гроші. Отож поточний стан справ з обтяжливими умовами імпорту 
газу з Росії й Туркменістану ставить перед фахівцями першочергове завдання 
отримання метанового газу для забезпечення України на кілька десятиліть 
“блакитним” паливом і сировиною для хімічної промисловості. 

За даними Міжнародного енергетичного агентства, на січень 2005 року роз
відані світові запаси природного газу становили 180 трильйонів кубометрів і 
були сконцентровані переважно на Близькому Сході (71,6 трильйона кубомет
рів) та у Росії (56,7 трильйона кубометрів). Власні розвідані запаси Європи ста
новлять лише 6,6 трильйона кубометрів. Основні шляхи постачання газу до кра
їн Європейського Союзу здійснюються з Росії через Білорусь (Європол/Ямал, 25 
мільярдів кубометрів) та Україну (близько 140 мільярдів кубометрів). 

93 мільярди кубометрів природного газу надходить з Норвегії, ще 50 – з 
Нідерландів і 60 – з Північної Африки. За експертними оцінками, сьогодні Росія 
постачає в ЄС 140-150 мільярдів кубометрів газу, з яких близько 80% (за іншими 
оцінками – до 90%) проходить через Україну. Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, 
Словаччина та Словенія залежать від російських поставок газу на 100%, Польща 
– на 91%, Угорщина – на 90%, Австрія – на 83%, Греція – на 82%, Чехія – на 
74%, а ЄС в середньому на 44%. У планах диверсифікації постачання газу до ЄС 
– скорочення частки Росії до 27,5%, забезпечення видобутку такої ж частки у 
Норвегії та Нідерландах, надходження 15% газу з Північної Африки і 10% – че
рез 4-й газотранспортний коридор з Близького Сходу.

2.3.1. Видобуток нафти і газу

Розвідка родовищ. Виявлення, оцінка запасів та підготовка до промислової 
розробки покладів нафти і газу провадяться за допомогою нафторозвідки. Про
цес нафторозвідки складається з двох етапів: пошукового та розвідувального. В 
ході пошукового етапу здійснюються геологічна, аеромагнітна та гравіметрична 
зйомки місцевості, геохімічне дослідження порід і вод, складання карт. Потім 
проводиться розвідувальне буріння пошукових свердловин. Результатом пошу
кового етапу є попередня оцінка запасів нових родовищ. Головні цілі розвідува-
льного етапу – позначити (оконтурити) поклади, визначити потужність і нафто
газонасиченість пластів та горизонтів. Після завершення розвідувального етапу 
обчислюються промислові запаси нафти і розробляються рекомендації щодо 
введення родовища в експлуатацію.

Буріння. Видобування нафти спершу здійснювалося збиранням з поверхні 
відкритих водойм, добуванням з колодязів піску чи вапняку, просоченого нафтою. 
Збирання нафти у водоймах проводили до нашої ери в Мідії, Вавилонії, Сирії. 

У середині ХІХ ст. розпочинається механічне добування нафти з бурових 
свердловин. Першу нафтову свердловину було пробурено в США 1859 року, а в 
Росії, на Кубані, – 1864 року.

Залежно від того, як діє буровий інструмент, що роздроблює і розпушує 
породу, розрізняють ударне та обертальне буріння. При ударному бурінні поро
ду руйнують ударами спеціального долота, яке підіймають і опускають механіч
ною лебідкою. Розпушену породу видаляють періодично за допомогою желонки 
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– порожнистого стального циліндра, що має вгорі дужку для приєднання до ка
ната чи штанги, а внизу клапан. 

При обертальному бурінні породу висвердлюють обертовим долотом. Роз
різняють долота сколювальної або різальної дії та шарошечні долота дробильної 
дії. Для буріння в твердих породах здебільшого застосовують тришарошечні 
долота.

Буріння промислових нафтових свердловин проводять за допомогою стаці
онарних установок з важкими буровими верстатами. Спершу у свердловину вво
дять одну бурильну трубу, в міру поглиблення свердловини пригвинчують нові 
труби. Довжина кожної бурильної труби 6-10 м. Для видалення розбуреної поро
ди свердловину промивають циркулюючим глинистим розчином.

Недолік цього виду буріння – необхідність обертати всю колону бурильних 
труб разом з долотом. Коли глибина свердловини сягає 2500-3000 м, лише незна
чна частка затрачуваної енергії використовується на буріння і поглиблення свер
дловини. Основна ж енергія витрачається непродуктивно, на тертя труб.

Більш ефективний спосіб той, який грунтується на застосуванні забійних 
двигунів. Колона бурових труб лишається нерухомою, а обертається тільки до
лото за допомогою електродвигуна або спеціальної турбіни (турбобура), що при
водиться в дію потоком глинистого розчину, який нагнітають у бурильні труби. 
Електродвигун чи турбобур розміщують у забої свердловини, безпосередньо над 
долотом.

Методи видобування нафти. Добування нафти з надр землі здійснюється за 
рахунок енергії двох видів – природної енергії пласта та енергії, яка подається у 
свердловину тим чи іншим способом. Спосіб експлуатації нафтової свердлови
ни, при якому використовується енергія пласта, називається фонтанним. Фон
танний спосіб застосовується у початковий період експлуатації, коли пластовий 
тиск покладу досить великий. Фонтанний спосіб найбільш економічний. Сверд
ловини, що експлуатуються фонтанним способом, обладнують спеціальною ар
матурою, яка дає змогу герметизувати устя свердловини, регулювати та контро
лювати режим роботи свердловини, забезпечувати повне закриття свердловини 
під тиском.

Способи добування, при яких нафта підіймається на земну поверхню за 
рахунок підведеної ззовні енергії, називають механізованими. Існують два різно
види механізованого способу експлуатації – компресорний і насосний. 

При компресорному, або газліфтному, методі у свердловину компресором 
закачують газ, який змішується з нафтою. Щільність нафти знижується, забійний 
тиск стає нижчим за пластовий, що викликає рух рідини до поверхні землі. Іноді 
у свердловину подають газ під тиском з розташованих поблизу газових пластів 
(метод безкомпресорного газліфта). На деяких старих родовищах існують систе
ми ерліфта, в котрих як робочий агент використовують повітря. Недоліки цього 
методу – необхідність спалювання попутного нафтового газу, змішаного з повіт
рям, підвищена корозія трубопроводів. Газліфтний метод застосовується на ро
довищах Західного Сибіру, Туркменії, Західного Казахстану.

При насосному способі експлуатації на визначену глибину спускають насо
си, які приводяться в дію за рахунок енергії, що передається різними способами. 
На більшості нафтодобувних підприємств світу набули поширення штангові 
насоси.

Розділ 2. ПАЛИВНА ТА ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій98

Для підйому нафти штанговими насосами (рис. 2.3.7) у свердловину 
опускають труби, всередині яких знаходяться циліндр і всмоктуючий клапан 1. 
У циліндрі переміщується вгору і вниз плунжер з нагнітальним клапаном 2. Під 
час руху плунжера вгору нагнітальний клапан закритий, бо на нього давить 
рідина, що знаходиться в насосних трубах, а всмоктуючий клапан відкритий. 
При русі плунжера вниз нижній всмоктуючий клапан закривається, а верхній 
нагнітальний клапан відкривається. Рідина з циліндра переходить у простір над 
плунжером. Поступово підіймаючись, нафта виходить на поверхню. Зворотно-
поступальний рух передається плунжеру від балансира 6 верстата-качалки, з 
яким плунжер з’єднано системою сталевих насосних штанг. Продуктивність 
штангових глибинних насосів при глибині свердловини 200-400 м досягає 500 
куб. м на добу, а при глибині до 3200 м становить не більше 20 куб. м на добу.

Існують також способи добування нафти з застосуванням безштангових насо
сів. У цих випадках до насоса підводять через ствол свердловини електричну енер
гію (по спеціальному кабелю) або інший потік енергонесучої рідини (стиснений 
газ, теплоносій). Найбільш поширені установки з відцентровими електронасосами 
(рис 2.3.8). За їх допомогою видобувають близько 1/3 загальної кількості нафти. 

Рис. 2.3.7. Схема установки для добування нафти 
з застосуванням штангових глибинних насосів:
1 – всмоктуючий клапан; 2 – нагнітальний клапан; 
3 – насосні штанги; 4 – трійник; 5 – сальник; 6 – балансир; 
7, 8 – кривошипно-шатунний механізм; 9 – двигун

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Розділ 1. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ 99

Рис. 2.3.8. Схема установки 
заглибного відцентрового 
електронасоса:
1 – електродвигун; 2 – протектор; 
3 – сітчастий фільтр; 4 – заглибний 
насос; 5 – кабель; 6 – напрямний 
ролик; 7 – кабельний барабан; 
8 – трансформатор; 9 – станція 
керування

Рис. 2.3.9. Системи самопливного (а) 
та герметизованого (б) збору нафти, газу і води 
на нафтових промислах:
1 – свердловина; 2 – індивідуальна замірна установка (ІЗУ); 
3 – газопровід; 4 – самопливна викидна лінія; 5 – дільничні 
резервуари збірного пункту; 6, 15, 18 – насоси; 7 – збірний 
колектор; 8 – сировинні резервуари; 9 – установка підготовки 
нафти (УПН); 10 – компресорна станція; 11 – газопереробний 
завод (ГПЗ); 12 – групові замірні установки (ГЗУ); 13 – збірний 
колектор нафти, газу і води; 14 – дожимна насосна станція; 
16 – магістральний нафтопровід; 17 – установка очищення 
води; 19, 21 – водоводи; 20 – кущова насосна станція; 
22 – нагнітальні свердловини; 23 – автоматизована установка 
“Рубін”; 24 – товарні резервуари підготовленої нафти

а

б
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Установка з заглибним електронасосом складається з заглибного електродвигу
на, багатоступінчатого насоса і кабельної лінії, які опускають з допомогою на
сосних труб у свердловину. На землі встановлюють станцію керування і транс
форматор.

Збір і підготовка нафти до транспортування. Нафта, яка надходить із надр 
на поверхню землі, містить попутний газ (50-100 куб. м/т), воду (200-300 кг/т), 
мінеральні солі (до 10-15 кг/т), механічні домішки. Перед транспортуванням та 
подачею на переробку гази, механічні домішки, основна частина води і солей 
мають бути видалені з нафти. 

Існують різні системи внутрішньопромислового збору і транспортування 
нафти, що відрізняються умовами переміщення нафти і газу, схемою відокрем
лення газу від нафти. Найстаріша – самопливна система, при якій переміщення 
нафти відбувається за рахунок перевищення позначки устя свердловини над поз
начкою замірної установки (рис. 2.3.9, а). Нафта, газ і вода від свердловини 1 
надходять на індивідуальну замірну установку 2, розташовану поблизу від свер
дловини. В ІЗУ від газу відокремлюють нафту і воду, які по самопливних викид
них лініях 4 транспортують у дільничні негерметизовані резервуари 5. З резерву
арів 5 нафту насосами 6 подають по колектору 7 на установку підготовки нафти 
9, а воду після відстою скидають у каналізацію. Якщо дозволяє рельєф місцевос
ті, то насоси 6 не споруджують, а колектор 7 являє собою самопливний трубоп
ровід. Газ, що виділився в ІЗУ, передають на газопереробний завод. 

Самопливні системи збору нафти мають ряд істотних недоліків: через низь
ку швидкість руху потоку рідини в них утворюються відкладення механічних 
домішок, солей, парафіну; через наявність відкритих вимірників та резервуарів 
великі втрати газу і легких фракцій, що досягають 3% від загального обсягу наф
ти. Ці системи важко автоматизуються і потребують численного обслуговуючо
го персоналу.

На нових нафтових родовищах експлуатуються герметизовані високонапір-
ні системи збору нафти, газу і води, технологічна схема яких визначається вели
чиною і формою площі родовища, рельєфом місцевості, фізико-хімічними влас
тивостями нафти. На рис. 2.3.9, б зображено одну з таких систем, характерну для 
великого родовища.

Сира нафта від устя свердловини 1 рухається під власним тиском по викид
них лініях довжиною 1-3 км до групових замірних установок 12. На ГЗУ відбу
вається відокремлення нафтового газу від рідини та автоматичне вимірювання 
кількості одержаних продуктів. Потім газ знову змішують з водою і нафтою; 
суміш по колектору 13 довжиною до 8 км переміщується на дожимну насосну 
станцію 14, у складі якої є сепаратори першого ступеня для відокремлення газу 
від нафти. Газ із сепараторів під власним тиском надходить на ГПЗ 11, а частко
во дегазована нафта подається на установку підготовки нафти (УПН) 9. На УПН 
здійснюються другий і третій ступені сепарації газу від нафти, збезводнювання 
та знесолювання нафти. Газ з УПН подають на ГПЗ , а воду – на установку очи
щення води 17. Очищену воду насосами кущової насосної станції 20 закачують 
через нагнітальні свердловини 22 у пласт.

Збезводнену і знесолену на УПН нафту подають у герметизовані резервуари, 
а потім насосами 6 – на автоматизовану установку “Рубін” 23, призначену для 
оцінювання якості та кількості нафти. З установки “Рубін” нафту подають у товар
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ні резервуари 24, з яких насосами направляють у магістральний нафтопровід 16, 
що транспортує нафту до нафтопереробних заводів. Якщо на установці “Рубін” 
встановлюють, що нафта не відповідає кондиціям, то її повертають на УПН.

За допомогою герметизованих систем усувають втрати легких фракцій наф
ти, створюють можливість транспортування нафти по всій площі родовища за 
рахунок тиску на устя свердловин.

Після багатоступінчатої сепарації у нафті все ж залишається значна кіль
кість вуглеводнів С1-С4, які можуть бути втрачені при перекачуванні з резервуа
ра в резервуар, зберіганні та транспортуванні нафти. Щоб уникнути можливих 
втрат вуглеводнів, усунути небезпеку забруднення повітря газами і легкими фра
кціями, нафту на багатьох промислах піддають стабілізації у спеціальних ректи
фікаційних колонах. У стабільній нафті міститься не більше 1% вуглеводнів С1-
С4, а в нестабільній 2-3%. Знесолену і збезводнену нафту по магістральних тру
бопроводах або залізницею транспортують на нафтопереробні заводи.

Добування природних газів. Родовища горючих газів поділяють на власне 
газові, в яких скупчення газів не пов’язане з іншими корисними копалинами; 
газонафтові, де газоподібні вуглеводні розчинені в нафті або знаходяться над 
нафтовим покладом у вигляді так званої газової шапки; газоконденсатні, у яких 
газ збагачений рідкими вуглеводнями. Добування горючих газів включає їх ви
добування з землі, збір, облік, підготовку до транспортування споживачу.

Газ, як і нафту, видобувають із землі через мережу свердловин. Оскільки 
він знаходиться в земних надрах під високим тиском, для його добування засто
совують, як правило, фонтанний спосіб. Щоб газ почав надходити на поверхню, 
досить відкрити свердловину, пробурену в газоносному пласті. При вільному 
витіканні газу нераціонально витрачається енергія пласта, можливе руйнування 
свердловини. Тому на головці свердловини встановлюють штуцер (місцеве зву
ження труби), обмежуючи надходження газу. Розробка газового покладу триває 
15-20 років, за цей час видобувається 80-90% запасів.

Газ, що надійшов із свердловини, безпосередньо на промислі підготовляють 
до транспортування. З нього видаляють механічні домішки, водяні пари, важкі 
вуглеводні, в разі необхідності очищають від сірковмісних сполук.

2.3.2. Видобуток нафти з морських родовищ 

У наш час бурхливо розвиваються галузі морської технології, які пов’язані 
з освоєнням морських нафтородовищ. Якщо в середині 60-х років з морських 
родовищ було отримано лише 3 % світового видобутку нафти, то на початку 80-х
років ця величина складала приблизно 30 %, і прогнозувалось, що до 2000 року 
наблизиться до 50 %. 

Ще на початку 70-х років тисячі нафтових свердловин були розсіяні по 
Атлантичному океану, від Північного моря до Мексиканської затоки, захоплюю
чи також води Західної Африки, Аргентини, Бразилії, Колумбії. Розташовува
лись вони по краю континентального шельфу на глибині 200 метрів і більше. 
Нафтовики називають ці підводні нафторозробки англійським словом offshore. В 
1967 році свердловини відкритого моря дали 16 % усієї видобутої на Землі наф
ти, в 1972 році їх продукція складала 25 %, а на 1977 рік прогнозувалось 40 %.
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Першим кроком в освоєнні морських нафтопромислів стала проходка в 30-х 
роках свердловин з барж у прибережних болотах і заводях південної Луїзіани уз
бережжя США. Бурову вишку ставили на кормі або на борту звичайної плоско
донної баржі. Після затоплення водою вона лягала на дно болота на глибину 2-2,5 
метра. Буріння здійснювалося звичайним для континентальних нафтопромислів 
обладнанням. Ці баржі були прототипом сучасних заглибних платформ, що пра
цюють на глибинах до 30 метрів. Коли існування підводних родовищ було доведе
не, у заводях і мілких затоках почали встановлювати стаціонарні пальові платфор
ми, які крок за кроком відходили все далі від берега у пошуках нафти. Це привело 
до розвитку сучасної потужної індустрії морських нафтопромислів.

Вперше буріння у Північному морі було здійснено влітку 1965 року. Перша 
бурова свердловина у Північному морі досягла глибини 4520 метрів. Свердлови
на виявилась сухою, тобто нафти у ній не було. Але трохи пізніше нафту вияви
ли неподалік від неї і потім ще в одному місці. На карті ця ділянка майже вся 
вкрита квадратами і прямокутниками, які позначають концесії. Надра континен
тального шельфу належать приморським країнам, і вони отримують з концесій 
50 % прибутку. Така країна, як Норвегія, яка ніколи не мала багато природних 
ресурсів, бачить тепер своє майбутнє у рожевому кольорі. На 1 січня 1971 року в 
Північному морі було пробурено 400 свердловин, з них 150 допущені до експлу
атації. З тих пір щомісяця з’являються все нові свердловини і нові розробки.

Судна, призначені для пошукового буріння нафтових свердловин на дні 
океанів, являють собою плавучу платформу. Одне з таких суден – “Іль-де-
Франс” – має довжину 50 метрів і водотоннажність 500 тонн. Судно “Іль-де-
Франс” було введено в експлуатацію з січня 1966 року. Це судно з коротким і 
широким корпусом, приблизно трикутної форми, нафтовики називають баржею. 
Платформа розміщується на чотирьох металевих опорах (решітчасті конструкції 
типу Ейфелевої вежі) висотою до 60 метрів та ще приблизно такої ж висоти 
досягає бурова вишка.

Розвідка та експлуатація підводних родовищ нафти – найзнаменніша для 
океанів подія нашої епохи, їх “великий час”. Море, де буріння досягло тепер 
найбільшого розмаху, – це Північне море, холодне і туманне.

Щоб виявити нафту, великі нафтові компанії тримають тисячі наукових 
працівників, які постійно вивчають за геологічними картами і безпосередньо на 
місці обширні ділянки суходолу і морського дна. Час від часу хто-небудь з них 
заявляє: є така-то доля імовірності, що у такому-то місці буде виявлена нафта. 
Якщо ця ділянка на дні моря, туди направляють пошукову баржу і ставлять над 
тим місцем, яке вказав геолог. З баржі спускають і закріплюють у ґрунті змінні 
опори. Через отвір у платформі (більша частина її палуби має просвіти) опуска
ють бурову трубу, всередині якої поміщується бур. Торкнувшись дна, бур почи
нає обертатися і врізатися в грунт. Зразки ґрунту підіймають і перевіряють, чи є 
там сліди нафти. Якщо вони є, платформу переміщують і проводять буріння ще 
в декількох місцях, щоб мати уявлення про величину і глибину нафтоносного 
пласта (а також газоносного). Буріння триває від двох до чотирьох місяців, буді
вництво баржі коштує від 5 до 10 мільйонів доларів. Щоденні витрати під час 
буріння складають 40 тисяч доларів. Капіталовкладення в одну нафторозробку 
відкритого моря разом з усім її господарством складають приблизно 1 мільярд 
200 мільйонів доларів.
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Технології видобутку нафти з морських та океанічних родовищ

На відносно неглибоких ділянках в арктичних морях експлуатуються стаці
онарні металеві платформи високої міцності, серед яких виділяються платформи
зі складною багатоколонною системою опори об дно та одноопорні платформи –
моноподи. Останні вважаються перспективними, тому що створюють більш без
печні умови експлуатації за рахунок кращої взаємодії циліндричної колони з 
рухомим льодовим полем, яке завдяки невеликій площі контакту розколюється і 
обходить платформу, не викликаючи торошіння льоду. Останнє дуже важливо, 
бо висота торосів досягає 30 метрів, що становить надзвичайно серйозну небез
пеку для споруди (торошіння виникає у тих випадках, коли значення відношення 
ширини споруди до товщини льоду перевищує 15).

Прикладом перспективної конструкції типу “Монопод” може бути установ
ка, розроблена вченими та інженерами фірми “Імперіал Оіл” (рис. 2.3.10). Вона 
призначена для роботи на глибинах до 12 метрів і являє собою трипалубну робо
чу платформу розміром 24 × 48 м, де розміщується бурове і допоміжне облад
нання, що забезпечує буріння свердловин глибиною до 6 км. Платформа монту
ється на колоні діаметром 9,15 м і висотою 24,4 м, яка опирається на основу 
діаметром 96,7 м і висотою 7 м, встановлену на морському дні.

Маса платформи 15 тис. тонн. У район робіт її транспортують на плаву і 
встановлюють у спеціальний котлован. Занурення і спливання платформи здійс
нюється за 12 годин, а на всі операції по переведенню її з робочого стану в тран
спортний потрібно три доби. Основу захищено від ударів крижин під час транс
портування бетонним кільцем товщиною 1,5 м, що слугує також постійним бала
стом при встановленні платформи на дно.

Перспективний проект універсальної пересувної платформи цього типу для 
буріння 32 свердловин при глибині моря до 22 м розроблений вченими фірми 
“Термодайнамікс”. Конструкція (рис. 2.3.11) виконана у вигляді двох зрізаних ко
нусів, повернутих верхівками один до одного. Центральна циліндрична частина 
платформи і каркас нижнього конуса утворені системою концентрично розташова
них сталевих труб діаметром 12 м. Коли платформа встановлюється у точці робо
ти, порожнини цих труб для надання несучій конструкції більшої міцності і стійко

Рис. 2.3.10. Загальний вигляд 
платформи типу “Монопод”:
1 – робоча платформа; 2 – колона; 
3 – основа
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сті заповнюються льодом, який отримують заморожуванням морської води, її на
гнітають у камери острова за допомогою чотирьох вертикальних багатоступеневих 
насосів з подачею по 34 м/хв, встановлених у центральній трубі. У разі переміщен
ня платформи в іншу точку роботи лід розморожують нагрівальною системою, що 
забезпечує повне розморожування за два тижні. Мала осадка платформи у плаву
чому стані (3 метри) дозволяє буксувати її чотирма буксирами потужністю по 5200 
кВт, що повністю забезпечують рух зі швидкістю 7,5 км/ год при швидкості вітру 
до 16 м/с. Вартість платформи не перевишує 25-29 мільйонів доларів, що практич
но дорівнює витратам на спорудження сучасних напівзаглибних платформ.

Набагато складнішою проблемою є ведення бурових робіт у глибоководних 
районах моря. Разом з тим саме в цих зонах розташовані найбільш перспективні 
у геологічному відношенні структури.

Перша спроба буріння в цих районах за допомогою звичайного заякорюва
ного бурового судна була здійснена в 1971 році і виявилась невдалою. В 1973 
році французька нафтова компанія сумісно зі своєю канадською філією зробила 
успішну спробу буріння розвідувальних свердловин між півостровом Лабрадор і 
Гренландією при глибині моря 183 метри. Було використано судно “Пелікан”, 
обладнане системою динамічного позиціонування над точкою робіт.

Судно довжиною 149 метрів і водотоннажністю 15,5 тис. тонн було побудо
ване в 1972 році голландською фірмою “ІНС” спеціально для робіт у суворих 
умовах Північного моря. Воно спроможне вести буріння при глибинах моря до 
300 метрів, силі вітру до 100 м/год і амплітуді бортової качки 10°. Судно облад
нане двома гребними гвинтами регульованого кроку і п’ятьма підрулюючими 
шахтовими установками, що приводяться в дію дизельними двигунами потужні
стю по 2500 кВт (рис. 2.3.12). В центральній частині судна розташована робоча 
шахта розміром 7 × 8,25 м, над якою на робочому майданчику встановлена піра
мідальна бурова вишка висотою 44,8 м з гідропневматичним компенсатором 
вертикальних коливань моделі “Унікод” (хід 4,75 м). На майданчику, крім того, 
розташовані установка для приготування бурового розчину і цементна станція, а 
також бурова лебідка потужністю 600 кВт і пульт керування роботою установки. 
З обох сторін вишки розташовані стелажі для зберігання обсадних і бурових 

Рис. 2.3.11. Універсальна 
пересувна платформа
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1 – бурова вишка;
2 – носові підрулюючі прилади;
3 – стелажі для зберігання обсадних 
і бурових труб;
4 – установка для приготування 
бурового розчину;
5 – акустичний випромінювач;
6 – трос інклінометра;
7 – вантаж інклінометра;
8 – гирлова воронка;
9 – донний маяк;
10 – бурова колона;
11 – гідрофони

Рис. 2.3.12. Бурове судно 
“Пелікан” з системою 
динамічного позиціонування:

труб, що подаються до робочого місця за допомогою двох кранів вантажопідйо
мністю 25 і 40 тонн та спеціального механізму транспортування секцій бурової 
колони. Приготовлений буровий розчин зберігається у трьох цистернах загаль
ною місткістю 143 м3, а його подача здійснюється двома поршневими насосами.

Для виконання водолазних робіт біля гирла свердловини на судні є водолаз
ний дзвін фірми “КОМЕКС” на шість чоловік і декомпресійна камера. Дзвін опу
скається через шахту розміром 3,05 × 3,8 м.

Система керування і контролю за положенням судна відносно точки бурін
ня включає дві дублюючі одна одну системи: тросовий інклінометр фірми 
“Геомеханік” і акустичну систему наведення фірми “Алкател”. Точність обох 
методів така, що дозволяє гарантувати утримання судна у межах кола діаметром, 
що дорівнює 1 % глибини води у точці робіт. Розрахунок зміщень і команд на 
підрулюючі рушії здійснюється за допомогою комп’ютера.

Кліматичні умови видобутку нафти змушують конструкторів розробляти 
нові зразки морських бурових плавзасобів, спеціально пристосованих до ведення 
бурових робіт в умовах потужних льодових полів. При цьому основна увага 
спрямовується на обладнання плавзасобів системами руйнування льодового пок
риву поблизу корпусу. В залежності від способу дії ці системи поділяються на 
пасивні та активні.

Розділ 2. ПАЛИВНА ТА ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Типовим прикладом використання більш простого й економічного пасивно
го способу є проект несамохідної платформи фірми “Дженерал дайнамікс”. Тут 
руйнування оточуючого платформу льоду і виштовхування її з води здійснюєть
ся за рахунок сил ваги платформи і сил натягу якірних ланцюгів, які виведені з 
корпусу нижче льодового покриву. З цією метою корпус платформи виконаний у 
вигляді двох зрізаних конусів і обладнаний центральною робочою шахтою діа
метром 7,6 метра, яка слугує для спуску водовідділяючої колони та гідравлічно 
керованого превентора і дозволяє вести буріння при кренах корпусу до 15° (рис. 
2.3.13). Над шахтою встановлена вишка з компенсатором вертикальних перемі
щень і роторна бурова установка. На палубі у спеціальних надбудовах розміщені 
вісім якірних брашпілів з якірними ланцюгами масою 13,6 тонни і довжиною 
850 метрів кожна. На другій палубі знаходяться бурові насоси, змішувальні єм
кості і цементувальне обладнання. Третя палуба зайнята жилими приміщеннями 
на 40 чоловік, четверта – складами, п’ята – машинним відділенням, установкою 
для очистки стічних вод і двома підрулюючими рушіями потужністю по 260 кВт 
для маневрування над точкою буріння. Загальна водотоннажність платформи 
10000 тонн при максимальному діаметрі корпусу 45,7 метра і висоті 16,7 метра. 
Осадка корпусу складає 12,5 метра, а уклон борта по ватерлінії 57°, що при від
сутності вітру забезпечує руйнування льодового покриву товщиною до 1,4 мет
ра. Як припускають, за допомогою такої установки можливо буде виконувати 
бурові роботи протягом 240 днів на рік, а при використанні допоміжного криго
лама – протягом усього року. Проектом передбачена можливість відходу з точки 
робіт протягом п’яти хвилин у разі небезпечної ситуації, тоді як у звичайний час 
для зняття платформи після завершення буріння необхідно 16 годин. 

Установки активного типу відрізняються більшою конструктивною складніс
тю, високою вартістю і підвищеною енергоємкістю, але зате вони забезпечують 
можливість проведення робіт у набагато важчих природних умовах. Ідеї, закладені 
у проекти подібних установок, надзвичайно різноманітні і включають, наприклад, 
використання нагрівальних систем великої потужності (фірма “Арктик енжинірін 

Рис. 2.3.13. Несамохідна 
платформа для буріння 
в Арктиці:
1 – конічний корпус; 2 – паливні 
цистерни; 3 – робоча шахта; 
4 – цистерни технічної води; 
5 – якірні ланцюги; 6 – якірні 
лебідки; 7 – підйомний кран; 
8 – бурова вишка; 9 – компенсатор 
вертикальних переміщень; 
10 – гирловий превентор; 
11 – рейки
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енд констракшн”) або різання льоду фрезами, що встановлені на колоні, яка поєд
нує заглибні понтони з надводним робочим майданчиком (фірма “SEDCO”).

Найбільш близька до реалізації ідея коління льодового поля за рахунок кільо
вої качки корпусу, що застосована на буровому судні, розробленому фірмою 
“Глобал марш”. У носовій і кормовій частинах судна встановлені дві пари цистерн, 
поєднаних між собою системою трубопроводів і клапанів. Поперемінним закачу
ванням води у цистерни і її видаленням (за допомогою двох компресорів низького 
тиску потужністю 2600 кВт кожний) здійснюється поздовжнє розгойдування судна 
з амплітудою 1,9 метра, що при довжині корпуса 125 метрів і водотоннажності 
13655 тонн утворює момент, рівний 150 МН-м. Такий момент достатній для руйну
вання льоду товщиною до 2,5 метра. Судно обладнане буровою вишкою висотою 
48 метрів і вантажопідйомністю 604 тонни, вона розрахована на статичне наванта
ження, що виникає при качці з кутом крену 45° і періодом 10 секунд. Наявна систе
ма компенсації вертикальних переміщень судна з ходом 6,1 метра. Всі робочі май
данчики ізольовані від зовнішнього середовища і обладнані системами наддуву 
гарячого повітря. Для утримання судна над точкою робіт застосована якірна систе
ма з восьми якорів масою 13,5 тонни кожний. Трьохсотметрові ланцюги якорів 
виводяться через шлюзи, розташовані під нижньою кромкою льодового поля. Роз
ведення якорів виконується за допомогою двох допоміжних криголамів, а утри
мання судна над гирлом забезпечується регулюванням довжини і натягу якірних 
ланцюгів, яке здійснюється лебідками за сигналами акустичних буїв, встановлених 
на гирловому обладнанні. Сигнали приймають гідрофони, розміщені на днищі суд
на. Допоміжні криголами, окрім розведення якорів, будуть доставляти матеріали з 
берегової бази постачання, обладнання якої планується провести у найближчій від 
району робіт точці берега приблизно за рік до початку буріння.

Всі розглянуті методи організації нафторозвідувальних бурових робіт на 
арктичних акваторіях грунтуються на заходах боротьби з льодовим покривом і 
його порухами. Складність конструкції технічних засобів, що застосовуються 
при цьому, і високий рівень експлуатаційних витрат примушують шукати нові 
варіанти розміщення обладнання в умовах, коли ріст і рух льодових полів спри
чиняють на нього мінімальний вплив.

Зокрема, американський консорціум “Панарктик оіл” з 1971 року успішно 
впроваджує буріння свердловин з штучних льодових майданчиків, створених 
наморожуванням додаткових шарів льоду на заданих ділянках льодового поля. 
Першим результатом цих дослідних робіт була проходка в 1974 році свердлови
ни глибиною 938 метрів на ділянці моря глибиною 128 метрів. Операції по під
готовці майданчика включали проходку в льоду декількох свердловин, з яких за 
допомогою насосів загальною подачею 151 м/год здійснювалась циклічна залив
ка морською водою колового майданчика, попередньо підготовленого за допо
могою шляхобудівної техніки. Кожний наступний шар льоду наморожувався 
після того, як температура попереднього знижувалась до –5 °С. При температурі 
повітря –35 °С вдавалось проводити за добу два цикли наморожування, збільшу
ючи товщину льоду на 64-89 мм.

За два місяці початкова товщина крижини, рівна 600 мм, була доведена до 
3,6 м, що дозволило приймати на неї транспортні літаки “Геркулес” масою 75 
тонн і змонтувати бурове обладнання загальною масою 500 тонн, яке включало 
бурову установку “Кардвел модел А-50” з вишкою висотою 29,5 метра і трицилін
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дровим грязьовим насосом “Оіл-вел РТ-350”. Свердловини бурились трубами 
діаметром 89 мм, підводне гирло з’єднувалося з робочим майданчиком водовід
діляючою колоною діаметром 253 мм, що допускала зміщення бурової установ
ки відносно підводного гирла в межах 5 % глибини моря.

Найважливішим елементом установки було теплоізолююче покриття, за
вдяки якому температура льоду під буровою установкою підтримувалась у ме
жах –10 °С. Свердловина була пройдена за 42 дні. За цей період горизонтальне 
зміщення льоду склало лише 0,6 метра, а вертикальне 0,5 метра. Проходка свер
дловини коштувала 2 мільйони доларів, з них 500 тисяч доларів витратились на
будівництво льодового майданчика. Ці витрати приблизно у п’ять разів менші 
тих коштів, які були б необхідні при бурінні цієї свердловини з борту судна.

Альтернативою варіанту буріння з льоду є розміщення бурової установки без
посередньо на дні моря. Найбільш вдалий проект жилої бурової підводної станції 
розроблений за завданням Наукової ради Канади вченими та інженерами американ
ської фірми “Тетра текнік”. Станція складається з базової платформи, що встанов
люється у спеціальному котловані на морському дні, до якого вона заякорюється за 
допомогою 12 бурозаливних паль (рис. 2.3.14). На платформі розміщений робочий 
майданчик, що обертається, з трьома герметичними корпусами і циліндричною
герметичною буровою вишкою, яка обертається навколо горизонтальної осі.

Всі ці споруди об’єднані в єдиний комплекс системою шлюзових переходів. 
У корпусі вишки розміщується роторний буровий верстат, автоматична система 
спуско-підйомних операцій і стелажі з запасом бурових, обсадних і обважнених 
труб. Корпус бурової вишки заповнений стиснутим повітрям під тиском, рівним 
забортному в точці робіт.

      Керування механізмами здійснюється дистан
ційно з пульту, який розташований у центрально
му робочому корпусі. У цьому корпусі, що запов
нений повітрям при атмосферному тиску, знахо
диться також машинне відділення, що забезпечує 
електроенергією всі системи установки. Сусідній 
корпус жилий і, звичайно, також наповнений пові
трям при атмосферному тиску. Третій корпус роз
ділений палубою на два поверхи: у верхньому роз
міщені склади глини і хімічних реагентів, у ниж
ньому – енергетична установка. До центрального 
корпусу кріпляться гнучкі напрямляючі, зв’язані з 
надводною базою, через яку за допомогою транс

Рис. 2.3.14 Жила бурова станція для буріння 
у підводному положенні:
1 – базовий майданчик; 2 –  бурозаливна паля; 3 – робочий 
майданчик; 4 – бурова вежа; 5 – центральний робочий 
корпус; 6 – жилі приміщення; 7 – технологічний корпус; 
8 – наливні баки; 9 – баки для технічної води; 10 – склад 
паливно-мастильних матеріалів; 11 – підводний апарат; 
12 – гнучкі напрямляючі; 13 – надводна база; 14 – транспор
тна капсула; 15 – постачальний повітряний шланг;
16 – відвідний шланг
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портної капсули у підводну станцію постачаються необхідні матеріали, а також 
виконується зміна робочого персоналу. У надводній базі розміщуються повітро
забірники, від них по шлангу повітря потрапляє у жилі приміщення станції. 
Окремий шланг слугує для відводу відпрацьованих газів.

Існують і інші варіанти проектів дистанційно керованих установок.
Необхідно відмітити, що у всіх нафтодобуваючих країнах триває безперерв

ний процес удосконалення технічних засобів і методів роботи, що використову
ються у морі. Разом з тим розробляються принципово нові типи обладнання,
призначені як для вже освоєних, так і для знов розвіданих районів.

Деякі схеми добування нафти з морських родовищ наведені на рис. 2.3.15.

Рис. 2.3.15. Схеми плавучих бурових установок: 
а – самопідйомна основа; б – напівзавантажена основа; в – бурове судно; 

г – підводний буровий човен

2.3.3. Методи розділення компонентів нафти і газу

Для полегшення аналізу нафт і нафтопродуктів використовують різноманіт
ні методи їх попереднього розділення як за молекулярними масами, так і за хімі
чним складом. Для розділення нафти і виділення різних груп вуглеводнів та ге
тероатомних компонентів застосовують хімічні й фізичні методи. Хімічні методи 
грунтуються на неоднаковій реакційній здатності відокремлюваних компонен
тів, а фізичні (або фізико-хімічні) – на відмінності концентрацій компонентів у 
співіснуючих рівноважних фазах (табл. 2.3.4).

Простими умовно названі методи розділення, при яких зміна концентрації 
відокремлюваних компонентів у співіснуючих фазах досягається лише завдяки 
наданню системі енергії, а складними – методи з застосуванням додаткових роз
діляючих агентів (селективних розчинників, адсорбентів тощо), які збільшують 
відмінність складів фаз.
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До фізико-хімічних методів розділення відносять також різноманітні види 
хроматографії, які відрізняються агрегатним станом рухомої та нерухомої фаз.

Таблиця 2.3.4
Фізичні методи розділення компонентів нафти

Поєднання ефективних прийомів розділення з сучасними інструментальни
ми методами аналізу дало змогу створити інформативні експрес-методики ви
значення якісного та кількісного складу нафт і нафтопродуктів.

Перегонка і ректифікація

Перегонка – найдавніший метод розділення нафти на фракції, що містять 
компоненти з  близькими молекулярними масами, яким вдалося виділити з нафт 
ряд індивідуальних сполук. Так, ще наприкінці ХІХ століття дробною перегон
кою було виділено та ідентифіковано пентан, ізопентан, 2-метилпентан, 2,3-
диметилбутан, 2- і 3-метилгексани та ряд інших низькокиплячих вуглеводнів.

Різні види перегонки та ректифікації широко використовуються і сьогодні –
жодна схема аналізу нафт не обходиться без фракціонування при атмосферному 
тиску чи під вакуумом.

Фракційний склад нафти визначають за допомогою перегонки при атмосфе
рному тиску без ректифікації на стандартному апараті. При цьому оцінюють 
вихід фракцій, що википають до 300 oС; переганяти більш висококиплячі нафто
ві фракції та нафтопродукти при атмосферному тиску не рекомендується, бо 
вони при цьому можуть розкладатися.

Для визначення групового вуглеводневого та структурно-групового складу 
зневоднену нафту розділяють ректифікацією при атмосферному тиску на уніфі
кованих апаратах (типу ЦИАТИМ-58а або АРН-2) на стандартні фракції: н.к. –
60, 60-95, 95-122, 122-150, 150-200 oС. Потім під вакуумом при залишковому 
тиску 666,5-133,3 Па (5-1 мм рт. ст.) відбирають середні фракції: 200-250, 250-
300 та 300-350 oС. Для приведення температур кипіння у вакуумі до температур 
кипіння при атмосферному тиску користуються спеціальними перерахунковими 
формулами чи номограмами, найчастіше номограмою UOP.

Фазові стани Прості методи Складні методи

Газ – газ Дифузія через мембрану Дифузія з газом-носієм

Газ – рідина Перегонка і ректифікація

Перегонка з водяною парою
Абсорбція
Азеотропна ректифікація
Екстрактивна ректифікація

Газ – тверда фаза Сублімація Адсорбція

Рідина – рідина
Дифузія через мембрану
Термічна дифузія

Екстракція

Рідина – тверда фаза Кристалізація
Адсорбція
Екстрактивна кристалізація
Адуктивна кристалізація
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Для фракціонування масляних фракцій замість насадкових апаратів можна 
застосовувати колонки з обертовим ротором, які мають менший гідравлічний 
опір і забезпечують одержання фракцій без розкладу аж до 550 oС.

Для виділення висококиплячих масляних фракцій можливе використання 
молекулярної перегонки. Процес протікає в глибокому вакуумі (залишковий 
тиск < 0,1 Па) при невеликій відстані між поверхнями випаровування та конден
сації (10-30 мм), меншій, ніж довжина вільного пробігу молекул. У зв’язку з цим 
молекули, що випарувалися, не зіштовхуються і досягають конденсатора з міні
мальними затратами енергії. Сучасні роторні плівкові апарати дають змогу від
ганяти фракції з температурою кипіння до 650 oС практично без розкладу.

Ректифікація при різних тисках використовується для виділення індивідуа
льних вуглеводнів з бензинових фракцій. При цьому враховується, що найбільш 
пологий характер залежності тиску насиченої пари від температури відмічається 
для н-алканів, більш крута залежність характерна для алканів ізобудови та цик
лоалканів.

Для розділення сумішей вуглеводнів з близькими температурами кипіння, 
наприклад, аренів С8, необхідна надчітка ректифікація. Так, для виділення най
більш висококиплячого ізомеру – о-ксилолу (коефіцієнт відносної леткості α
ключової пари компонентів м-ксилол – о-ксилол при 180 oС дорівнює 1,135) ви
користовують ректифікаційні колони, що мають 100-150 тарілок при кратності 
зрошення (5 ÷ 8) : 1.

Одним з методів газорозділення поряд з абсорбцією є низькотемпературна 
ректифікація з використанням таких холодоагентів, як аміак або пропан.

Азеотропна та екстрактивна ректифікація, абсорбція, екстракція

Розділення нафтових фракцій на групи компонентів за хімічною будовою, 
виділення з продуктів нафтопереробки аренів, алкенів, алкадієнів та алкінів рек
тифікацією, як правило, малоефективне і часто практично неможливе через бли
зькі температури кипіння компонентів та утворення азеотропів. Наприклад, бен
зол утворює азеотропи з циклогексаном, циклогексеном, метилциклопентаном, 
алканами С7 ізобудови. При розділенні подібних сумішей широке застосування 
знаходять екстракція, абсорбція, екстрактивна та азеотропна ректифікація. Спі
льним для всіх цих процесів є використання селективних розчинників, енергія 
взаємодії яких з відокремлюваними компонентами різна.

Вуглеводневі системи можна розглядати в першому наближенні як ідеальні, 
що підкоряються закону Рауля:

де pі – парціальний тиск і-го компонента;      – тиск насиченої пари і-го компоне
нта при даній температурі; хі – молярна доля і-го компонента в розчині.

В такому разі коефіцієнт відносної леткості (α) відокремлюваних компоне
нтів розраховується як відношення тисків насиченої пари:

,0
iii xPp  (2.3.1)

о
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./ 0
2

1
0 PPa  (2.3.2)
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При введенні полярного розчинника система стає неідеальною:

де γi – коефіцієнт активності і-го компонента.
Коефіцієнт відносної леткості відокремлюваних компонентів у присутності 

розчинника αр:

Селективність S, або вибірковість розчинника, характеризує зміну коефіціє
нта відносної леткості компонентів:

Значення коефіцієнтів активності вуглеводнів різних гомологічних рядів (за 
однакової кількості вуглецевих атомів у молекулах) у полярних розчинниках 
змінюються, як правило, в послідовності:

Алкани > циклоалкани > алкени > алкадієни > алкіни > арени.
Саме в цій послідовності зростають сили притягання між молекулами вуг

леводнів та розчинника.
Алкени, алкіни та арени, на відміну від насичених вуглеводнів, є донорами 

π-електронів і здатні до спеціальної взаємодії – утворення π-комплексів із 
молекулами електроноакцепторних розчинників С: 

                                                               CH                                          CH2

                                                       CH                                          CH

Стабільність π-комплексів зростає із збільшенням електронодонорної здатнос
ті молекул вуглеводню та посиленням нерівномірності розподілу зарядів у молеку
лах розчинників. В окремих випадках π-комплекси настільки стабільні, що мають 
характерні температури плавлення, наприклад, комплекси бі- та поліциклічних аре
нів з пікриновою кислотою, 1,3,5-тринітробензолом, 2,4,7-тринітрофлуореноном, 
комплекс бензолу з пентафторнітробензолом.

Інший вид специфічної взаємодії вуглеводнів з полярними розчинниками –
утворення водневих зв’язків, характерне особливо для α-алкінів.

У тій же послідовності, від алканів до аренів, збільшується і поляризова
ність на одиницю об’єму молекул, а отже, і енергія Вандерваальсона, зокрема 
індукційної взаємодії.

Чим більше відрізняються енергії взаємодії відокремлюваних компонентів з 
молекулами розчинників, тим вища селективність розчинника. Селективність 
збільшується при зниженні температури у зв’язку з більшою стабільністю 

iii xPp
i

0 (2.3.3)
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π-комплексів та при збільшенні концентрації розчинника в системі. Максималь
на селективність за даної температури досягається при нескінченному розбав
ленні вуглеводнів:

де γ0
1 та γ0

2 – коефіцієнти активності відокремлюваних вуглеводнів при нескінчен
ному розбавленні розчинником.

Значення Sмакс легко визначаються за допомогою методу газорідинної хро
матографії, і їх зручно використовувати для порівняння селективності різних 
розчинників.

Таблиця 2.3.5
Коефіцієнти активності гексану γ0

Г – бензолу γ0
б

та селективність розчинників при 60 оС

У табл. 2.3.5 наведена селективність найбільш ефективних розділяючих 
агентів, що застосовуються в процесах екстракції, абсорбції, екстрактивної та 
азеотропної ректифікації, по відношенню до системи гексан – бензол. Ця вугле
воднева система може бути використана як модельна, оскільки внаслідок єдності 
механізму міжмолекулярних взаємодій розчинників з різними аренами та нена
сиченими вуглеводнями виконуються досить надійно лінійні залежності між 
значеннями селективності при виділенні бензолу та по відношенню до інших 
аренів з різним числом циклів, а також при виділенні алкенів та алкадієнів.

Селективні розчинники вибірково розчиняють арени або ненасичені вуглево
дні в процесах екстракції та абсорбції, збільшують коефіцієнти відносної леткості 
насичених вуглеводнів у процесах екстрактивної та азеотропної ректифікації.

Азеотропна ректифікація з використанням порівняно низькокиплячих роз
чинників, таких як метанол, ацетон, ацетонітрил, застосовується для виділення 
аренів (бензолу, толуолу, ксилолів) із сумішей з насиченими вуглеводнями, а 
також для очистки аренів. Азеотропна ректифікація з більш висококиплячими 
розчинниками – бутилцелозольвом, монометиловим ефіром діетиленгліколю, 

0
2

0
1 /максS (2.3.6)

Розчинник γ0
Г γ0

б S = γ0
б / γ0

б

Діетиленгліколь 64 6,5 9,8

Триетиленгліколь 40,5 4,2 9,6

Тетраетиленгліколь (50*С) 31,8 2,58 12,3

Етиленгліколь 300 20,5 15

Сульфолан 48 2,45 19,6

Диметилсульфоксид 39 3,05 12,8

Диметилформамід 11,5 1,4 8,3

N-Метилпіролідон 8,6 1,0 8,6

N-Формілморфолін (50*С) 37,8 1,95 19,4

Фенол 12 2,5 4,8

Фурфурол 18 2,6 6,9

Метанол 19 5,8 3,3

Ацетон 5,1 1,6 3,2

Ацетонітрил 15,8 2,6 6,0

,
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диметиловим ефіром тетраетиленгліколю, триетиленгліколем використовувалась 
для препаративного виділення аренів С9 – С10 з вузькокиплячих нафтових фрак
цій, а також для розділення аренів – похідних бензолу, тетраліну та нафталіну.

Системи з позитивними відхиленнями від закону Рауля (до них, як правило, 
відносяться системи вуглеводень – полярний розчинник) азеотропні, якщо вико
нується умова:

(2.3.7)

де індекси 1 і 2 відносяться до вуглеводню та розчинника відповідно.
З умови (2.3.7) випливають важливі наслідки: утворення азеотропа тим 

більш імовірне, чим більш неідеальна система і чим менше відрізняються тиски 
насиченої пари (або температури кипіння) компонентів.

У зв’язку з тим, що полярні розчинники утворюють більш неідеальні системи 
з насиченими вуглеводнями, останні відганяють у колоні азеотропної ректифікації 
у вигляді азеотропних сумішей з розчинником, а арени залишаються в кубовому 
залишку.

Азеотропна ректифікація має обмежене застосування при виділенні вугле
воднів внаслідок властивих їй недоліків – вузького вибору розчинників, обмеже
ного умовою (2.3.7), порівняно низької селективності азеотропотвірних компо
нентів та додаткової витрати теплоти на їх випаровування. Азеотропна ректифі
кація залишається економічно вигідним процесом розділення при очистці цільо
вого продукту від домішок, які можуть бути відігнані при додаванні невеликої 
кількості азеотропотвірного компонента.

Екстрактивна ректифікація відрізняється використанням порівняно висо
кокиплячих розчинників, які, як правило, не утворюють азеотропів з відокрем
люваними компонентами. Для цього температура кипіння розчинників має на 50 
oС і більше перевищувати температури кипіння компонентів суміші.

Одна з переваг екстрактивної ректифікації порівняно з азеотропною поля
гає у можливості створення високої концентрації розчинника в колоні (75-90 %), 
що підвищує селективність та ефективність розділення. При азеотропній же рек
тифікації вміст розчинника в системі визначається складом азеотропів і часто 
недостатньо великий, що знижує ефективність розділення. Крім того, розчинни
ки, які застосовують при екстрактивній ректифікації, характеризуються більш 
високою селективністю, ніж азеотропотвірні компоненти.

Екстрактивна ректифікація рідко використовується при розділенні нафто
вих фракцій для наступного їх аналізу, але широко застосовується в промислово
сті для виділення та очистки алкенів, алкадієнів (бутадієну, ізопрену), а також 
для виділення аренів (бензолу та його гомологів, стиролу) з продуктів піролізу 
та каталітичного риформінгу нафтових фракцій.

Одні й ті самі селективні розчинники, наприклад N-метилпіролідон або ди
метилформамід, можна використовувати для виділення як аренів, так і алкадіє
нів. Іноді один і той же розчинник застосовують у різних процесах розділення: 
так, ацетонітрил успішно використовують для виділення 1,3-бутадієну методом 
екстрактивної ректифікації; він може служити азеотропутворюючим компонен
том при вилученні аренів на суміші з насиченими вуглеводнями.
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Найважливіша вимога до розчинників для екстрактивної ректифікації – по
єднання високої селективності з досить великою розчинною здатністю: на таріл
ках колони не повинно відбуватися розшарування рідкої фази. Ці вимоги задово
льняють N-метилпіролідон, диметилформамід та N-формілморфолін. Про високу 
здатність цих розчинників свідчать порівняно низькі значення коефіцієнтів акти
вності вуглеводнів (див. табл. 2.3.5).

Для розділення вуглеводнів можна використовувати і процес екстрактивно-
азеотропної ректифікації, який проводять у присутності двох селективних роз
чинників – азеотропотвірного компонента та екстрактивного агента. Ці функції 
може виконувати й один селективний розчинник, тобто екстрактивний агент у 
цьому випадку утворює гомогенні або гетерогенні азеотропи з одним з компоне
нтів чи з групою компонентів суміші, яка розділяється і потрапляє як у кубовий
залишок, так і в дистилят.

Екстракція застосовується у нафтопереробній промисловості для виділення 
аренів з каталізаторів риформінгу бензинових фракцій, а також для селективної 
очистки змащувальних масел від компонентів з низькими індексами в’язкості –
поліциклічних ароматичних та гетероатомних сполук. Перевага процесу екстракції 
полягає в можливості сумісного виділення аренів С6 – С8 з фракції каталізату ри
формінгу 62-140 оС. У процесі ж екстрактивної ректифікації необхідне попереднє 
розділення сировини на вузькі фракції – бензольну, толуольну та ксилольну з на
ступним виділенням аренів у різних колонах. Останнє необхідно у зв’язку з тим, 
що, як випливає з рівняння (2.3.4), коефіцієнт відносної леткості вуглеводнів у про
цесі екстрактивної ректифікації залежить не тільки від коефіцієнтів активності, але 
й від тисків насиченої пари. Тому висококиплячі насичені вуглеводні, наприклад 
С8 – С9, і в присутності селективного розчинника можуть мати меншу леткість, ніж 
бензол, тобто чіткого групового розділення вуглеводнів не відбудеться.

Недолік екстракції полягає в невисоких значеннях коефіцієнта корисної 
дії тарілок екстракційних колон. Екстракційні колони, роторно-дискові екстра
ктори мають, як правило, ефективність до 10-15 теоретичних ступенів, а коло
ни екстрактивної ректифікації – до 100 і більше теоретичних тарілок. Головним 
чином з цієї причини екстракція не знайшла застосування для виділення бута
дієну та ізопрену.

Як екстрагенти аренів можна використовувати розчинники з меншою роз
чинною здатністю і, як правило, з більшою селективністю – ди-, три- та тетрае
тиленгліколь, сульфолан, диметилсульфоксид, суміші N-метилпіролідону або N-
метилкапролактаму з етиленгліколем.

Для селективної очистки нафтових масел як екстрагенти застосовують фе
нол, фурфурол, N-метилпіролідон, суміші фенолу з крезолами. При виробництві 
залишкових масел проводять попередню деасфальтизацію гудрону. Для цього 
компоненти масел екстрагують неполярними розчинниками, наприклад рідким 
пропаном, і відокремлюють від асфальтенів.

Екстракцію полярними розчинниками можна використовувати для розді
лення моно-, бі- та трициклічних аренів. Двоступінчастою екстракцією 86 та 
91%-ю сірчаною кислотою запропоновано виділяти сірковмісні сполуки, зокре
ма сульфіди, з середньодистилятних нафтових фракцій.

Таким чином, екстракцію застосовують і для препаративного розділення, і 
для аналізу нафтових фракцій.
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Абсорбція селективними розчинниками (N-метилпіролідоном, диметилфор
мамідом) використовується в промисловості для виділення ацетилену з продук
тів окислювального піролізу природного газу. Раніше з цією метою застосовува
ли менш селективні розчинники – ацетон, метанол, аміак, але процес абсорбції 
доводилося для підвищення селективності проводити при низькій температурі з 
використанням холодоагентів.

Селективні абсорбенти: водні розчини моноетаноламіну або метилдіетаноламі
ну, суміші алканоламінів або аліфатичних амінів з метанолом – використовують і при 
переробці газів для видалення сірководню, діоксиду вуглецю, сіркооксиду вуглецю.

Для відбензинювання нафтового попутного та природного газів застосову
ють абсорбцію неполярними абсорбентами – вуглеводневими фракціями. Про
цес проводять при температурі довкілля або при – 40 оС з використанням холо
доагентів. Перевага низькотемпературної абсорбції полягає у можливості засто
сування більш низькомолекулярних бензинових фракцій з меншою в’язкістю, 
що підвищує ефективність процесу розділення і знижує витрату абсорбента.

2.3.4. Забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами

У більшості країн світу серед інших багато забруднювачів утворюються 
саме в результаті діяльності промисловості по переробці нафти або систем обіг
ріву нафтопродуктів. Близько 60 % від їхнього загального числа припадає на 
автомобільний транспорт. Ці забруднювачі характеризуються як первинні, які 
під дією водяних парів, кисню, світла та інших факторів утворюють вторинні 
забруднювачі, такі як сульфати, озон, нітрати й органічні сполуки. Спільна при
сутність у повітрі первинних і вторинних забруднювачів створює так званий 
смог. Первинні і вторинні забруднювачі впливають не тільки на природу, але й 
на людину. Забруднювачі у своїй більшості канцерогенні. 

Отже, одна з першопричин забруднення повітряного середовища – наслідки 
використання нафтопродуктів і нафти. Але вони відчутні не тільки в повітрі. 

Вода – засіб гасіння пожежі – може горіти. Вода – символ чистоти – може 
бути найпідступнішою отрутою. Вода – символ осереддя першостворення життя –
може стати смертельним ворогом живого. Але в цьому сама вода найменше по
винна. Провиною тому можуть бути нафта і нафтопродукти, що потрапили у воду. 
Нафта, що потрапила у воду, – бідування глобального масштабу. Ця біда торка
ється усієї екосистеми в цілому.  Існує думка, що основними джерелами забруд
нення води нафтою є танкерний флот, нафтопроводи, бурові платформи. Але це 
помилка. Просто ці джерела більш очевидні на перший погляд. Статистика пока
зує, що з тих мільйонів тонн нафти, що потрапляє у Світовий океан, лише полови
на надходить із транспортних магістралей, що проходять по океану, а інша поло
вина потрапляє в нього зі стоками рік із суші. Нафта забруднює океан при аварій
них ситуаціях, що виникли на танкерах, у результаті розривів морських трубопро
водів, аварій на морських бурових. Масштаби цих бідувань відомі. Гігантські наф
тові плями розливаються по поверхні, покривають сотні кілометрів плівкою наф
топродуктів. У результаті цих аварій у 1980 р. в океан було викинуто біля 200 тис. 
т нафти. Але в той же час щорічно в океан зливається 2,5 млн. т нафтопродуктів із 
промивними водами у результаті недбалостей при перекачуванні нафти.
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Припустима норма вмісту нафтопродуктів у воді 0,005 мг/л, при більш 
високій цифрі все живе може загинути.

Неможливо сказати, що нічого не робиться для запобігання забруднень наф
тою Світового океану. У портах можна зустріти судна – складальники нафти, роз
литої по акваторії. Вчені розробили технологію очищення танкерів із застосуван
ням ефективних миючих засобів. На нафтопереробних підприємствах упроваджу
ється безвідхідна технологія, вивчаються методи витягу нафтопродуктів із вод. 

Зараз використовують ефективні методи боротьби з нафтою, розлитою на 
поверхні води. Оскільки нафта являє собою рідину, що не змішується з водою, а 
розтікається тонкою плівкою, її можна прибрати за допомогою спеціальних су
ден. Нафту збирають у спеціальні ємності, відсосують, а чисту воду зливають у 
море. Суміш піску з крейдою, попадаючи на нафтову пляму, сорбує нафту. По
тім ця маса осідає на дно. Поверхнево-активні речовини перешкоджають розті
канню нафтової плями і сприяють її видаленню. Піднявши нафту на поверхню 
Землі, людина не порушила природної рівноваги – пустоти в покладах заповни
лися водою і структура планети не зазнала змін. Але, приступивши до переробки 
нафти і до її використання, людина завдала природі важкі рани.∙Для прикладу 
оцінимо витрати США по зниженню різноманітних забруднень (за даними Євро
пейської і Соціальної ради ООН на 1976 р., табл. 2.3.6). За чистотою вод 
здійснюється міжнародний контроль із супутників і кораблів.

Таблиця 2.3.6

Не меншу небезпеку для навколишнього середовища становлять газові 
викиди при переробці нафтопродуктів. При згорянні нафтопродуктів, що містять 
сірку, утворюється оксид сірки (IV), що слугує причиною виникнення дощів, які 
містять сірчану кислоту, сульфіти і сульфати амонію. Поряд з очищенням 
димових газів зараз велика увага приділяється процесам гідрознесірувания нафт. 
Це не тільки сприяє охороні навколишнього середовища, але і покращує 
наступну переробку нафти. Сутність цього процесу полягає в каталітичному 
гідрогенолізі зв’язку С – S у сполуках, які мають у собі сірку:

R-S-R [H]        2RН + H2S.

Сьогодні масштаби гідрознесірування бензинів, гасів і палив досягають 500 
млн. т у рік. Річний видобуток нафти наближається до 3 млн. т, у той же час 40-50 %
від цієї маси потребують очищення від сірки. Xоча за рахунок гідроочищування 
ціна нафтопродукту підвищується на 3 %, процес видалення сірки таким шляхом 
широко впроваджується. Гідроочищування здійснюють при підвищеному тиску 
водню і температурних режимів біля 400 оС. Каталізаторами цього процесу є окси
ди і сульфіди вольфраму, нікелю, кобальту. Особливо варто сказати про продукт 

Капітальні витрати по зниженню 
забруднення (млн. дол.)

Валові щорічні витрати на зниження 
забруднення (млн. дол.)

Загального Повітря Води Загального Повітря Води

441,0 236,0 200,0 767,0 459,0 263,0
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згоряння нафти – оксид вуглецю (IV) – вуглекислий газ. Він є ланкою в ланцюзі 
круговороту речовин у природі. Відомо, що якби вуглекислий газ зник з атмосфери, 
загинуло б і життя. Господарська діяльність людини стрімко збільшує ресурси СО2. 
У природі діє механізм балансування його кількості, але можливості біосфери не 
безмежні. Щорічне спалювання копалинового палива в топках і в двигунах досягає 
зараз біля мільярда тонн (у перерахунку на вуглець). Надлишок оксиду вуглецю 
(IV) в атмосфері може призвести до необоротних негативних наслідків парникового 
ефекту. Для того щоб у природі не порушився баланс, запропоновані проекти, що 
навіть сьогодні вражають своєю фантастичністю. Так, зокрема, передбачається 
скраплювати оксид вуглецю (IV) і закачувати його в глибини океану, із яких він 
повернеться в атмосферу через сотні років. Але це боротьба з наслідком, а не з при
чиною! А причина – спалювання нафти в топках котлів і в двигунах автомобілів. 
Тому рано або пізно, якщо не в силу дефіциту нафти, то під загрозою заподіяти 
шкоду людству, доведеться відмовитися від звички неекономно витрачати ресурси.

2.3.5. Вплив газу на екологію

При спалюванні вугілля, дров та інших видів твердого, а також рідкого па
лива в атмосферу викидається велика кількість диму, сажі, часток палива, що не 
згоріли, сірчистого ангідриду та інших шкідливих речовин. Околиці засмічують
ся золою, шлаками і пилом від них. Надходження в повітря великої кількості 
продуктів згоряння, особливо у великих промислових центрах, різко змінює йо
го склад, часто наближаючи концентрацію токсичних речовин до межі допусти
мих норм у значенні впливу їх на здоров’я людини.

Максимальні гранично допустимі концентрації токсичних речовин в 
атмосфері обмежені суворими санітарними нормами, наприклад окису вуглецю 
до 3,0, сірчистого ангідриду до 0,5, окислів азоту до 0,08, нетоксичного пилу до 
0,5, сажі до 0,15 г у 1 м3 повітря.

Основним споживачем палива, а отже, і головним “винуватцем” забруднен
ня повітряного басейну, є промислові підприємства, електростанції і транспорт. 

Заміна твердого і рідкого палива газоподібним різко скорочує у відхідних 
газах котельних настанов вміст шкідливих речовин – сажі, сірчистого ангідриду, 
окису вуглецю. Так, якщо прийняти забруднення атмосфери при спалюванні 
вугілля за 100%, то при спалюванні мазуту забруднення складе 60%, а при 
спалюванні газу – тільки 20%.

Вміст шкідливих речовин у продуктах згоряння, що викидаються в атмо
сферу котлами великої продуктивності при спалюванні різноманітних видів па
лива, наводиться у табл. 2.3.7, (у р/м3):

Таблиця 2.3.7 

Вугілля Рідке паливо Природний газ

Сажа, пил 0,6-3 0,07-0,35 0,07-0,0035

Cернистий ангідрид 1,07-7,7 0,7-4,0 Сліди

Окисли азоту 0,25-2,2 0,2-1,1 0,8-1,7

Окис вуглецю 0,004 0,056 0,015
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Переведення електростанцій, котельних, промислових підприємств і печей 
житлових будинків на газове опалення різко зменшує забруднення повітря і нав
колишнього середовища населених пунктів. По кольору вихідного з труби диму 
відразу можна визначити вид спалюваного палива – влітку при газовому паливі 
диму взагалі не видно, а взимку із труби виходить дим білого кольору.

Істотно знижується забруднення атмосфери в районах розташування 
підприємств кольорової металургії при переведенні їх на газове паливо.

Кольорова металургія добуває і переробляє мільйони тонн сульфідних руд, 
що виділяють при виплавці багато сірчистого ангідриду. При використанні при
родного газу як палива в продуктах згоряння відсутній сірчистий ангідрид, і в 
такий спосіб загальна кількість викидів ангідриду знижується.

Варто додати, що застосування газу виключило необхідність у складах 
вугілля і коксу, що є також джерелами запиленості повітря, що у свою чергу 
поліпшило умови праці на цих підприємствах.

Додаток 1

Доведені запаси нафти та газоконденсату, забезпеченість ними 
та обсяги світової торгівлі на 01.01.2000 р.

Запаси, 
млн. т

Питома 
вага 

запасів 
у світі, %

Забезпе
ченість, 
років

Видобу
ток, млн. 
т за рік

Споживан
ня сирої 

нафти, млн. 
т на рік

Експорт 
нафти, 

млн. т за 
рік

Імпорт 
нафти, 

млн. т за 
рік

Росія 15100 10 50 304,99 128,6 134,5 6,02
Європа 2779,3 1,8 8 338,19 737,7 215,21 585,25
Австрія 11,7 0 12 1,01 12 0,05 7,68
Албанія 22,6 0 84 0,27 10 - 0,1
Білорусь 27,1 0 15 1.83 32,1 0,3 9,9
Бельгія 
і Люксембург

- - - - - 0,06 31,74

Болгарія 2 0 41 0,05 4,5 - 5,1
Великобританія 685,3 0,5 5 136,77 78,7 73,7 29,92
Угорщина 15 0 12 1,21 7 - 5,76
Німеччина 41,9 0 15 2,72 132,4 0,17 103,6
Греція 1.4 0 69 0,02 18,2 1,22 9,27
Данія 124,1 0,1 8 14,97 10,6 8,87 4,75
Ірландія - - - - 8,3 - 1,78
Ісландія - - - - 0,9 - 0,8
Іспанія 1,9 0 6 0,31 67,4 - 52,38
Італія 84 0,1 17 5 93,3 0,27 79,78
Литва 1,6 0 7 0,23 4,8 0,23 4,53
Молдова 0,2 0 - - 0 - -
Нідерланди 12,9 0 5 2,74 40,6 0,01 59,56
Норвегія 1373,5 0,9 9 156,8 10.1 128,18 2,19
Польща 17 0 81 0,21 21,2 0 15,27
Португалія 15,4 - 13,08
Румунія 167,8 0,1 27 6,14 9,5 - 4,29
Словаччина 1,2 0 25 0,05 3,4 0,02 5,35
Україна 138,3 0,1 37 3,77 13,3 1,48 9,9
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Продовження Додатка 1

Запаси, 
млн. т

Питома 
вага 

запасів 
у світі, %

Забезпе
ченість, 
років

Видобу
ток, млн. 
т за рік

Споживан
ня сирої 

нафти, млн. 
т на рік

Експорт 
нафти, 

млн. т за 
рік

Імпорт 
нафти, 

млн. т за 
рік

Фінляндія 10,7 - 11,18
Франція 20,8 0 13 1,55 96,4 0,45 81,27
Хорватія 11,4 0 9 1,23 - 0,01 4,61

Чехія 0,4 0 1 0,39 8,2 0,11 6
Швейцарія - - - - 12,6 - 5,03
Швеція - - - - 16,1 - 18,79
Югославія 17,1 0 19 0,9 - - 0,52
Азія 101557,6 66,9 71 1430,76 1016,79 853,07 619,87
Азербайджан 1000 0,7 112 8,96 6,3 4,27 0
Арменія - - - - 1 - 0,6

Афганістан 14 0 - - - - -
Бангладеш 7,8 0 56 0,14 2,8 - 1,4
Бахрейн 20,3 0 4 5,11 - - -
Бруней 141.1 0,1 17 8,28 - 6,85 -

В’єтнам 246,6 0,2 17 14,76 - 12 -
Гонконг - - - - 9,2 - -
Грузія 4,8 0 44 0,11 0,7 0,05 0,4
Ізраїль 0,5 0 53 0,01 - - 10

Індія 662,7 0,4 20 32,59 85,96 1 65
Індонезія 1148 0,8 18 64 - 38 10,5
Іорданія 0.1 0 - 0 - - 3,6

Ірак 13698,6 9 109 126,25 - 74,5 -
Іран 12753,4 8,4 73 175,21 59,6 112,5 -
Ємен 548 0,4 27 20,37 - 15,66 0,1
Казахстан 1100 0,7 36 30,6 6,4 20,61 0,71

Катар 506,9 0,3 16 32,38 - 18 -
Кіпр 1,18
Киргизія 5,5 0 69 0,08 0,1 0 0,06

Китай 4671,2 3,1 29 161,22 200 7,17 36,61
Корея Південна - - - - 99,9 - 118,02
Кувейт 13219,2 8,7 118 112,16 8,5 47,72 -
Ліван 1,43

Малайзія 624,3 0,4 17 36,16 17,4 17,72 1,8
Монголія 5,2 0 130 0,04 - 0,03 -
М’янма 32,3 0 43 0,75 - - -
ОАЕ 13397,3 8,8 131 102,02 17,8 96 -

Оман 780,8 0,5 19 41,61 - 41,2 -
Пакистан 30.1 0 11 2,67 17,3 0,35 4,48
Саудівська 
Аравія

36095,9 23,8 89 405,56 62,5 320 -

Сінгапур - - - - 28,3 - 44,43
Сирія 315,1 0,2 12 27,1 - 16,9 -
Таджикистан 3 0 150 0,02 0,03 - -
Таїланд 44 0 11 4,09 35,7 0,82 28,86
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Запаси, 
млн. т

Питома 
вага 

запасів 
у світі, %

Забезпе
ченість, 
років

Видобу
ток, млн. 
т за рік

Споживан
ня сирої 

нафти, млн. 
т на рік

Експорт 
нафти, 

млн. т за 
рік

Імпорт 
нафти, 

млн. т за 
рік

Тайвань 0,6 0 14 0,04 39,9 - 36,52
Туркменистан 150 0,1 22 6,97 4,5 0,52 -
Турція 40,6 0 14 2,82 29 - 23,9
Узбекистан 230 0,2 29 8,06 7,1 1,1 0
Філіппіни 51,8 0 1295 0,04 18 - 16
Японія 8 0 14 0,58 258,8 0,1 212,05
Африка 11778,4 7,8 35 334,46 80,3 246,24 52,25
Алжір 1780,8 1,2 48 37,25 8,7 35 -
Ангола 1161 0,8 30 38,09 - 33,5 -
Бенін 1,1 0 11 0,1 - 0,1 -
Габон 351,4 0,2 21 17 - 16,5 -
Гана 2,3 0 8 0,3 - - 9,32
Дем. Респ. Конго 25,6 0 22 1,18 - 1,3 0,2
Єгипет 516 0,3 12 41,4 27,8 2,85 4,85
Замбія 0,5
Камерун 75,3 0 15 5 - 5,1 0,9
Кенія 0,81
Конго 232,9 0,2 18 13,21 - 12,64 -
Кот-д’Івуар 13,7 0 14 1 - - 2,7
Ліберія 0,38
Лівія 4041,1 2,7 60 67,33 - 55 -
Мадагаскар 0,39
Марокко 0,3 0 26 0,01 - - 6,05
Нігерія 3356,2 2,2 34 98,21 22 81 -
Сенегал 0,85
Сомалі 0,06
Судан 35,9 0 60 0,6 - - 0,43
Сьєрра-Леоне 0,07
Танзанія 0,43
Туніс 42,2 0 10 4,08 - 3,28 1,09
Чад 137 0.1 - - - - -
Екватор. Гвінея 1,6 0 0 4,7 - - -
Ефіопія 0,1 0 - - - - 0,2
ПАР 4 0 1 5 21,8 - 23
Америка 19977,9 13,2 24 846,54 1204,1 356,06 543,91
Аргентина 361 0.2 9 40,09 23,2 14,19 0,95
Багамські 
острови

4,3

Барбадос 0,4 0 5 0,09 - - 0,2
Беліз 0,3 0 3 0,09 - - -
Болівія 20,8 0 13 1,62 - - -
Бразилія 1109,6 0,7 20 56,4 83,2 0,1 18,21
Венесуела 9945,2 6,6 71 139,33 21,9 144,32 0,3
Гватемала 72 0 62 1,16 - 0,99 0,75
Гондурас 0,24
Домініканська 
Республіка

1,8

Продовження Додатка 1

Розділ 2. ПАЛИВНА ТА ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Запаси, 
млн. т

Питома 
вага 

запасів 
у світі, %

Забезпе
ченість, 
років

Видобу
ток, млн. 
т за рік

Споживан
ня сирої 

нафти, млн. 
т на рік

Експорт 
нафти, 

млн. т за 
рік

Імпорт 
нафти, 

млн. т за 
рік

Канада 764,41 0,5 8 95,04 83 66 41,84

Коста-Ріка 0,7

Колумбія 313,6 0,2 8 40,78 10,8 26,57 -

Куба 38,8 0 29 1,35 - - 6

Мартиніка 0,51

Мексика 3890,3 2,6 27 145,32 81,3 80,29 0

Нід. Антил. 
острови

12,6

Нікарагуа 0,86

Панама 2,53

Парагвай 0,09

Перу 48,6 0 9 5,12 - 1,4 3,1

Сальвадор 0,98

Суринам 10,1 0 17 0,6 - 0,27 -

США 2881,4 1,9 10 294,07 882,8 5,9 430,65

Тринідад і Тоб. 94 0,1 15 6,25 - 3,19 4,95

Уругвай 1,71

Чілі 11,2 0 25 0,45 11,7 - 9,84

Еквадор 416,4 0,3 22 18,78 6,2 11,84 -

Ямайка 0,8

Океанія 
та Австралія

518,9 0,3 16 33,02 44,2 15,52 28,37

Австралія 397,3 0,3 15 26,34 38 10,12 24,22

Нова Зеландія 17,4 0 8 2,25 6,2 1 4,15

Папуа-Нова 
Гвінея

104,3 0,1 24 4,43 - 4,4 -

Інші країни разом 250,71 1 -

Разом 151712,1 100 46 3287,96 3462,4

Продовження Додатка 1

Контрольні питання
1. Назвіть традиційні паливні джерела енергії та опишіть їх властивості.
2. Назвіть основні види корисних копалин та географію їх розташування.
3. Які ви знаєте основні види видобутку корисних копалин?
4. Назвіть переваги і недоліки відкритого і шахтного способу видобутку копалин.
5. В чому полягає рекультивація розробок корисних копалин?
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