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СТИСЛИЙ ОГЛЯД 

Уловлювання та зберігання вуглецю (УЗВ) – це критично важлива технологія для 

скорочення викидів CO2 в енергетиці та промисловості. За оцінними даними Міжурядової 

групи експертів з питань змін клімату (МГЕЗК), без УЗВ витрати на необхідне скорочення 

викидів зростуть більше ніж удвічі. Таким чином, відсутність дій щодо розгортання УЗВ 

стане бездіяльністю відносно запобігання глобальному потеплінню. 

Наявність сховищ CO2 є основним елементом розгортання УЗВ. Недостатня ємність 

призведе до марності дій з уловлювання CO2, а у найгіршому випадку відлякне 

інвесторів від проектів з УЗВ. Таким чином, для розгортання УЗВ у необхідних 

масштабах знадобиться галузь зі зберігання CO2, що за обсягами може зрівнятися з 

нафтогазовим сектором. 

У цьому звіті розглянуто практичні аспекти щодо розробки сховищ CO2 в Європі та 

надано відповіді на три ключові питання: 

1. Якими темпами необхідно розробляти сховища CO2 для розгортання УЗВ та 

досягнення цілей із запобігання кліматичним змінам? 

2. Чи здатна галузі зі зберігання CO2, що наразі зароджується, швидко наростити 

обсяги? 

3. Які вимоги галузі зі зберігання CO2? 

«Біллона» побудувала просту, але надійну модель для отримання відповідей на ці 

питання та забезпечення кращого розуміння майбутніх масштабів діяльності зі 

зберігання CO2. Організація досліджує різні сценарії щодо зберігання на суші та у морі в 

засолених водоносних горизонтах і виснажених родовищах нафти та газу, а також щодо 

методів підвищення нафтовіддачи (МПНВ). Модель використовує дані щодо сховищ і 

прогнозовані щорічні обсяги уловлювання CO2 для вимірювання необхідної ємності 

сховищ CO2, що необхідно розгорнути по всій Європі. Вона описує, що, коли та в яких 

обсягах треба зробити у сфері зберігання CO2 для досягнення поставлених цілей. 

Дослідженням виявлено, що до 2020 року має розпочатися залучення інвестицій в 

обсязі 500 мільйонів євро щороку, а у 2020-х роках суми мають швидко зрости, 

якщо ми хочемо забезпечити ємність сховищ, необхідну для проектів з УЗВ, що 

реалізуватимуться у 2030-х роках і надалі (див. рисунок). Перше широкомасштабне 

інвестування у комерційне зберігання має відбутися у 2019 році. Згідно з результатами 

дослідження те, що деякі вважають передчасним розгортанням, є насправді вчасними 

діями, якщо ми хочемо досягти цілей Дорожньої карти ЄС з енергетики до 2050 року. 

Таким чином, існує нагальна та термінова потреба у функціонуючому інвестиційному 

середовищі для операторів як у сфері УЗВ, так і зберігання CO2, починаючи протягом 

наступних п’яти років. Тому необхідно якомога швидше забезпечити надійну політичну 

основу. 
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Дослідженням також виявлено, що обсяги галузі зі зберігання C02 будуть великими. Що 

стосується як матеріальних, так і людських ресурсів, діяльність з експлуатації сховищ 

буде рівноцінною нафтогазовій промисловості. Це може призвести до конкуренції 

за ресурси між тими підприємствами, що є джерелом викидів вуглецю, та тими, що 

займаються його уловлюванням, а це може загальмувати зростання галузі зі зберігання. 

Але крім того, це надає Європі можливість розвинути величезний новий промисловий 

сектор, здатний вирішувати проблеми змін клімату та створювати тисячі робочих місць. 

Що стосується вимог галузі зі зберігання вуглецю, виявлено, що прийомистість – 

швидкість, з якою свердловина здатна закачувати C02 у підходящу ділянку для 

зберігання – є таким же критично важливим фактором, як і ємність сховища. Нижча 

прийомистість може призвести до подвоєння витрат і масштабів розгортання 

сховищ CO2. Роль, яку відіграє прийомистість у реалізації технологій УЗВ, часто 

недооцінюють. Тому необхідно докласти більше зусиль для кількісного визначення 

прийомистості можливих ділянок для зберігання C02. 

Важливість прийомистості стає ще яснішою після виявлення того, що більшість 

сховищ, очевидно, розташовуватимуться у морі. Це відображає політичні та 

планувальні обмеження, що існують в Європі, але й при цьому і певний потенціал – 

Європі пощастило з величезними прибережними ресурсами для зберігання C02. Як 

правило, витрати на роботи в морі вищі, ніж на суші, оскільки висуваються жорсткіші 

вимоги до отримання характеристик і буріння. Оскільки мала прийомистість підвищує 

необхідну кількість нагнітальних свердловин, сценарій з розташуванням сховищ у морі 

справить ще більший вплив на вартість зберігання C02. Таким чином, питання щодо 

належних механізмів фінансування для повномасштабного розгортання технологій УЗВ, 

а також реальних капіталовкладень у розробку ділянок для сховищ мають стати 

пріоритетами політики. 
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ПИТАННЯ 

Темпи розгортання УЗВ можуть бути суттєво обмеженими внаслідок наявної ємності 

сховищ C02 (або їх повної відсутності). Але галузь зі зберігання C02, масштаби якої 

дорівнюватимуть обсягам нафтогазового сектору, може підштовхнути розгортання 

технологій УЗВ, що вимагається як від енергогенеруючих компаній, так і від промислових 

виробників. Яка знадобиться ємність сховищ C02, яка потрібна прийомистість (обсяги та 

здатність свердловини отримувати нагнітання), та скільки необхідно людських, 

матеріальних, логістичних зусиль і капіталовкладень для досягнення цілей? 

Це дослідження за умов різних сценаріїв моделює отримання характеристик і 

розгортання сховищ C02 в Європі до 2050 року. Воно спрямовано на надання відповідей 

на такі питання: 

• Які обсяги повинна мати діяльність зі зберігання C02? 

• Скільки та коли буде зроблено свердловин? 

• Скільки та коли буде проведено сейсморозвідок? 

• Яка знадобиться прийомистість/кількість свердловин для задоволення вимог? 

• Коли має розпочатися отримання характеристик, і коли процес досягне найвищого 

етапу? 

• Які існують обмеження у наданні сховищ? 

• Наскільки активно проходить процес розробки сховищ C02 у Європі? 

• Які будуть масштаби діяльності у порівнянні з існуючим нафтогазовим сектором? 

• Чи підлягатиме діяльність зі зберігання C02 масштабуванню, та які її вимоги? 

• Як сприятимуть методи підвищення нафтовіддачи (МПНВ)? 

МЕТОДИКА 

Створення простої, але надійної моделі 

«Біллона» створила модель на базі файлу Excel, щоб дослідити практичні механізми 

розгортання сховищ C02 в Європі. Основна мета – уникнути того, щоб модель була 

занадто директивною або складною. Неможливо передбачити майбутнє, вже не 

говорячи про моделювання дій, що відбудуться близько 2050 року. Але модель створено 

для забезпечення кращого розуміння майбутніх масштабів діяльності зі зберігання CO2 

та визначення чутливих сторін кожного компоненту галузі зі зберігання C02. Ключові 

показники ефективності можна визначити за умов різноманітних сценаріїв щодо темпів 

уловлювання C02 у масштабах ЄС, типу сховищ, що розгортатимуться, а також 

геологічних характеристик ділянок для зберігання. 

Ця модель досліджує великомасштабну реалізованість розгортання сховищ C02 в 

Європі. Використовуючи висхідний кількісний метод, вона націлена на надання 

конкретної та актуальної картини щодо переліку кроків і масштабів трансформацій, 

необхідних для впровадження сховищ у європейських умовах. Модель дає можливість 

зрозуміти, які необхідно вжити заходи у галузі зі зберігання, тобто визначає 

найважливіші технології та політики, а також спрямована на виявлення визначальних 

змінних. Наприклад, вже стає зрозуміло, що на практичному рівні показник темпів стійкої 

прийомистості важливіший, ніж загальна надана ємність сховищ. 
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Ключові змінні для функціонування моделі 

• Темпи та загальні обсяги уловленого C02 в ЄС до 2050 року 

• Типи розроблених ділянок для зберігання C02 

o Водоносний горизонт (на суші/у морі) 

o Виснажене нафтогазоносне родовище (на суші/у морі) 

o Нафтогазоносні родовища та МПНВ (на суші/у морі) 

• Надана ємність сховищ 

• Прийомистість комплексів зі зберігання 

• Прийомистість свердловин 

o Вихідні ресурси, необхідні для розробки необхідної ємності сховищ 

C02/прийомистості 

o Час на отримання характеристик 

o Необхідні сейсморозвідувальні роботи у 2D і 3D 

o C02, що необхідний для випробування прийомистості свердловини 

o Буріння для отримання характеристик і нагнітальних свердловин 

o Будівельні роботи та інша інфраструктура 

Цілі моделі 

• Простота 

• Прозорість 

• Легкість модифікацій 

• Широкі можливості для аналізу чутливості 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРИПУЩЕННЯ 

Було проведено документарне оцінювання, щоб зважити думки експертів щодо 

різноманіття точок, які необхідно врахувати для оцінки загальної здійсненності розробки 

сховищ CO2. Це також стосується оцінювання потенціалу CO2-МПНВ для сприяння у 

розробці сховищ CO2. Це дослідження презентує мета-аналіз цілого ряду найнадійніших 

джерел у дослідницькій літературі та, таким чином, розглядає основні порушені питання. 

Робочі припущення 

1. Існує економічне обґрунтування щодо УЗВ, тобто є стійкі та довготривалі 

фінансові стимули для розгортання технології; 

2. Можна здолати всі нетехнічні складнощі, такі як суспільне визнання та 

фінансування. 
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У звіті неупереджено розглянуто такі моменти: 

1. Загальний об’єм CО2, що необхідно зберегти; 

2. Місцезнаходження та наявність сховищ CО2 в Європі; 

3. Місцезнаходження, наявність і придатність можливих родовищ для CО2-МПВН 

у басейні Північного моря; 

4. Масштаби заходів, необхідних для розробки певного сховища, включаючи 

отримання характеристик і буріння; 

5. Масштаби заходів, необхідних для розробки проектів з C02-МПВН, включаючи 

отримання характеристик і буріння; 

6. Транспортна інфраструктура, необхідна для перенесення CО2 від джерела до 

теоретичних комплексів для зберігання, та виявлений потенціал ділянок для 

CО2-МПВН; 

7. Реальний план-графік щодо розробки всієї необхідної інфраструктури у 

ланцюгу нарахування вартості, виділення факторів щодо часової 

взаємозалежності, що може існувати; 

8. Вимоги щодо моніторингу та обслуговування ділянок для зберігання до 

закриття; 

9. Загальна сума інвестицій, пов’язаних з вищевикладеним. 

Загальні обсяги зберігання CO2 

Що стосується обсягів зберігання, у цьому звіті викладено припущення, що головною 

метою є обмеження підйому глобальної температури на рівні 2°C за найнижчих витрат. 

Керуючись цим принципом, дослідження, організоване за принципом дорожньої карти, 

надає корисні показники стосовно масштабів розгортання УЗВ, що можна очікувати у 

майбутньому, та, відповідно, необхідні загальні обсяги зберігання C02. 

 

Рисунок 1. Дорожня карта ЄС з енергетики до 2050 року – сценарії сприяння технологій УЗВ у 

декарбонізації 

У цьому звіті в якості основи для розрахунків детальніше розглядаються два сценарії з 

Дорожньої карти ЄС з енергетики до 2050 року (рис.1): 

1. Сценарій «Мала частка ядерної енергетики» демонструє, що УЗВ має охопити 32% 

валового виробництва електроенергії в ЄС до 2050 року, а це загалом 248 ГВт 

встановленої потужності (79 ГВт на твердому паливі та 169 ГВт на газу). 

2. З іншого боку, сценарій «Велика частка ВДЕ» демонструє, що УЗВ має охопити 7% 

валового виробництва електроенергії в ЄС до 2050 року, а це загалом 53 ГВт 

встановленої потужності (18 ГВт на твердому паливі та 34 ГВт на газу). 
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Разом сценарії Дорожньої карти до 2050 року свідчать про показники загального обсягу 

зберігання C02 до 2050 року, що наведені у таблиці нижче (таб.1), де виділені цифри 

щодо трьох відібраних сценаріїв («Базисні дані», «ВДЕ» та «Мала частка ядерної 

енергетики»). Загальний обсяг уловленого C02 до 2050 року за цими трьома сценаріями 

можна відслідкувати за кривою (рис.2). У цьому випадку припущення включають темпи 

розгортання УЗВ та початкову дату уловлювання C02. На рис.2 використано просту 

лінійну екстраполяцію від 2025 року – дати Дорожньої карти ЄС з енергетики до 2050 

року – для оцінки щорічного зберігання C02 до 2050 року. Дані можна нанести на інші 

криві, наприклад, для демонстрації, що затримка розробки УЗВ призведе до набагато 

більших вимог до зберігання, та необхідні дії швидко впроваджуватимуться наприкінці 

періоду. 
Таблиця 1. Сукупні потреби у зберіганні за технологіями УЗВ (мільярдів тон СО2) для виробництва 

енергії та промислових процесів до 2050 року. У цих сценаріях не передбачено детальної інформації 

щодо поступового збільшення обсягів зберігання. (Дорожня карта ЄС з енергетики до 2050 року). 

 Виробництво електроенергії 
(Гт) 

Пов’язано з процесом (ГВт) Загальний уловлений CO2 
(Гт) 

Базисні дані 7.95 0.00 7.95 

Поточні політичні ініціативи 3.00 0.00 3.00 

Енергоефективність 4.08 1.52 5.59 

Диверсифікація джерел 
енергопостачання 

6.80 2.18 8.98 

ВДЕ 1.77 1.72 3.50 

Відстрочення у впровадженні 
УЗВ 

4.06 0.62 4.68 

Мала частка ядерної 
енергетики 

10.45 2.35 12.80 

 

Рисунок 2. Лінійна екстраполяція уловлювання та, відповідно, зберігання СО2 за Дорожньою картою 

ЄС з енергетики до 2050 року з датою початку дії у 2025 році. 

У цій моделі можна також використовувати інші прогнозні дані щодо уловлювання C02 

до 2050 року. Майбутній звіт Європейської технологічної платформи щодо 

електростанцій на твердому паливі з нульовими викидами (Платформа нульових 

викидів, ZEP) у співпраці з Університетом науки та технологій Норвегії запропонує 

детальні та альтернативні оцінні дані щодо уловлювання C02 до 2050 року. 
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Тип і наявність сховищ CO2 

Оцінка виявлених і невиявлених ресурсів для зберігання обмежена шістьма категоріями, 

що найбільш релевантні в Європі: 

1. МПНВ на суші 

2. МПНВ у морі 

3. Виснажені нафтогазові родовища на суші 

4. Виснажені нафтогазові родовища у морі 

5. Глибинні соленосні формації на суші 

6. Глибинні соленосні формації у морі 

• Чисельний розподіл вказує на бажаність розгортання категорій потенційних 

сховищ. 

Ці спрощені категорії сховищ C02 можна змінювати будь-яким чином, надаючи 

можливість проводити комплексний аналіз чутливості та визначати ключові показники 

ефективності (КПЕ). У випадку традиційного отримання характеристик і розробки 

сховища (категорії 3-6) до першочергових змінних входять прогнозована ємність та 

прийомистість сховища. 

• Чисельний розподіл ємності сховища C02 на розробленій ділянці для 

зберігання 

• Чисельний розподіл прийомистості сховища C02 на розробленій ділянці для 

зберігання 

• Чисельний розподіл прийомистості C02 на свердловину на розробленій ділянці 

для зберігання 

Проекти МПНВ на суші та в морі (категорії 1-2) залежать від змінних, пов’язаних з 

початковими балансовими запасами нафти у пластах родовищ ЄС, прогнозами 

видобутку нафти та додатковим видобутком нафти внаслідок витиснення вуглекислим 

газом. 

• Чисельний розподіл початкових балансових запасів нафти у пластах на 

розроблених ділянках для МПНВ. 

• Середній прогнозний додатковий видобуток нафти у відсотку від початкових 

балансових запасів нафти у пластах. 

• Чисельний розподіл ефективності додаткового видобутку нафти внаслідок 

витиснення вуглекислим газом на розроблених ділянках для МПНВ. 

• Чисельний розподіл прийомистості C02 на свердловину на розробленій ділянці 

для зберігання. 

• Середня кількість років експлуатації для заводнення C02-МПНВ. 

Методологія розгортання ділянок для зберігання 

Модель автоматично розгортає необхідні сховища C02 по всій Європі за допомогою 

підходу «вчасно». Ємність сховищ і прийомистість CO2 характеризується та 

розгортається з досконалим прогнозуванням для відповідності щорічним темпам 

уловлювання C02 до 2050 року. Таким чином, щорічні прогнозні темпи уловлювання C02 

в Європі є рушійною силою розробки сховищ C02. 
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Для задоволення вимог щодо прийомистості C02 розгортаються унікальні індивідуальні 

ділянки для зберігання C02. Категорію ділянки для зберігання отримано на підставі 

чисельного розподілу щодо бажаності розгортання категорії потенційного сховища. 

Наприклад, розробку сховищ C02 на суші можна встановити на нуль, і в результаті 

ділянки для зберігання на суші не розроблятимуться. Ємність для зберігання кожної 

ділянки, прийомистість, кількість свердловин для нагнітання, а також темпи видобутку 

нафти, де це застосовується – всі ці дані отримують від розподілу параметрів, 

визначених користувачем відповідно до вищевикладеного. 

Категорії зберігання є спрощеними представленнями розробки сховищ C02 з 

характеристиками, заданими як середні значення, очікувані для Європи. У зв’язку з цим 

ділянки для зберігання не мають географічного розташування, а тому ця модель не 

включає розробку та розгортання транспортної інфраструктури. Вихідні дані моделі 

можна зіставити з реальними географічними даними, що дасть можливість розглянути 

життєздатність отриманих даних. 

Характеристики, термін розробки та витрати на певні типи сховищ 

Для визначення масштабів вишукувальних робіт, ліцензування та буріння, необхідних 

для розробки великих сховищ C02, що стосується витрат часу, зусиль і фінансових 

ресурсів, цей звіт ґрунтується на результатах дослідження на замовлення Науково-

дослідної програми щодо парникових газів Міжнародним енергетичним агентством 

(IEAGHG), проведеного організацією «Геогрін» (Роєр-Адно та співавт., 2011). 

Дослідження IEAGHG побудувало деталізовані ітераційні робочі процеси для розробки 

сховищ C02, включаючи визначення задач, графіки роботи, етапність і шанс успіху, 

стосовно всіх заходів, необхідних для доведення ділянок до остаточних інвестиційних 

рішень (таб.2, таб.3). Ці робочі процеси передбачають строгу регуляторну базу щодо 

зберігання, що відповідає Директиві Європейського Союзу щодо зберігання C02 

(Директива з УЗВ) та вимагає отримання ліцензії на вишукувальні роботи та вдале 

випробування прийомистості свердловини. 

Таблиця 2. Зведені дані щодо параметрів моделювання та їх впливу (Роєр-Адно та співавт., 2011 рік) 
 

Параметр Вплив 

Глибинні соленосні формації або 
виснажені нафтогазові родовища 

Робочі процеси, частота відмов різних етапів робочих процесів, вимоги до 
сейсмічних даних, витрати на буріння або повторне виконання інженерних 
робіт. 

На суші або в морі Робочі процеси, витрати на буріння та/або повторне виконання робіт, 
частота відмов 

Якщо в морі, глибина води Витрати на буріння внаслідок використання самопідйомної або 
напівзаглибної бурової установки 

Якість утворення: надзвичайно 
придатна, придатна або можлива 

Частота відмов, витрати на отримання сейсмічних даних 

Глибина свердловини Час та, відповідно, витрати на буріння 
Дата Компонент вартості науково-дослідних робіт з часом зменшується 
Місце розташування Витрати на кваліфіковану робочу силу, будівельні та польові роботи у 

залежності від регіону 
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Таблиця 3. Вартість і витрати часу на поетапну розробку для проекту глибинної соленосної 

формації на суші у добре розвіданому районі у підходящій формації з 2000-метровою 

свердловиною в ОЕСР Європа у 2013 році (Роєр-Адно та співавт., 2011 рік) 
 

  
Час (років) 

Вартість (млн. євро, 
2010)1 

  10p Сер. 90p 10p Сер. 90p 

Етап 1 Експрес-аналіз Науково-дослідні роботи 0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 
Етап 1 Документарне 
вивчення 

Науково-дослідні роботи 
0.5 0.75 1 1.25 2.5 5 

Отримання дозволу на 
вишукувальні роботи 

Адміністративні питання, 
подання заявки та отримання 
ліцензії 

0.5 1.25 2 0.2 0.3 0.7 

Етап 2 Підтвердження 
ділянки та отримання 
характеристик 

Дослідження та проектні 
роботи 

0.5 1 1.5 3 5 8 

Сейсморозвідувальні роботи у 
2D 

0.42 0.43 0.6 - 1.6 - 

Сейсморозвідувальні роботи у 
3D 

0.42 0.43 0.6 - 7.2 - 

3D-переробка 0.05 0.2 0.3 - - - 
Моб./демоб. 0.02 0.08 0.15 0.75 4.82 1.25 
Перша свердловина 0.03 0.06 0.11 - - - 
Друга свердловина (у разі 
необхідності) 

0.03 0.05 0.11 - 4.61 - 

Отримання дозволу на 
випробування 
прийомистості 
свердловини 

Адміністративні питання, 
подання заявки та отримання 
ліцензії 

0 1 1.5 0.2 0.3 0.7 

Етап 2 Випробування 
прийомистості 
свердловини 

Тривалість випробування 
прийомистості свердловини + 
аналіз даних 

0.5 1.25 2 - 60 - 

Для кожного етапу робочого процесу вказано ймовірний розподіл часу, витрати, а також 

частоту відмов, що варіюється у залежності від параметрів, викладених у таблиці вище 

(таб.2). У поєднанні ці цифри дають вичерпні, але великі моделі, на підставі яких можна 

підрахувати витрати та час виконання, необхідні для розробки ділянок для зберігання 

(рис.3). 

 

                                                      
1 Усі витрати вказані у євро за станом на 2010 рік. «Млн. євро» означає «мільйони євро» (106 євро), а 
«млрд. євро» означає «мільярди євро» (109 євро). 
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Рисунок 3. Узагальнений робочий процес для ділянки для зберігання у глибинній соленосній 

формації на суші (Роєр-Адно та співавт., 2011 рік) 

Через надзвичайно велику кількість перетворень дослідження IEAGHG застосовує 

стохастичну методологію, створюючи сукупність ділянок для зберігання з 

різноманітними характеристиками відповідно до розподілу ймовірностей у таблиці вище. 

Загальний розподіл витрат і часу, включаючи середні значення, у подальшому отримані 

на підставі цих сукупностей. Для наочності у рис.4 представлено розподіл витрат на 

глибинні соленосні формації у формаціях зі змінною придатністю та глибиною. Ці 

розподіли ураховують природні варіації інших параметрів (таких як глибина та якість 

формації), а також ймовірність відмов на кожному етапі. 

Відмова = Відмова +1 
Ні 

Так 

Отримання дозволу на вишукувальні 

роботи 

Якщо і<х 

Ні Сейсморозвідувальні роботи у 2D 

Сейсморозвідувальні роботи у 2D вдалі? 

Ні 

Сейсморозвідувальні роботи у 3D  

1й аналіз ризиків 

Сейсморозвідувальні роботи у 3D 

Сейсморозвідувальні роботи у 3D вдалі? 

Так 

Так Ні 

2й етап сейсморозвідувальних робіт у 3D 

Буріння першої свердловини 

Вдало? 

Ні 

Ні 

2D/3D-переробка 

Буріння другої свердловини 

 

2D/3D-переробка вдала? 

 

Буріння другої свердловини Вдало? 

 

2-і або 3-і сейсморозвідувальні роботи 

 

2й аналіз ризиків 

Отримання дозволу на випробування 

прийомистості свердловини 

Етап 2 – випробування прийомистості 

свердловини 

 

Фінансова обґрунтованість 
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Рисунок 4. Глибинна соленосна формація у морі – порівняння прийнятності витрат на розробку між 

формаціями на мілководді та великий глибині за різною придатністю формації (Роєр-Адно та 

співавт., 2011 рік) 

З метою спрощення модель «Біллона» використовує середні показники часу та витрат 

для шести ділянок, які вважаються репрезентативними для наявних сховищ у Європі: 1) 

глибинна соленосна формація на суші, 2) глибинна соленосна формація у морі, 3) 

виснажене родовище газу на суші, 4) виснажене родовище газу в морі, 5) виснажене 

родовище нафти на суші, 6) виснажене родовище нафти в морі. 

У відповідності до геологічних даних кожна з цих репрезентативних формацій 

передбачає ймовірну глибину буріння у 2000 метрів. Робиться припущення, що зони, в 

яких розташовані формації, детально розвідані на предмет наявності нафти та газу. Це 

зменшує вартість буріння та додаткових непередбачуваних обставин, а також витрати 

на сейсморозвідувальні роботи. Крім того, робиться припущення, що визначені як 

«придатні» для зберігання CO2 – серединна базисна класифікація якості формації2. 

Передбачається, що формації у морі знаходяться на глибині більше 100 метрів, що 

потребує більш дорогих напівзаглибних бурових платформ для проведення робіт з 

буріння та збільшення дебету свердловини. Передбачається, що поблизу формацій на 

суші немає потужностей для уловлювання CO2 для фінансово доступного постачання 

об’ємів CO2, необхідних для випробування прийомистості свердловини. Вважається, що 

роботи розпочнуться до 2020 року, що зменшить витрати на науково-дослідні роботи, 

які з часом зростають. 

Середній час на розробку та валові витрати для типів сховищ 

Беручи до уваги вищевикладені параметри, для кожного типу сховища були отримані 

такі середні витрати фінансів і часу на розробку (включаючи втрати внаслідок роботи зі 

збоями). Оскільки кожен робочий процес дослідження IEAGHG відповідає так званому 

«проекту 100 Мт» - ділянці для зберігання, здатної щорічно отримувати від 1 до 3 

мільйонів тон C02 протягом 30 років3, нижчевикладені показники витрат і часу виконання 

змінюються на тону C02, що зберігається. 
  

                                                      
2 Дві інші класифікації – «надзвичайно придатний» та «можливий» 
3 Кількість робочих процесів, необхідних для розробки сховища даної ємності, є статичною: 100 проектів 
100 Мт потребують 100 робочих процесів, а 50 проектів 200 Мт також потребують 100 робочих процесів. 

Мілководдя Велика глибина Мілководдя Велика глибина Мілководдя Велика глибина 

Надзвичайно придатний Придатний Можливий 
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Таблиця 4. Середні прийнятні витрати фінансів і часу для шести репрезентативних формацій 10 Мт 

в Європі (включаючи втрати внаслідок роботи зі збоями) (не включає витрати на розробку, у тому 

числі нагнітальні свердловини або платформи) 

 Середні витрати на розробку 
(млн. дол. США) 

Середній час на розробку 
(років) 

Глибинна соленосна формація на суші 35 8.5 
Глибинна соленосна формація в морі 93 9.5 
Виснажене родовище газу на суші 23 5 
Виснажене родовище газу в морі 38 5 
Виснажене родовище нафти на суші 43 10.5 
Виснажене родовище нафти в морі 51 7.5 

Таблиця демонструє, що виснажені родовища газу пропонують фінансово найкращий 

варіант для сховищ, за ними йдуть глибинні соленосні формації на суші4. Глибинні 

соленосні формації в морі є найдорожчими, але слід відмітити, що витрати у цій категорії 

дуже залежать від глибини води та якості формації5. Було зроблено припущення щодо 

консервативних умов стосовно як глибини, так і якості формації. 

При застосування середніх витрат щодо ряду ідеалізованих типів сховищ слід 

ураховувати певні умови. По-перше, вищенаведені цифри не включають витрати часу 

та фінансів на фактичну розробку, включаючи отримання ліцензії, будівельні роботи на 

ділянці, буріння, завершення робіт і здачу в експлуатацію. Проміжок часу між 

досягненням фінансової обґрунтованості та початком експлуатації, як правило, 

очікується на рівні 3-5 років. По-друге, модель або дослідження не передбачає вивід з 

експлуатації та моніторинг формацій, але ці моменти мають увійти у будь-який аналіз 

життєвого циклу витрат на сховище C02. 

Масштаби діяльності щодо розробки кожного типу сховищ 

Важливішу роль, ніж потреби в капіталі для розробки сховища C02, відіграють 

промислові масштаби та терміни виконання. Розгляд цих моментів для розробки сховищ 

C02 необхідної ємності є основною метою цієї роботи. 

Модель оцінює потреби та терміни відбору промислових видів діяльності для кожного 

типу сховища. Крім того, модель визначить потребу в таких послугах на основі 

перемінних даних стосовно наданої ємності сховища та прийомистості. 

• Час на отримання характеристик ділянки для зберігання (років) 

• Сейсморозвідувальні роботи у 2D (об’єм зберігання у км/тон C02) 

• Сейсморозвідувальні роботи у 3D (об’єм зберігання у км/тон C02) 

• Випробування прийомистості свердловини C02 (об’єм зберігання у тон C02 / тон C02)6 

• Буріння для отримання характеристик (об’єм зберігання у м / тон C02) 

• Експлуатаційне буріння (об’єм зберігання у м / тон C02) 

• Будівельні роботи / платформа / установка на дні моря 

                                                      
4 Виснажені нафтогазоносні родовища з проривом води у пласт можуть бути чудовим варіантом, оскільки 
в них є потенціал щодо зниження ризиків сховища як у суміжному водоносному горизонті, так і у родовищі. 
5 Не передбачає наближене зниження ризиків щодо нафти/газу. 
6 Вимоги до випробування прийомистості свердловини відповідно до аналізу недоліків з дослідження 
IEAGHG (Роєр-Адно та співавт., 2001 рік) 
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Різні джерела та думки експертів надали основу для вхідних даних. Одиниці 

промислових видів діяльності даються і з практичної точки зору, і у вартісному 

вираженні, даючи можливість провести ефективне порівняння майбутньої галузі зі 

зберігання CO2 з поточною діяльністю у сфері розвідування та видобутку газу (таб.5). 

Таблиця 5. Приклад вхідних даних щодо отримання характеристик і розробки ділянок для 

зберігання у водоносних горизонтах у морі 

Вид діяльності Масштаби діяльності Вартість діяльності (євро за станом на 
2010 рік) 

Витрати часу на отримання характеристик 9,5 роки - 

Необхідні сейсморозвідувальні роботи у 2D 1500 км / 100 Мт 9 млн. євро / 100 Мт 

Необхідні сейсморозвідувальні роботи у 3D 180 км2 / 100 Мт 7,2 млн. євро / 100 Мт 

Випробування прийомистості свердловини СО2 200000 тон СО2 / 100 Мт 41,88 млн. євро / 100 Мт 

Глибина буріння для отримання характеристик 2000 метрів 20,14 млн. євро для першої свердловини 

Глибина експлуатаційного буріння 2000 метрів 17,58 млн. євро для подальших свердловин 

Платформа/установка на дні моря - 40 млн. євро / 100 Мт 

Загальна сума витрат на отримання 
характеристик 

- 93 млн. євро / 100 Мт 

СЦЕНАРІЇ 

У цьому розділі розглядаються заходи з відбору, ємність сховища, прийомистість та 

прогнозна прийомистість кожної свердловини категорій сховищ C02. Через 

функціонування моделі та застосування рандомізованого методу для розгортання 

ділянок для зберігання певні ділянки можуть не повністю відповідати для повторного 

запуску кожного сценарію. Проте, оскільки ділянки для зберігання не мають 

географічної прив’язки, цей ефект не вплине на результати або подальші обговорення. 

Темпи уловлювання CO2 

Зрозуміло, що основним припущенням під час розгляду потенційного шляху розвитку 

діяльності зі зберігання CO2 в Європі є темпи уловлювання та загальний обсяг CO2, що 

має зберігатися протягом періоду часу. Це дослідження фокусується на трьох 

потенційних прогнозних показниках уловлювання C02 для всієї Європи до 2050 року. 

Дані отримані з Дорожньої карти ЄС з енергетики до 2050 року, а темпи розвитку 

уловлювання відповідають тим, що передбачаються у звіті (рис.1, таб.1). 

Низькі темпи уловлювання CO2 (НИЗЬКЕ уловлювання) 

Найнижчий прогноз – це низькі темпи уловлювання C02 (НИЗЬКЕ уловлювання). У цьому 

сценарії активніше розгортання відновлювальних джерел енергії зменшує темпи уловлювання 

C02 та перешкоджає розгортанню. Уловлювання C02 починається у 2035 році на рівні 28,6 млн. 

т/рік, збільшуючись до 171,6 млн. т/рік у 2040 році та надалі зростаючи до 346 мл. т/рік у 2050 

році. Загальний обсяг C02 для зберігання протягом періоду становить 3,5 Гт (рис.5). 

Базисні темпи уловлювання CO2 (БАЗИСНЕ уловлювання) 

Основним прогнозом є базисні темпи уловлювання C02 (БАЗИСНЕ уловлювання). Уловлювання 

та, відповідно, зберігання C02 починається у 2030 році на рівні 36 млн. т/рік. Слід відмітити, що 

це приблизно дорівнює 40 проектам Слейпнір з нагнітання C02 (Вердон і співавт., 2013). До 

2040 року темпи уловлювання піднімаються до 400 млн. т/рік і до 2050 року складають 630 млн. 

т/рік. Загальний обсяг C02 для збереження протягом періоду становить 7,95 Гт (рис.5). 
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Високі темпи уловлювання CO2 (ВИСОКЕ уловлювання) 

Сценарій, де УЗВ відіграє найважливішу роль у декарбонізації ЄС – високі темпи 

уловлювання C02 (ВИСОКЕ уловлювання). У цьому сценарії знижене розгортання 

ядерної енергетики приводить до підвищення та ранішого розгортання технологій УЗВ. 

Уловлювання C02 стартує низькими темпами у 2025 році з показником 5 млн. т/рік, 

збільшуючись до 60 млн. т/рік у 2030 році. До 2040 року уловлюється 660 млн. т/рік 

щороку, а це більше, ніж темпи уловлювання базисного сценарію в 2050 році. До 2050 

року темпи уловлювання C02 зростають до 960 млн. т/рік, і загальний обсяг C02 для 

зберігання протягом періоду становить 12,8 Гт (рис.5). 

 
Рисунок 5. Темпи уловлювання СО2 на основі Дорожньої карти ЄС з енергетики до 2050 року 

Розгортання сховищ CO2 за категоріями 

Тип сховища C02, що рекомендується або дозволяється для розробки, справить великий 

вплив не тільки на місцезнаходження сховища, а й на масштаби діяльності щодо 

отримання характеристик і буріння. Таким чином, тип сховищ C02 для розгортання, 

очевидно, значно вплине на остаточний обсяг галузі зі зберігання C02 та 

капіталовкладень, необхідних для її розробки. 

Модель дає можливість розподілити очікувані типи сховищ C02, наприклад, випадки, 

коли до 2050 року взагалі не дозволено або обмежено дозволено зберігання C02 на 

суші.7 У цьому дослідженні розглянуто три спрощених сценарії щодо типу сховища C02 

для розробки, що розгортатимуться до 2050 року. 

Базисне розгортання категорії сховищ CO2 (БАЗИСНЕ розгортання) 

Базисне розгортання категорії сховищ C02 (БАЗИСНЕ розгортання) передбачає, що на 

водоносні горизонти на суші та в морі приходиться більша частина ділянок для 

зберігання C02, забезпечуючи 75% від загальних обсягів. На виснажені нафтогазові 

родовища приходиться решта – 25% (таб.6). Передбачається, що водоносні горизонти 

зіграють провідну роль у забезпеченні потужностей для зберігання C02 завдяки їх 

великій потенційній ємності та широкому географічному розповсюдженню в ЄС. 

Прогнозується, що окремі ділянки для зберігання у водоносних горизонтах забезпечать 

великі об’єми, а тому стануть більш придатними для приймання C02 з багатьох джерел 

протягом тривалих періодів часу (ZEP, 2010 рік). Очікується, що водоносні горизонти та 

нафтогазові сховища в морі за чисельністю перевищать аналоги на суші. Це не тільки  

                                                      
7 Примітка: розподіл категорій сховищ СО2 для розгортання відображає кількість ділянок для зберігання, 
але не надану ємність сховищ СО2 або прийомистість. 
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демонструє, що в Європі водоносні горизонти та виснажені нафтогазові родовища в морі 

мають більше значення, ніж ресурси для зберігання на суші, а й відображає політичні та 

проектувальні обмеження, що можуть існувати для розробки сховищ C02 на суші. 

Низьке розгортання категорії сховищ CO2 на суші (НИЗЬКЕ розгортання) 

Сценарій низького розгортання сховищ CO2 за категорією (НИЗЬКЕ розгортання) 

спрямований на демонстрацію потенціалу малої частки зберігання на суші, дозволеної 

в країнах-членах ЄС до 2050 року. Цей сценарій необхідний тому, що великі країни-

члени, такі як Німеччина та Польща, вже перенесли Директиву щодо зберігання C02 у 

своє законодавство таким чином, що створює відсутність стимулів для зберігання C02 

на суші (ZEP, 2010 рік). У цьому сценарії левова частка ділянок для зберігання 

знаходиться в морі (водоносні горизонти в морі 60%, виснажені нафтогазові родовища 

в морі 20%). На обидві категорії ділянок для зберігання на суші приходиться до 10% 

відповідно (таб.6). 

Розгортання категорії сховищ МПНВ і CO2 (МПНВ-розгортання) 

Цей сценарій включає внесок методів підвищення нафтовіддачі (МПНВ) як на суші, так і 

в морі для створення сховищ C02 та прийомистості свердловини в Європі (таб.6). 

Таблиця 6. Приклад розподілу розгортання сховищ СО2 за типом у Європі 
 

Тип сховища БАЗ. розгорт. НИЗЬКЕ розгорт. МПНВ-розгорт. 

МПНВ на суші 0% 0% 20% 

МПНВ у морі 0% 0% 20% 

Нафтогазові родовища на суші 10% 10% 10% 

Нафтогазові родовища у морі 15% 20% 10% 

Водоносні горизонти на суші 30% 10% 10% 

Водоносні горизонти у морі 45% 60% 30% 

Можливості для регіонального аналізу розгортання сховищ CO2 

Здатність визначити тип розгортання сховищ C02 дає можливість провести регіональний 

аналіз зберігання C02. Таким чином, прогнозоване розгортання можна змінювати для 

відображення розвитку зберігання C02 у певному регіоні, наприклад, басейні Північного 

моря. Очевидно, що увесь розвиток сховищ буде розділено між водоносними 

горизонтами, виснаженими нафтогазовими родовищами та МПНВ-заводненням у морі. 

Темпи уловлювання C02 і, відповідно, C02, що підлягає зберіганню в басейні Північного 

моря, можна оцінити за даними країн, що межують з Північним морем. 

Ємність ділянок для зберігання CO2 

Очікувана ємність сховища з кожної категорії матиме вплив на експлуатаційний ресурс 

кожної ділянки для зберігання та загальну кількість ділянок, необхідних для постійного 

зберігання C02 у Європі. Ємність сховища C02 для окремих типів зберігання можна 

протиставити розподілу за декількома параметрами, наприклад, мала кількість ділянок 

з дуже великою ємністю. 

Ряд досліджень, серед яких проект ЄС GeoCapacity, 2009, NPD, 2013, SCCS, 2009, 

Dooley, 2013, прийшли до висновку, що в Європі існують величезні ємності для 

зберігання. Проте, через відносно малу кількість діючих пілотних проектів щодо 

зберігання C02 у комерційних масштабах існує певна невизначеність щодо корисної 

ємності для зберігання, що можна розробити на окремих ділянках (Хоса та співавт., 

2010). Наприклад, на підставі нижчих прогнозних даних ємність сховищ може 

відображати цілий ряд потенційних геологічних обмежень, оскільки зберігання C02  
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використовується у набагато більших масштабах, ніж сьогодні. Потенційний вплив 

зменшення корисної ємності сховищ включає низьку ефективність використання 

пористого простору, низьку ефективність витиснення C02, ефективний тиск гідророзриву 

пласта, інтерференція хвилі тиску щодо інших операторів сховищ і менші, ніж наразі 

прогнозується, структури уловлювання. 

Було запущено два сценарії для відображення від низького до базисного припущення 

щодо ємності сховищ C02. 

Базисна ємність сховищ на ділянках для зберігання (БАЗИСНА ємність) 

Адаптуючи дані з проекту ЄС GeoCapacity, 2009, програми щодо парникових газів 

Міжнародного енергетичного агентства IEA GHG, 2009, SCCS, 2009, ZEP, 2010, ємність 

для кожної категорії сховищ наведено як нормальний розподіл. Виснаженим 

нафтогазовим родовищам на суші визначено середню ємність сховища у 50 Мт, у той 

час як нафтогазовим родовищам у морі визначено середню ємність сховища у 125 Мт 

(рис.6). Ділянкам водоносних горизонтів на суші визначено середню ємність сховища у 

200 Мт, а аналогічним ділянкам у морі – 300 Мт (рис.7).8 

Низька ємність сховища на ділянках для зберігання (НИЗЬКА ємність) 

Дані, використані для низької ємності сховищ на ділянках для зберігання (НИЗЬКА 

ємність), ті ж, що й для БАЗИСНОГО зберігання, але очікувану середню ємність 

зменшено на 50%. У цьому сценарії нафтогазові родовища на суші та у морі мають 

середню ємність сховища у 25 Мт і 62 Мт відповідно (рис.6). Аналогічно водоносні 

горизонти на суші та у морі наразі мають середню ємність сховища у 100 Мт і 150 Мт 

відповідно (рис.7). 

 
Рисунок 6. Розподіл ємності сховищ на суші та у морі для виснажених нафтогазових родовищ (Мт). 

Базисна ємність сховищ на ділянках для зберігання (БАЗ. ємність) і низька ємність сховищ на 

ділянках для зберігання (НИЗ. ємність) 

                                                      
8 Проект Gorgon щодо найбільшої ємності сховища CO2 у берегів Австралії має очікувану ємність сховища 
у 129 Мт (Хоса та співавт., 2010). 

Нафтогазові родовища на суші (БАЗ. ємність) 

Нафтогазові родовища на суші (НИЗ. ємність) 

Нафтогазові родовища у морі (БАЗ. ємність) 

Нафтогазові родовища у морі (НИЗ. ємність) 
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Рисунок 7. Розподіл ємності сховищ на суші та у морі для водоносних горизонтів (Мт). Базисна ємність 

сховищ на ділянках для зберігання (БАЗ. ємність) і низька ємність сховищ на ділянках для зберігання (НИЗ. 

ємність) 

Прийомистість CO2 на ділянках для зберігання 

Прогнозна прийомистість ділянок для зберігання не залежить від ємності сховища та матиме 

прямий вплив на кількість ділянок для зберігання, необхідних для відповідності щорічним 

вимогам щодо нагнітання. Багато реалій сучасного світу вплинуть на потенційну 

прийомистість ділянки для зберігання незалежно від наявної ємності сховища. Мається на 

увазі, окрім іншого, тип і геометрія уловлювача, підвищення тиску та інтерференція хвиль 

тиску щодо інших операторів сховищ. 

Можливо спростити очікувану прийомистість на ділянці для зберігання шляхом надання 

очікуваного експлуатаційного ресурсу або «часу наповнення» для кожної з ділянок для 

зберігання, як було зроблено в рамках ZEP, 2010. Зворотний розгляд експлуатаційного 

ресурсу ділянок для зберігання, виконаний моделлю, дозволяє провести аналіз 

здійсненності методу в промислових масштабах.9 

Було запущено два сценарії для відображення низької та базисної прийомистості ділянок 

для зберігання. 

Базисна прийомистість ділянок для зберігання (БАЗИСНА прийомистість) 

Для сценарію базисної прийомистості ділянок для зберігання (БАЗИСНА прийомистість) 

нафтогазові родовища на суші та у морі мають середню щорічну прийомистість у 3 млн. т/рік 

і 4 млн. т/рік відповідно (рис.8). Аналогічно водоносні горизонти на суші та у морі мають 

середню щорічну прийомистість у 6 млн. т/рік і 7 млн. т/рік відповідно (рис.9). 

Низька прийомистість ділянок для зберігання (НИЗЬКА прийомистість) 

Як продемонстрував проект Snøhvit на півночі Норвегії (Груде та співавт., 2013), 

прийомистість нижче очікуваної може стати реальністю для добре характеризованих ділянок 

для зберігання. Насправді, як обговорено у роботі Брайнта, 2013 рік, прийомистість 

формацій для зберігання може у багатьох випадках обмежуватися без відбору води. 

                                                      
9 Ділянки для зберігання, що швидко заповнюють наявну ємність сховища (наприклад, <10 років), можуть 
бути непридатними для довгострокового договору про зберігання, що, як очікується, стане нормою для 
укладення між виробником CO2 і оператором сховища (ZEP, 2010). 

Водоносні горизонти на суші (БАЗ. ємність) 

Водоносні горизонти на суші (НИЗ. ємність) 

Водоносні горизонти у морі (БАЗ. ємність) 

Водоносні горизонти у морі (НИЗ. ємність) 
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У цьому сценарії з низькою прийомистістю ділянок для зберігання (НИЗЬКА прийомистість) 

нафтогазові родовища на суші та у морі мають середню щорічну прийомистість на рівні 50% 

від БАЗИСНОЇ прийомистості, тобто 1,5 млн. т/рік і 2 млн. т/рік відповідно (рис.8). Аналогічно 

водоносні горизонти на суші та у морі наразі мають середню щорічну прийомистість у 3 млн. 

т/рік і 3,5 млн. т/рік відповідно (рис.9). 

 
Рисунок 8. Розподіл прийомистості для виснажених нафтогазових родовищ на суші та у морі (млн. 

т/рік). Базисна прийомистість ділянок для зберігання (БАЗ. прийом.) і низька прийомистість ділянок 

для зберігання (НИЗ. прийом.) 

 
Рисунок 9. Розподіл прийомистості для водоносних горизонтів на суші та у морі (млн. т/рік). Базисна 

прийомистість водоносних горизонтів (БАЗ. прийом.) і низька прийомистість водоносних горизонтів 

(НИЗ. прийом.) 

Прийомистість свердловин CO2 на ділянках для зберігання 

Прийомистість експлуатаційних свердловин на ділянках для зберігання матиме прямий 

вплив на кількість свердловин, необхідну для відповідності щорічним вимогам щодо 

прийомистості. Як йдеться у ZEP, 2010, очікується, що буріння нагнітальних свердловин  

Нафтогазові родовища на суші (БАЗ. прийом.) 

Нафтогазові родовища на суші (НИЗ. прийом.) 

Нафтогазові родовища у морі (БАЗ. прийом.) 

Нафтогазові родовища у морі (НИЗ. прийом.) 

Водоносні горизонти на суші (БАЗ. прийом.) 

Водоносні горизонти на суші (НИЗ. прийом.) 

Водоносні горизонти у морі (БАЗ. прийом.) 

Водоносні горизонти у морі (НИЗ. прийом.) 
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стане найбільшою разовою витратою у створенні сховища CO2. По своїй суті знижена середня 

прийомистість для свердловини може значно збільшити необхідну кількість свердловин і 

негативно вплинути на витрати та масштаби заходів для розробки необхідних сховищ CO2 і 

прийомистості. 

Було запущено два сценарії для відображення низької та базисної щорічної прийомистості 

свердловини на ділянках для зберігання.10 

Базисна прийомистість свердловини (БАЗИСНА прийом.сверд.) 

Базисна прийомистість свердловини (БАЗИСНА прийом.сверд.) ґрунтується на даних, отриманих 

від Хоса та співавт., 2010, Азізі та співавт., 2013, Брайнт і співавт., 2013, ZEP, 2010. Усі категорії 

сховищ вважаються такими, що мають еквівалентну середню прийомистість свердловини у 0,6 

млн. т/рік (рис.10). Слід відмітити, що Хоса та співавт., 2010, виділяють сховище CO2 Слейпнір з 

прийомистістю орієнтовно 1 млн. т/рік як таке, що має набагато більшу середню прийомистість, 

що на сьогодні спостерігається в інших проектах зберігання CO2 .11 

Низька прийомистість свердловини (НИЗЬКА прийом.сверд.) 

Сценарій низької прийомистості свердловини (НИЗЬКА прийом.сверд.) використовує середню 

прийомистість свердловини на рівні 50% від БАЗИСНОЇ прийом.сверд. Усі категорії сховищ 

мають еквівалентну середню прийомистість свердловини у 0,3 млн. т/рік (рис.10). Ці оцінні дані 

відповідають ZEP, 2010, де показник у 0,2 млн. т/рік використовувався як найнижча прийомистість 

на суші. 

 
Рисунок 10. Розподіл очікуваної прийомистості свердловин СО2 (млн. т/рік). Базисна прийомистість 

свердловини (БАЗИСНА прийом.сверд.) і низька прийомистість свердловини (НИЗЬКА прийом.сверд.). 

Функціонування категорій МПНВ для зберігання CO2 

Категорії МПНВ на суші та у морі розглядаються іншим чином, ніж категорії сховищ CO2, такі як 

водоносні горизонти на суші. У цьому випадку припущення необхідно відібрати для початкових 

балансових запасів нафти (ПБЗН), кінцевого коефіцієнту нафтовіддачі (%) та величини 

нафтовіддачи (CO2/барель).12  

                                                      
10 Внесення третього сценарію для високої прийомистості на свердловину або сценарію відбору води 
можна зробити у майбутньому. 
11 Ділянка для зберігання СО2 Горгон вводитиме 3,6 млн. т/рік, та очікується, що вона використовуватиме 8 
нагнітальних свердловин з 045 млн. т/рік на свердловину (Хоса та співавт., 2010). 
12 CO2/барель = чистий фактор використання СО2 у тисячах кубічних футів СО2 на барель добутої нафти. 

Базисна прийомистість свердловини 
(БАЗИСНА прийом.сверд.) 

Низька прийомистість свердловини 
(НИЗЬКА прийом.сверд.) 
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Інші перемінні включають прийомистість свердловини, показник додаткової нафти 

(євро) та очікувана тривалість CO2-заводнення (років). 

Один сценарій використовується для випадку МПНВ. Розподіл ПБЗН наводиться для 

схем МПНВ на суші та у морі, середній показник для першого випадку становить 150 

мільйонів стандартних кубічних метрів (млн.с.м3), для другого – 300 млн.с.м3 (рис.11). 

Кінцевий коефіцієнт нафтовіддачі складає 6% ПБЗН, та величина нафтовіддачі для 

проектів з МПНВ на суші та у морі має середнє значення у 4 тисячі кубічних футів 

(тис.куб.футів) СО2/барель нафти (рис.12). Показник додаткового видобутку нафти 

визначено на рівні €50 протягом періоду, та очікується, що імпорт CO2 для заводнень 

для МПНВ діятиме 10 років. Прийомистість свердловини для проектів з МПНВ є 

постійною та визначається базисною прийомистістю свердловини (БАЗИСНА 

прийом.сверд.). 

 

Рисунок 11. Розподіл очікуваних початкових балансових запасів нафти (ПБЗН) (млн.с.м3) для СО2-

заводнень для МПНВ на суші та у морі. 

 

Рисунок 12. Розподіл очікуваної величини нафтовіддачі (тис.куб.футів СО2/барель нафти) для СО2-

заводнень для МПНВ на суші та у морі. 
Р 

МПНВ на суші МПНВ у морі 

МПНВ на суші МПНВ у морі 
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Базисний сценарій 

Далі наведено поглиблений опис результатів базисного сценарію. Він включає 

БАЗИСНЕ уловлювання, БАЗИСНЕ розгортання, БАЗИСНУ ємність, БАЗИСНУ 

прийомистість і БАЗИСНУ прийомистість свердловини. У таблиці 7 наведено розбивку 

категорій розгортання сховищ CO2 в Європі. До 2050 року розробляється 81 ділянка 

для зберігання/комплекс, та 3 знімаються з експлуатації до того року. Комплекси 

сховища мають середній час наповнення від 24 до 37 років. Це дещо менше, ніж наразі 

прогнозується щодо зберігання C02 у комерційних масштабах. 

На рисунку 13 продемонстровано освоєння прийомистості на ділянках для зберігання з 

метою відповідності темпам уловлювання у масштабах ЄС. Порівнюючи дані з рисунком 

14, де продемонстровано наповнення ємності сховищ СО2, стає зрозумілим, що 

прийомистість – це основний фактор у кількості розроблених ділянок для зберігання. 

Рисунок 15 показує внесок кожної категорії у загальний розвиток зберігання CO2. 

Відповідно до базисного сценарію водоносні горизонти у морі та на суші 

забезпечують орієнтовно 90% характеризованої ємності сховищ CO2. 

Рисунки 16 і 17 демонструють, коли необхідно розпочати оцінювання та отримання 

характеристик сховищ CO2 для забезпечення достатньої ємності та прийомистості 

сховищ CO2 з метою відповідності Дорожній карті ЄС з енергетики за базисними 

умовами. Вражає те, що перше масштабне інвестування у комерційне зберігання 

відбувається у 2019 році (500 мільйонів євро), та у 2020-х роках капіталовкладення 

швидко зростають. Відкриття відіграє критично важливу роль, оскільки воно 

демонструє, що те, що деякі вважають раннім розгортанням, насправді є 

вчасними діями, якщо ми бажаємо досягти цілей Дорожньої карти ЄС з енергетики 

до 2050 року. Таким чином, відсутність швидкого запровадження належної схеми 

інвестування для галузі зі зберігання CO2 може критично вплинути на розгортання 

уловлювання. Іншими словами, функціонуючий ринок зберігання CO2 має існувати 

до 2019 року, щоб забезпечити відповідність потребам у нагнітанні та зберіганні 

CO2 у 2030-х і 2040-х роках. 

На рисунках 18 і 19 наведено стислий огляд деяких практичних рекомендацій щодо 

майбутнього галузі зі зберігання CO2. Кількість і відсоток свердловин, що необхідно 

пробурити у морі, можна порівняти з оцінними даними та розвідувальними 

роботами нафтогазової промисловості Великобританії у 2009-2013 роках (Oil & Gas 

UK, 2014). 
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Таблиця 7. Розгортання, виведення з експлуатації та середній час наповнення сховищ СО2 у 

базисному сценарії. 
 

Ділянка для зберігання 2050 2040 2030 Середній час наповнення для 

типу сховища (років) 

МПНВ на суші 0 0 0 н/д 

МПНВ у морі 0 0 0 н/д 

Нафтогазове родовище 

на суші 

4 2 1 24 

Нафтогазове родовище 

у морі 

11 9 2 34 

Водоносний горизонт на 

суші 

31 20 6 37 

Водоносний горизонт у 

морі 

35 23 3 27 

Усього 81 54 12  

     

 До 2050 До 2040 До 2030 Усього 

Виведення з 

експлуатації ділянок для 

зберігання 

3 0 0 3 

 

Рисунок 13. Наявна прийомистість відносно щорічного уловлювання СО2 (тон). Базисний 

сценарій. 

 

Рисунок 14. Розгортання сховищ СО2 у порівнянні зі збереженням СО2 (тон). Базисний сценарій. 

Наявна 
прийомистість 

Уловлений 
СО2 

Загальний обсяг 
зберігання 

Загальний обсяг 

уловленого СО2 



 

21 

 

 

Рисунок 15. Категорії розгортання сховищ СО2 (тон). Базисний сценарій. 

 
Рисунок 16. Валові капіталовкладення (мільйонів євро) для отримання характеристик (на рік 

початку отримання характеристик) і розробку (на рік надання) ділянок для зберігання. 

Базисний сценарій. 

 
Рисунок 17. Щорічні інвестиції (мільйонів євро) для отримання характеристик ділянок для 

зберігання (на рік початку отримання характеристик) і розробку (на рік надання). Базисний 

сценарій. 

МПНВ у морі 

МПНВ на суші 

Водоносний горизонт у морі 

Водоносний горизонт на суші 

Нафтогазове родовище у морі 

Нафтогазове родовище на 
суші 

Валова вартість платформи/установки 
на дні моря у євро 

Валова вартість експлуатаційного 
буріння у євро 

Валова вартість отримання 
характеристик у млн. євро 

Чиста вартість платформи/установки 

на дні моря у євро  

Чиста вартість експлуатаційного 

буріння у євро  

Чиста вартість отримання 

характеристик у євро  



 

22 

 

 
Рисунок 18. Рейси вантажних автомобілів, необхідні для отримання характеристик сховища на суші (рейси 

вантажних автомобілів по 20 тон). 

 
Рисунок 19. Рейси морського транспорту, необхідні для отримання характеристик сховища у морі (морські 

рейси по 15000 тон). Базисний сценарій. 

 
Рисунок 20. Свердловини, пробурені у нафтогазових родовищах на суші та водоносних горизонтах на суші. 

Базисний сценарій. 

 
Рисунок 21. Свердловини, пробурені у нафтогазових родовищах у морі та водоносних горизонтах у морі. 

Базисний сценарій. 
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Який вплив справляють темпи уловлювання? 

На рисунку 22 порівнюється прийомистість, необхідна для відповідності сценаріям з ВИСОКИМ 

уловлюванням і НИЗЬКИМ уловлюванням.13 Загальна кількість комплексів для зберігання 

збільшується до 127 у сценарії з ВИСОКИМ уловлюванням, у той час як у сценарії з НИЗЬКИМ 

уловлюванням їх необхідно лише 47 (таб.8). У зв’язку з більш раннім розгортанням 

уловлювання СО2 за умов сценарію з ВИСОКИМ уловлюванням отримання характеристик 

також перенесено на 2014 рік. Проте, заходи для отримання характеристик залишаються 

відносно незначними протягом 2010-х років, та загальна сума інвестицій складає приблизно 500 

мільйонів євро. Аналогічно за умов НИЗЬКОГО уловлювання дії по отриманню характеристик не 

починаються до середини 2020-х років. 

 
Рисунок 22. Наявна прийомистість для уловленого СО2 щороку. Сценарій з ВИСОКИМ і НИЗЬКИМ 

уловлюванням. 

Таблиця 8. Розгортання та виведення з експлуатації сховищ СО2 у базисному сценарії та сценарії з ВИСОКИМ 

уловлюванням. 

Ділянка для зберігання 2050 2040 2030 

МПНВ на суші 0 0 0 

МПНВ у морі 0 0 0 

Нафтогазове родовище на суші 12 5 1 

Нафтогазове родовище у морі 21 11 3 

Водоносний горизонт на суші 44 31 11 

Водоносний горизонт у морі 50 38 4 

Усього 127 85 19 

 To 2050 To 2040 To 2030 

Виведення з експлуатації ділянок 

для зберігання 

9 0 0 

Наскільки важлива ефективна ємність сховища? 

Налаштування базисного сценарію для демонстрації нижчої ємності сховищ СО2 

(НИЗЬКА ємність) допоможе нам вивчити вплив, який це справить на розвиток 

зберігання СО2.14 

Цілком очікувано, що  зменшена ємність сховищ також скорочує середній час 

наповнення для всіх категорій сховищ (рис.23). Це у свою чергу значно збільшує 

кількість ділянок для зберігання, необхідних для уловленого до 2050 року C02, з 81 до 

107 (таб.9). Зменшення середнього часу наповнення справить негативний вплив на 

комерційну експлуатацію комплексів для зберігання. Крім того, збільшення необхідних 

масштабів розгортання збільшує потреби в отриманні характеристик і розробці протягом  

                                                      
13 Усі інші параметри залишаються базисними. 
14 Усі інші параметри залишаються базисними. 

Наявна прийомистість 

(ВИСОКЕ уловлювання) 

Наявна прийомистість 

(НИЗЬКЕ уловлювання) 

Уловлений СО2 

(ВИСОКЕ уловлювання) 

Уловлений СО2 

(НИЗЬКЕ уловлювання) 
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періоду часу. Наприклад, протягом 2040-2044 років заходи з буріння зростуть 

приблизно на 20%. Є необхідність в оптимізації оцінних даних щодо зберігання СО2, 

оскільки розвиток подій, коли нижча, ніж прогнозується, ефективна ємність на ділянках 

для зберігання СО2 значно погіршить технічні можливості та комерційну життєздатність 

операторів сховищ. 

Таблиця 9. Розгортання та виведення з експлуатації сховищ СО2 у базисному сценарії та сценарії з 

НИЗЬКИМ уловлюванням 
 

Storage Site 2050 2040 2030 Average fill time for 

storage type (years) 

Onshore EOR 0 0 0 n/a 

Offshore EOR 0 0 0 n/a 

Onshore hydrocarbon 11 2 1 13 

Offshore hydrocarbon 18 9 2 15 

Onshore aquifer 39 20 6 18 

Offshore aquifer 39 24 3 15 

Sum 107 55 12  

     

 To 2050 To 2040 To 2030 Total 

Storage Sites retired 32 3 0 35 

 
Рисунок 23. Розгортання сховищ CO2 у порівнянні зі збереженим CO2 (тон) у базисному сценарії 

та сценарії з НИЗЬКОЮ ємністю. 

Наскільки важлива прийомистість свердловини? 

Знижена прийомистість у сценарії з НИЗЬКОЮ прийомистістю свердловини має вплив 

на необхідну кількість ділянок для зберігання або їх загальну прийомистість. Проте, це 

помітно збільшує необхідну кількість нагнітальних свердловин. Для дій з буріння як 

на суші, так і в морі кількість свердловин збільшується приблизно на 100% у 

порівнянні з базисним сценарієм (рис.24, 25). 

На умовах сценарію з НИЗЬКОЮ прийомистістю свердловини протягом 2035-2039 років 

дії з буріння для розробки сховища СО2 у морі стають більш схожими на загальні бурові 

роботи, що проводяться у нафтогазовій промисловості Великобританії (рис.27). 

Насправді, якщо використовується ВИСОКЕ уловлювання, необхідна кількість 

свердловин ще зростає настільки, що потенційно може перевищити поточну діяльність 

на британському континентальному шельфі. Слід відмітити, що це стає реальністю за 

тим припущенням, що застосовуються БАЗИСНЕ розгортання, а також що 40% ділянок  

Валове 
зберігання 

Валовий 
уловлений СО2 
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для зберігання розташовані на суші. Значно зросте обсяг бурових робіт у морі, якщо 

кількість сховищ на суші зменшена або взагалі відсутня. 

 
Рисунок 24. Кількість свердловин, зроблених у нафтогазових родовищах и водоносних горизонтах 

на суші. НИЗКА прийомистість свердловини. 

 
Рисунок 25. Кількість свердловин, зроблених у нафтогазових родовищах и водоносних горизонтах 

у морі. НИЗКА прийомистість свердловини. 

 
Рисунок 26. Кількість свердловин, зроблених у нафтогазових родовищах и водоносних горизонтах 

у морі. НИЗКА прийомистість свердловини та ВИСОКЕ уловлювання. 
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Рисунок 27. Розробка, оцінювання та розвідка завершених свердловин у берегів Великобританії 

(Oil & Gas UK, 2014). 

Наскільки важлива прийомистість ділянки для зберігання? 

Застосування зниженої прийомистості ділянок для зберігання (НИЗЬКА прийомистість) 

та низької прийомистості свердловини (НИЗЬКА прийомистість свердловини) приводить 

приблизно до подвоєння необхідної кількості ділянок для зберігання для відповідності 

темпам уловлювання CO2 (таб.10). Прийомистість ділянок є найважливішим фактором 

після темпів уловлювання CO2 для необхідної кількості ділянок для зберігання. На 

рисунку 28 продемонстровано використання низької ємності внаслідок низької 

прийомистості. У поєднанні з ВИСОКИМ уловлюванням необхідна кількість комплексів 

для зберігання зростає до 300. 

Насправді, зростання необхідної кількості ділянок має наслідки для суми ділянок, що 

мають отримати характеристики, пройти сейсморозвідку та випробування 

прийомистості, а також буріння розвідних свердловин.15 Таким чином, НИЗЬКА 

прийомистість – це суттєвий фактор для збільшення витрат у порівнянні з базисним 

сценарієм. Валові капіталовкладення для отримання характеристик є вдвічі більшими, 

ніж ті, що у базисному сценарії (рис.29). Проте, нижчий рівень прийомистості збільшує 

середній час наповнення для всіх категорій, тим самим продовжуючи той час, що надає 

кожна ділянка для зберігання щодо прийомистості. 

Іншими словами, зрозуміло, що стійка прийомистість ділянок для зберігання 

відіграє критично важливу роль, потенційно більшу, ніж волюметрична ємність 

сховища, на що й наразі зосереджено велику увагу. 
  

                                                      
15 Відбір води для збільшення як щільності зберігання C02 та прийомистості у цьому звіті не розглядався. 
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Таблиця 10. Розгортання та виведення з експлуатації сховищ СО2 у базисному сценарії та 

сценарії з НИЗЬКОЮ прийомистістю та НИЗЬКОЮ прийомистістю свердловини. 
 

Ділянка для зберігання 2050 2040 2030 Середній час наповнення 
для типу сховища (років) 

МПНВ на суші 0 0 0 n/a 
МПНВ у морі 0 0 0 n/a 
Нафтогазове родовище на 
суші 

15 12 1 38 

Нафтогазове родовище у 
морі 

30 25 4 77 

Водоносний горизонт на 
суші 

63 47 12 78 

Водоносний горизонт у морі 86 52 6 78 
Усього 194 136 23  
     
 До 2050 До 2040 До 2030 Усього 

Виведення з експлуатації 
ділянок для зберігання 

3 0 0 3 

 
Рисунок 28. Розгортання сховищ CO2 у порівнянні зі зберіганням CO2 (тон). Базисний сценарій та 

сценарії з НИЗЬКОЮ прийомистістю та НИЗЬКОЮ прийомистістю свердловини 

 
Рисунок 29. Валові капіталовкладення (мільйонів євро) для отримання характеристик ділянок для 

зберігання (на рік початку отримання характеристик) і розробку (на рік надання). НИЗЬКА 

прийомистість та НИЗЬКА прийомистість свердловини. 

Якщо зберігання має відбуватися у морі? 

Як описано вище, є можливість, що левова частка CO2 до 2050 року зберігатиметься у 

морі. В Європі нам пощастило з дуже великими потенційними ресурсами для зберігання 

CO2 у морі. У нижчевикладеному сценарії розглядається, який вплив справить низький 

рівень зберігання на суші (НИЗЬКЕ розгортання) на масштаби діяльності, необхідні для 

достатньої прийомистості та зберігання CO2 (рис.30). 

Валове зберігання 
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Валова вартість отримання характеристик 

у млн. євро 
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Збільшена частка потужностей для зберігання у морі збільшує вартість 

розгортання, оскільки отримання характеристик і буріння у морі, як правило, коштує 

більше. У свою чергу це робить сценарій НИЗЬКОГО розгортання більш чутливим 

до змін у параметрах, що стосуються прийомистості та ємності. Тобто знижена 

прийомистість справить більший вплив на вартість зберігання CO2, якщо 

більше сховищ розгорнуто в морі. 

 

Рисунок 30. Розгортання категорій сховищ СО2. Базисний сценарій та НИЗЬКЕ розгортання. 

 
Рисунок 31. Валові капіталовкладення (мільйонів євро) для отримання характеристик ділянок 

для зберігання (на рік початку отримання характеристик) і розробку (на рік надання). Базисний 

сценарій та НИЗЬКЕ розгортання. 

ВИСОКЕ уловлювання, НИЗЬКЕ розгортання, НИЗЬКА ємність, НИЗЬКА 

прийомистість і НИЗЬКА прийомистість свердловини 

Далі розглянуто вплив водночас нижчої, ніж очікувалося, ємності сховищ, 

прийомистості ділянки та прийомистості свердловини на потужностях для зберігання 

СО2, розташованих, в основному, у морі. Цей сценарій поєднує ВИСОКЕ уловлювання, 

НИЗЬКЕ розгортання, НИЗЬКУ ємність, НИЗЬКУ прийомистість і НИЗЬКУ 

прийомистість свердловини. 

Швидкість нагнітання СО2 у 2040 році – 660 млн. т/рік, що збільшується до 960 млн. т/рік 

у 2050 році з загальним об’ємом СО2 для зберігання 12,8 Гт протягом періоду (рис.32). 

Сценарій має найбільшу кількість розгорнутих ділянок для зберігання/комплексів – 331. 

Вартість фактично вище, ніж у будь-якому запущеному сценарії, та становить орієнтовно 

90 мільярдів євро на отримання характеристик, буріння та встановлення платформи 

(рис.33). Середній час наповнення складає 23-40 років, що відповідає очікуваному  
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комерційному плану-графіку для проектів з уловлювання CO2 . Час наповнення є результатом 

нижчої, ніж очікується, ємності сховищ і нижчої прийомистості ділянки. За відсутності відбору 

води з ділянки для зберігання нижчі темпи нагнітання також призводять до більшої кількості 

необхідних ділянок і, відповідно, до більших прогнозів вартості. Крім того, вартість зростає в 

результаті нижчої прийомистості свердловини, що призводить до більшої кількості свердловин 

для задоволення вимог щодо нагнітання. Насправді, зважаючи на те, що більшість сховищ 

знаходиться в морі, кількість свердловин та їх вартість вище, ніж у будь-якому сценарії (рис.35). 

Очікувана програма буріння буде за масштабами більшою, ніж діяльність у нафтогазовій 

промисловості Великобританії. 

Як і у попередніх сценаріях з ВИСОКИМ уловлюванням, отримання характеристик ділянки для 

CO2 має розпочатися у цьому десятиріччі, а відповідні капіталовкладення досягнуть 1 мільярда 

євро на рік у 2020 році та в подальшому зростуть орієнтовно до 1,9 мільярдів євро у 2025 році 

(рис.34). Щоб навести приклад масштабів отримання характеристик протягом більш ніж 

п’ятирічного періоду, методами вибухової сейсмічної розвідки буде охоплено 120 000 км у режимі 

2D і 19 000 км2 у режимі 3D (рис.37). Це еквівалентно найбільшому багатоклієнтському 3D-

дослідженню, здійсненому будь-якою компанією у берегів Норвегії (журнал «Нафта та газ», 2014). 

Зрозуміло, що навіть у разі встановлення всіх параметрів на найменш бажані значення, 

необхідних потужностей для зберігання та прийомистості CO2 можна досягти вчасно та у 

дійсно досяжних масштабах. 

Таблиця 11. Розгортання та виведення з експлуатації сховищ СО2 у сценарії з ВИСОКИМ 

уловлюванням, НИЗЬКИМ розгортанням, НИЗЬКОЮ ємністю, НИЗЬКОЮ прийомистістю та 

НИЗЬКОЮ прийомистістю свердловини. 

Ділянка для зберігання 2050 2040 2030 Середній час наповнення 
для типу сховища (років) 

МПНВ на суші 0 0 0 н/д 
МПНВ у морі 0 0 0 н/д 
Нафтогазове родовище на 
суші 

36 23 1 23 

Нафтогазове родовище у 
морі 

74 52 9 33 

Водоносний горизонт на суші 35 24 5 34 
Водоносний горизонт у морі 186 124 22 40 
Усього 331 223 37  
 До 2050 До 2040 До 2030 Усього 

Виведення з експлуатації 
ділянок для зберігання 

36 3 0 39 

 
Рисунок 32. Наявна прийомистість для щорічних обсягів уловлювання СО2. Сценарій з 

ВИСОКИМ уловлюванням, НИЗЬКИМ розгортанням, НИЗЬКОЮ ємністю, НИЗЬКОЮ 

прийомистістю та НИЗЬКОЮ прийомистістю свердловини. 

Наявна 
прийомистість 

Уловлений СО2 



 

30 

 

 
Рисунок 33. Валові капіталовкладення (мільйонів євро) для отримання характеристик ділянок для 

зберігання (на рік початку отримання характеристик) і розробку (на рік надання). Сценарій з 

ВИСОКИМ уловлюванням, НИЗЬКИМ розгортанням, НИЗЬКОЮ ємністю, НИЗЬКОЮ прийомистістю 

та НИЗЬКОЮ прийомистістю свердловини. 

 
Рисунок 34. Щорічні інвестиції (мільйонів євро) для отримання характеристик (на рік початку 

отримання характеристик) і розробку (на рік надання) ділянок для зберігання. Сценарій з ВИСОКИМ 

уловлюванням, НИЗЬКИМ розгортанням, НИЗЬКОЮ ємністю, НИЗЬКОЮ прийомистістю та 

НИЗЬКОЮ прийомистістю свердловини. 

 
Рисунок 35. Кількість свердловин, зроблених у нафтогазових родовищах и водоносних 

горизонтах у морі. Сценарій з ВИСОКИМ уловлюванням, НИЗЬКИМ розгортанням, НИЗЬКОЮ 

ємністю, НИЗЬКОЮ прийомистістю та НИЗЬКОЮ прийомистістю свердловини. 
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Рисунок 36. Рейси морського транспорту, необхідні для отримання характеристик сховища у морі (морські 

рейси по 15000 тон). Сценарій з ВИСОКИМ уловлюванням, НИЗЬКИМ розгортанням, НИЗЬКОЮ ємністю, 

НИЗЬКОЮ прийомистістю та НИЗЬКОЮ прийомистістю свердловини. 

 
Рисунок 37. Сейсморозвідувальні роботи у 2D і 3D у морі, необхідні для отримання характеристик (км, 

км2). Сценарій з ВИСОКИМ уловлюванням, НИЗЬКИМ розгортанням, НИЗЬКОЮ ємністю, НИЗЬКОЮ 

прийомистістю та НИЗЬКОЮ прийомистістю свердловини. 

Сценарій з методами підвищення нафтовіддачі (МПНВ) 

Як вже обговорювалося, CO2-МПНВ має потенціал для реалізації максимальних можливостей 

європейських енергетичних ресурсів, у той же час створюючи інфраструктуру та набуваючи 

знання для розгортання галузі зі зберігання CO2. Проекти CO2-МПНВ незмінно нарощують обсяги 

протягом останнього десятиріччя, в основному, в США, та цьому сприяє зростання цін на нафту 

та сприятливі державні пільги. Проте, на сьогодні проведено тільки одну кампанію по введенню 

СО2 у морі, це відбулося на нафтовому родовищі Лула у підсольовому басейні міста Сантус, 

Бразилія (cslforum, 2013) (Альварадо та співавт., 2010). Дослідження ланцюга нарахування 

вартості CO2 (ECCO) чітко продемонструвало, що час застосування CO2-МПНВ у Європі має 

критичне значення. Загалом кількість родовищ, придатних для CO2-МПНВ, після 2015 року 

починає зменшуватися, та цей процес значно прискорюється після 2020 року через виведення з 

експлуатації та закриття існуючої інфраструктури. Таким чином, як і з розвитком сховищ CO2 , 

експлуатацію CO2-МПНВ у Європі також ризиковано затягувати. 

У цьому сценарії проекти щодо МПНВ на суші та у морі складають орієнтовно 40% від загальної 

кількості розгорнутих ділянок для зберігання CO2 (таб.12). Проте, внесок проектів щодо МПНВ у 

сумарні потужності для зберігання відносно невеликий у порівнянні з водоносними горизонтами 

та виснаженими нафтогазовими родовищами (рис.38). На рисунку 38 детально описано 

зберігання CO2 у рамках проектів щодо МПНВ до 2050 року. Навіть у цьому сценарії з дуже  
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великим розгортанням МПНВ за допомогою проектів щодо МПНВ у морі буде забезпечено менше 

6% прийомистості. 

Питання щодо доцільності такого розгортання МПНВ у Європі є спірним. На рисунках 40 і 41 

наведено оцінні дані щодо додаткового видобутку нафти протягом періоду. Цей додатковий об’єм 

нафти може зіграти важливу роль для прискорення та наближення часу внесення інвестицій та 

розвитку діяльності зі зберігання CO2  у Європі. Проте, наразі незрозуміло, чи будуть у наявності 

у достатній кількості або чи підійдуть нафтові родовища для СО2-заводнення відповідно до 

моделі цього сценарію. У таблиці 13 описано 29 проектів щодо МПНВ у морі, розгорнутих у 

рамках моделі. Буде проведено аналіз з метою зіставити гіпотетичні родовища CO2 -МПНВ та 

час розгортання з реальними даними. Як було виявлено дослідженнями, наприклад, у авторстві 

Льовсет та ін., 2012, найкраща можливість для проектів щодо МПНВ у морі з’явиться у 2030 році. 

У цьому сценарії проекти щодо МПНВ стають доцільними тільки наприкінці 2020-х років, тобто 

коли розпочинається уловлювання достатніх обсягів CO2 . 

Таблиця 12. Розгортання та виведення з експлуатації сховищ СО2 у базисному сценарії та 

сценарії з МПНВ-розгортанням. 
 

Ділянка для зберігання 2050 2040 2030 Середній час наповнення 

для типу сховища (років) 

МПНВ на суші 26 16 3 10 

МПНВ у морі 29 23 4 10 

Нафтогазове родовище на 

суші 

9 6 2 21 

Нафтогазове родовище у 

морі 

12 5 2 37 

Водоносний горизонт на 

суші 

14 9 1 37 

Водоносний горизонт у морі 38 25 3 27 

Усього 128 84 15  

     

 До 2050 До 2040 До 2030 Усього 

Виведення з експлуатації 

ділянок для зберігання 

43 6 0 49 

 
Рисунок 38. Розгортання категорій сховищ СО2 (тон). Базисний сценарій та МПНВ-розгортання. 

МПНВ у морі 

МПНВ на суші 

Водоносний горизонт у морі 

Водоносний горизонт на суші 

Нафтогазове родовище у морі 

Нафтогазове родовище на суші 



 

33 

 

 
Рисунок 39. МПНВ-розгортання на суші та в морі, ємність зберігання СО2 забезпечено за 

допомогою проектів щодо МПНІВ (тон). Базисний сценарій та МПНВ-розгортання. 

 
Рисунок 40. Додатковий щорічний видобуток нафти на суші (с.м3е6). Базисний сценарій та МПНВ-

розгортання. 

 
Рисунок 41. Додатковий щорічний видобуток нафти у морі (с.м3е6). Базисний сценарій та МПНВ-

розгортання. 
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Таблиця 13. Проекти СО2-МПНВ у морі до 2050 року. Базисний сценарій та МПНВ-розгортання. 

Дата початку проекту 

щодо МПНВ 

Прийомистість СО2 (млн. 

т/рік) 

ПБЗН (млн. с.м3) Кінцевий коефіцієнт 

нафтовіддачі @ 6% 

(млн. с.м3) 

2029 2,995,238 300 18 

2029 599,048 100 6 

2029 1,797,143 300 18 

2030 2,396,190 400 24 

2031 1,797,143 300 18 

2032 3,194,921 400 24 

2032 1,597,460 200 12 

2032 2,995,238 500 30 

2032 2,396,190 400 24 

2034 2,396,190 400 24 

2034 1,198,095 200 12 

2035 2,396,190 400 24 

2035 1,198,095 200 12 

2035 1,597,460 200 12 

2035 1,198,095 200 12 

2037 2,995,238 300 18 

2037 1,797,143 300 18 

2037 2,396,190 300 18 

2037 1,198,095 200 12 

2038 2,995,238 300 18 

2039 1,797,143 300 18 

2039 1,198,095 200 12 

2039 1,797,143 300 18 

2041 2,396,190 300 18 

2042 1,797,143 300 18 

2044 3,194,921 400 24 

2045 599,048 100 6 

2049 1,797,143 300 18 
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ВИСНОВКИ ТА МАЙБУТНЯ РОБОТА 

Термінова потреба у галузі зі зберігання СО2 

Терміни отримання характеристик і розробки потужностей для зберігання СО2 як на суші, 

так і у морі вимірюються роками. Це дослідження виявило, що існує критична потреба у 

функціонуючому інвестиційному середовищі для операторів сховищ СО2 вже наприкінці 

цього десятиріччя. Це стосується як базисних сценаріїв, так і сценаріїв з високими 

темпами уловлювання. Щорічне інвестування на рівні 500 мільйонів євро слід розпочати 

до 2020 року з метою забезпечення прийомистості та ємності сховищ, необхідної для 

2030-х років. Навіть за умов сценарію з низьким уловлюванням ці інвестиції можна 

відстрочити тільки до середини 2020-х років. Слід відмітити, що таке відстрочення може 

скоротити обсяги потенційного розгортання УЗВ у Європі, тим самим блокуючи розвиток 

ключової технології низьких викидів вуглецю. 

Великі масштаби галузі зі зберігання CO2 

У цьому дослідженні детально розглянуто потенційні масштаби діяльності зі зберігання 

СО2 в Європі до 2050 року. Доведено, що за всіх сценаріїв уловлювання діяльність у 

сфері отримання характеристик і розробки ділянок для зберігання є здійсненною. 

Капіталовкладення або діяльність у сфері зберігання СО2 не заважають інвестиціям і 

діяльності у порівнянних галузях промисловості, наприклад, у нафтогазовому секторі. 

Проте, це не означає, що інвестиції та діяльність є незначними. Масштаби галузі зі 

зберігання СО2 потенційно можуть бути такими, що й існуючого нафтогазового сектору. 

Потреби у свердловинах, сейсморозвідувальних роботах, випробуванні прийомистості 

та експертних знаннях конкуруватимуть, а можуть навіть і перевершити аналогічні 

потреби нафтогазових операторів у багатьох європейських країнах. 

Це піднімає дискусії щодо окупності для перспективних операторів сховищ СО2. Це 

особливо важливо, коли йдеться про розгляд потенційної конкуренції з нафтогазовою 

промисловістю щодо обмеженої кількості бурових платформ і людських ресурсів. 

Зрозуміло, що для залучення людських і фінансових капіталів має існувати надійна 

комерційна пропозиція щодо сховищ СО2 з довготривалим рівнем безпеки. Час 

створення загальних принципів, здатних це забезпечити, швидко наближується. 

Низьковуглецева промисловість з високою зайнятістю 

Розвиток європейської галузі зі зберігання СО2 здатний посприяти підтримці, передачі 

та зростанню існуючих масштабів експертного потенціалу та зайнятості в Європі. 

Розробка необхідних потужностей для зберігання СО2 та прийомистості потребуватиме 

широкомасштабних сейсморозвідок, робіт з отримання характеристик, випробування 

прийомистості, буріння та контролю. Прогнозовані масштаби галузі сприятимуть 

зайнятості кваліфікованих кадрів, залученню інвестицій у діяльність на суші та у морі, а 

також прибутковості європейської економіки, але тільки у тому випадку, якщо будуть 

ініційовані політичні заходи з залучення інвестицій у галузь зі зберігання CO2 . 
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Прийомистість – критично важливий параметр 

Аналіз ключових показників ефективності (КПЕ) виявив, що прийомистість ділянок для 

зберігання – це основна рушійна сила розгортання сховищ СО2. Нижча прийомистість 

має значний вплив на кількість ділянок для зберігання, що розгортатимуться, за всіх 

сценаріїв уловлювання. Під час проходження сценарію низька прийомистість призвела 

до подвоєння витрат і масштабів розгортання сховищ СО2. 

Досягнення суттєвих показників прийомистості надзвичайно необхідне для вдалого 

розгортання технологій УЗВ. Роль, яку відіграє прийомистість у реалізації УЗВ, часто 

недооцінюють. На сьогодні національні ініціативи, такі як норвезький атлас щодо 

зберігання СО2, зосередили увагу на ємності сховищ, а не на прийомистості. Необхідні 

додаткові заходи для кількісного вираження прийомистості перспективних ділянок для 

зберігання СО2. Це потребуватиме капіталовкладень у випробування прийомистості. 
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