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Вступ 
Можливість утримування розчиненого газу 

в прилеглих пластових водах, відіграє значну 
роль у процесах формування й експлуатації га-
зових покладів. Роль розчиненого газу в цих 
процесах вперше розглянуто в роботах В.П. 
Савченка і А.Л. Козлова, а також у досліджен-
нях стосовно розчинності природних газів у 
пластових водах, результати яких знайшли ві-
дображення в науковій праці М.Р. Лозовського. 

Газ, що розчинився у пластовій воді, далі 
вже дифузує в ній. Переміщення молекул газо-
вих компонентів унаслідок теплового руху або 
дифузії є одним з найрозповсюджених процесів 
розсіювання газівУнаслідок дживузії концент-
рація газу зменшується і вирівнюється його хі-
мічний потенціал.  

Формування комплексу розчинених у пла-
стових водах речовин і самих вод, а також їх 
рух та вплив на міграцію вуглеводнів, форму-
вання та руйнування покладів газу детально 
розглянуті О.Е. Гуревичем, Л.Н. Капченком і 
М.М. Кругліковим. Ці вчені  приділили значну 
увагу питанням визначення руху підземних вод 
за даними про пластові тиски і щільність води 
та методам математичного моделювання. Осо-

блива увага приділялася питанням міграції га-
зоподібних вуглеводнів. 

Все це стосувалося газових родовищ і не 
стосується пластових втрат, особливо в підзем-
них сховищах газу. 

Тільки з розвитком підземного зберігання 
газу почали з’являтись матеріали дослідниць-
ких робіт з процесів формування штучних газо-
вих покладів, розчинення природних газів у 
пластових водах, його дифузії в законтурні во-
ди й оточуючі породи.  

На основі викладеного стає нагальною не-
обхідністю розроблення математичної моделі 
визначення та нормування втрат при експлуа-
тації підземних газосховищ. 

 
Об’єкт, мета і завдання досліджень 
Об’єктом досліджень даної статті є проце-

си, які протікають у підземних сховищах газу 
при їх використанні в газотранспортній системі 
України. Метою є вивчення закономірностей 
протікання гідрогазодинамічних процесів у по-
ристому середовищі, розроблення  математич-
ної моделі для визначення втрат газу при ство-
ренні й експлуатації  підземних газосховищ. 
Для цього необхідно було проаналізувати робо-
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Проаналізовано роботу підземних сховищ газу в Україні. Отримані дані покладено в основу матема-
тичної моделі для нормування втрат газу в підземних газосховищах. Експлуатація газосховищ пов’язана з 
процесами розчинювання газу в пластових водах та його дифузії та сорбції гірничими породами, що сприяє 
пластовим втратам газу, які є безповоротними та зумовленими різними чинниками. Величину пластових 
втрат обов’язково треба контролювати комплексом промислових, геолого-геофізичних і гідрохімічних до-
сліджень, які дозволяють контролювати положення контурів газонасиченості всіх покладів. 

Ключові слова: пластовий тиск, пластові води, пористе середовище, депресія,газонасичена область, по-
крівля, пласт-колектор, дифузія.  

 
Проанализирована работа подземных хранилищ газа в Украине. Полученные данные положены в 

основу разработки математической модели для нормирования потерь газа в подземных газохранилищах. 
Эксплуатация газохранилищ связана с процессами растворения газа в пластовых водах и его диффузии и 
сорбции горными породами, что увеличивает пластовые потери газа, которые являются безвозвратными 
потерями и обусловлены различными факторами. Величина пластовых потерь газа обязательно должна 
контролироваться комплексом промышленных, геолого-геофизических и гидрохимических исследований, 
позволяющих контролировать положение контуров газонасыщенности всех залежей. 

Ключевые слова: пластовое давление, пластовые воды, пористая среда, депрессия, газонасыщенная 
область, кровля, пласт-коллектор, диффузия. 

 
The article deals with the analysis of the underground gas tanks operation in Ukraine. Obtained data serve as 

a basis for the development of the mathematical model for loss of gas limitation in gas tanks. The gas tanks exploita-
tion is connected with the gas dilution in reservoir waters and its diffusion and sorption by rocks, and all these in-
crease the loss of gas. This is an irretrievable loss of gas due to different factors. The size of loss of gas should be 
controlled by a complex of industrial, geological, geophysical and hydro chemical researches that allow monitoring 
the location of the gas saturation sections of all deposits. 

Key words: reservoir pressure, reservoir waters, porous medium, draw-down pressure, gas saturation zone, 
covering, reservoir bed, diffusion. 

 


