
Природні гази: класифікація, властивості та фізико-хімічні параметри. 

Класифікація природних газів . 

Першу класифікацію природних газів склав В.І. Вернадський (1912), де він 

зазначив, що при вивченні газів необхідно звертати увагу на три головні 

чинники: (1) форму або умови знаходження газів в природі, (2) джерела їх 

походження або генезис та (З) хімічний склад. Згідно цих чинників В.І. 

Вернадський виділив три групи газів (з доповненням): 

І. 3а формою знаходження: 

А. Вільні гази: (1) атмосферні; (2) газові скупчення, що містяться в порах 

гірських порід і оклюдовані; (З) газові струмені або викиди (вулканічні, 

тектонічні, поверхневі); (4) гази випаровування. 

в. Рідкі розчини газів: (1) гази океанів і морів; (2) гази озер, ставків 

річок; (З) гази водних джерел (тектонічних, поверхневих тощо). 

с. Тверді розчини газів - (1) гази адсорбовані гірськими породами та (2) 

газогідрати. 

п. 3а джерелами походження: 

1) гази земної поверхні; 2) гази, пов'язані з високотемпературними зонами 

літосфери; З) гази глибинні, що проникають в земну кору з мантії. 

ІІІ. 3а сипадом: 

1) азотні, 2) вуглекислі, З) метанові, 4) водневі, 5) сірководневі, 6) водянй пар. 

Після класифікації В.І. Вернадського були створені нові касифікаційні схеми 

газів за умовами знаходження і фізичним станом в природі, за хімічним 

складом, генезисом і за їх практичною цінністю та вмістом корисних 

компонентів. У вітчизняній літературі наведено більше 20 класифікацій 

природних газів тільки за хімічним складом. 

admin
Підсвічування



За умовами походження гази розділяють на космогенні та земного 

походження (А.А. Карцев). Космогенні гази ‒ гази, які знаходилися в 

протопланетній речовині, з якої утворилася Земля. Це могли бути ‒ Н2, Не, 

CO, СН4, Ne, N2, Аг та інші. До тепер, на думку дослідників, могли 

збереглись тільки N2 і Аг. 

Гази земного генезису утворилися в наслідок різноманітних геохімічних 

процесів, згідно з якими їх можна розділити на такі типи: 1) хемогенні; 2) 

радіогенні; 3) біогенні; 4) техногенні, які виникли через життєдіяльність 

людини. 

Хемогенні гази утворюються за рахунок різних хімічних реакцій як при 

нормальних, так і при високих температурах. Так, С02 утворюється в 

наслідок дії кислих вод на карбонати або при розпаді останніх при високих 

температурах. Спостерігаються також реакції відновлення у пластових 

водах сульфатів з виділенням H2S. 

Радіогенні гази утворюються при радіоактивному розпаді. При розпаді 

урану і торію виділяється велика кількість гелію, а при розпаді ізотопу 

калію ( 40К19) утворюється ізотоп аргону (40Аг18). 

Біогенні гази є численними. Серед них ‒ 02 і С02, що виділяються зеленими 

рослинами та при диханні живих істот. Крім того, велика кількість Н2 

утворюється при процесах бактеріального бродіння клітковини, при 

розпаді білків утворюються N2 і H2S. 

Техногенні гази ‒ це, передусім, С02, що у великих кількостях утворюється 

при згоранні енергоносіїв (газ, нафта, вугілля) та багато інших газів, що 

трапляються в атмосфері в невеликих кількостях. 

Для газів земного походження існує ще одна класифікація на основі 

процесів літифікації порід та РОР, яку наводить В.І. Єрмаков. Він поділяє 

газоподібні компоненти на три великі групи: біогенну, літогенну і 

органолітогенну. 



Біогенні (біохімічні) гази ‒ 02, С02, СН4, Н2S, NH3 та інші, які утворюються в 

результаті життєдіяльності мікроорганізмів в біосфері, включаючи стадію 

діагенезу. Органолітогенні гази ‒ СН4, важкі вуглеводневі гази від С2 до С4, 

С02, Н2, Н2S та інші, утворюються з органічної речовини на етапах катагенезу 

та метагенезу під дією високих температур. Літогенні гази ‒ С02, Н2, Н2S, 

Не, Аг, Хе, N2, СО, NН3, які утворюються в результаті фізико-хімічних, у тому 

числі й радіоактивних процесів, що відбуваються в мінеральному скелеті 

водонасичених порід на етапах катагенезу, метагенезу і метаморфізму в 

осадових товщах і в магматичних породах земної кори та мантії. 

За умовами поширення (знаходження) природні гази поділяються на три 

великі групи: (1) вільні гази атмосфери; (2) водорозчинені гази гідросфери; 

(3) гази земної кори. Найбільш розмаїті умови знаходження газів 

спостерігаються в земній корі (літосфері), де вони існують в двох основних 

формах: розсіяншй та концентрованій.  

Гази земної кори, розсіяні в гірських породах, знаходяться в наступних 

фізичних станах: (1) розчинені у пластових водах; (2) вільні в закритих і 

відкритих порах; (3) сорбовані у породах; (4) оклюдовані у вигляді 

включень у новоутворених мінералах. 

Гази, що знаходяться в концентрованій формі існують в наступних 

формах: (1) вільні у покладах, вугільних товщах та горючих сланцях; (2) 

розчинені в нафтових покладах; (3) гази газогідратного стану; (4) вільні гази 

грязьових вулканів та магматичних проявів. Щодо утворення гідратів, то 

це є здатністю вуглеводнів утворювати з водою за певних термобаричних 

умов тверді розчини, які називаються газовими гідратами або 

кристалогідратами. 

За складом природні гази поділяються на вуглеводневі та 

невуглеводневі. Вуглеводневу складову представляють метан, етан, 

пропан, бутан та пароподібні вуглеводні (гептан, гексан і гептан). 



Невуглеводнева компонента складається з азоту, діоксиду вуглецю, 

сірководню і сірчистих сполук (в мікрокількостях), гелію, аргону, водню і 

пари води. Перелічені гази, за звичай, утворюють різноманітні суміші, які 

хімічним складом класифікують, як: вуглеводневі, вуглеводнево-азотні, 

вуглеводнево-вуглекислі, азотно-вуглекислі, вуглеводнево-вуглекисло-

азотні та інші. В цій класифікації на перше місце в назві ставляться гази, що 

мають найбільший вміст. 

 
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ. 
 
Фізичні властивості газів займають велике значення у процесах міграції 

вуглеводнів, у їх фазових перетвореннях, у формуванні та руйнуванні 

покладів. Стан газу визначається трьома параметрами: тиском, 

температурою і густиною. Як стандартні умови при термодинамічних 

розрахунках приймають температуру рівну 0°С і тиск ‒ 0,1 МПа. При інших 

розрахунках температуру приймають рівній 20 °С. 

Фазовий стан газоподібних речовин залежить від термодинамічних 

умов, а саме від тиску та температури. Тому, коли ми маємо справу з 

атмосферою, гідросферою або верхньою частиною літосфери, до газів 

відноситься визначений перелік речовин, критичні константи яких вказують, 

що за таких умов всі вони знаходяться в газоподібному стані (див. таблиця). 

Критична температура (Ткр) ‒ температура, вище якої газ не переходить 

в рідкий стан як би не підвищувався тиск. Критична температура становить 

для: метану ‒ мінус 82°С; діоксиду вуглецю   31,04°С; етану   32,21°С; 

пропану  96,63°С; п- бутану  151,94°С. 

Критичний тиск (Ркр) ‒ тиск, що необхідний для конденсації газу при 

критичній температурі, нижче якого, яка б не була низька температура, газ 

не переходить в рідкий стан. Критичний тиск для вуглеводневих газів 

знаходиться в межах від 3,6 до 4,9 МПа.  



 

Із перелічених вище класифікацій найбільш універсальною та узагальненою є класифікація природних газів за 

умовами знаходження, хімічним складом і генезисом, наведена за В.А. Соколовим (таблиця). 

 

Тип газу за умов знаходження в природі 
Хімічний склад 

Походження газу 
Основні компоненти Найважливіші домішки 

І. Гази атмосфери N2, О2 Ar, С02, Ne, Не, Кг, Хе, Н2, Оз хімічного, біохімічного і радіогенного походження 
 
переважно біохімічного походження, присутні 
також повітря та радіогенні гази 

II. Гази земної поверхні: 
1) грунтові та підгрунтя 

С02, N2, O2 
Аг, СН4, N2O, Н2 благородні гази 
(з атмосфери) 

2) болотні і торф’яні СН4, СО2, N2 
Аг, Н2, СО, NН3, N20, Н2S, 
благородні гази (з атмосфери) 

переважно біохімічного походження, присутні 
радіогенні гази 

3) морських субаквальних осадів С02, СН4, N2 Н2, NНз, Н2S, Аг 
всі гази, окрім благородних, переважно 
біохімічного походження 

ІІІ. Гази осадової товщі: 
1) нафтових родовищ 
2) газових родовищ 
3) вугільних родовищ 
4) соленосних відкладень 
5) пластових вод 

СН4, важкі вуглеводні, N2, С02 Н2S, Не. Аг, Н2 
Всі гази, окрім інертних, головним чином хімічного 
походження (в т.ч. органолітогенні). Є домішки газів 
біохімічного та іншого походження. На значних 
глибинах при підвищеній температурі діяльність 
мікроорганізмів припиняється, тому біохімічні гази 
там відсутні 

СН4, С2Н6, N2, СО2 важкі ВВ, Н2S, Не, Аг, Н2 

CH4 С02, N2, Н2, важкі ВВ, H2S, NH3, 
Не, Аг 

N2, H2, CO2, CH4 Н2S, важкі ВВ, , He, Ar, H2 

N2, СН4, СO2 02, важкі ВВ, Н2S, Н2, Аг 

 
 
 
 



 

Тип газу за умов знаходження в природі 
Хімічний склад 

Походження газу 
Основні компоненти Найважливіші домішки 

IV. Гази океанів і морів С02, N2 NH3, H2S, 02, Аг 

NH3, H2S, 02 і частково С02 біохімічного 
походження, частина С02 і N2 утворюється 
хімічним шляхом, а Аг має радіогенне 
походження. У верхні шари океанів і морів С02, N2 
і 02 потрапляють з атмосфери 

V. Гази метаморфічних порід СО2, N2, H2 CH4, H2S, Не, Аг Гази, окрім благородних, хімічного походження 

VI. Гази магматичних порід СО2, H2 
N2, H2S, Не, Аг. На великих 
глибинах S02, HCl, HF 

Гази, окрім благородних, хімічного походження 

VII Гази вулканічні: 
1. високотемпературні з лавових озер 
тощо; 
2. фумарольні (100-300 °С) 
3. термальних джерел 

CO2, Н2, S02, HCl, HF N2, СО, NН3, Не, Аг Всі гази, окрім благородних, хімічного 
походження. Вони є в тому або іншому ступені 
зміненії газами, що поступають з верхньої мантії з 
домішкою газів з вищеро зміщених оболонок 

CO2, Н2, H2S, S02, N2, СО, NН3, Не, Аг 

CO2 N2, СО, NН3, Не, Аг 

VIII Гази космосу Н2, Н, Не 
СО, радикали CH, СН2 та інші. 
іонізовані атоми елементів Ne, 
N, Аг 

Всі гази є результатом ядерних, радіаційно- 
хімічних і хімічних реакцій 

 



 

За критичними параметрами, метан, водень, кисень, азот та інертні 

гази (Т<< 0°C) не можуть знаходитися в рідкому стані в межах земної кори. 

Проте, легко перетворюються на рідину пропан, бутан, пентан, діоксид 

вуглецю і сірководень при підвищенні тиску або зниженні температури. 

Окрім тиску та температури, важливими параметрами, які 

використовуються в термодинаміці є густина та в’язкість газу. Густина 

газу залежить від його хімічного складу, молекулярної маси, тиску і 

температури. Вона переважно зменшується із зростанням температури і 

зростає з підвищенням тиску і молекулярної маси. 

 

 
 

Густина газу (ρ) ‒ це відношення маси сухого газу (m, кг) до його 

об’єму (V, м3): ρ = т/V або за нормальних умов ‒ відношення молекулярної 

маси газу (М) до об’єму моля (Vm): ρ = М/Vm = М/22,4. Молекулярна маса 



 

речовини ‒ це безрозмірна величина. Вона визначається відношенням маси 

молекули даної речовини до 1/12 маси атома ізотопу вуглецю І2С. Кількість 

речовини в грамах, рівна молекулярній масі, називається молем. Об’єм 

моля (грам-молекули) для всіх газів постійний і рівний за стандартних умов 

(тиску 0,1 МПа і температурі 0°С) 22,4 літри, тобто в 1 м3 будь-якого газу 

міститься 44,6 молі. 

 

Суміш газів. Молекулярна маса суміші газів дорівнює: Мс = ƩМі*Хі, де 

Мі - молекулярна маса і-го компоненту; Хі ‒ об’ємний вміст і-го компоненту 

в частках від об'єму. Густина суміші газів (ρс) визначається за густиною 

компонентів суміші, узятих за однакових умов: ρc=Ʃρіnі, де ρі і nі ‒ густина та 

мольна частка і-го компоненту суміші. 

 

В’язкість (опір руху) газу, на відміну від рідини, вона зростає із 

зменшенням молекулярної маси і збільшенням температури і тиску (понад 

4 МПа): це пояснюється збільшенням швидкості руху, а отже частоти і сили 

зіткнення молекул. В'язкість газу дуже низька, наприклад, в’язкість метану 

за стандартних умов складає близько 0,01 мПа*с, що в 100 разів менше від 

в’язкості води. Вуглеводневі гази за однакових умов мають меншу 

в’язкість, ніж невуглеводневі. Низька в’язкість газу обумовлює його 

здатність відносно швидко переміщатися в пористих і тріщинуватих 

гірських породах при перепаді тиску. 

Окільки розчинні і сорбовані форми панують в літосфері, тому 

важливе значення для геохімії газів мають процеси розчинення газів у 

пластових флюїдах та зворотня їх дегазація з розчинів, а також процеси 

сорбції газів твердими мінеральними і органічними речовинами та 

зворотні процеси десорбції. 



 

Розчинність газів у воді або нафті, а також нафти в газі є важливою 

його властивістю. Розчинність газів при малих тисках (до 5 МПа) 

підпорядковується закону Генрі: 

C=k×Р, де 

C ‒ молярна концентрація газу в розчині, моль/л; 

k ‒ коефіцієнт Генрі, моль/(Па×л); залежить від природи газу та 

розчинника, а також від температури; 

Р ‒ парціальний тиск газу над розчином, Па. 

 

Згідно з рівнянням, кількість розчиненого газу прямо пропорційна 

тиску та коефіцієнту розчинності. При високих тисках і неоднорідному складі 

газу ця залежність ускладнюється. 

Розчинність газів у воді залежить від їх типу, а також від 

температури, тиску та мінералізації води. Щодо типу газів, то 

найбільшою розчинністю володіють полярні гази, бо взаємодіють з водою, а 

найменшу розчинність мають інертні гази, азот і вуглеводневі гази. 

Наприклад, розчинність діоксиду вуглецю при 20 °С і нормальному тиску 

становить ‒ 0,87 см3/cм3 води, що в 26 разів більше від розчинності метану і 

в 58 разів ‒ від розчинності азоту в цих же умовах. При цьому розчинність 

сірководню в 3 рази вища від такої для діоксиду вуглецю. Слід також 

зазначити, що розчинність вуглеводневих газів у воді за аналогічних умов 

зменшується в ряді від С1 до С4. 

Щодо температури, то слід відзначити, що розчинність газів у воді 

при її підвищенні спочатку знижується, досягаючи мінімуму в різних газах 

при 60‒100 °С (див. таблиці), а потім швидко зростає, особливо при 

високому тиску (див. рисунок). 

 



 

 
 

 

 
 
Рисунок. Залежність розчинності газоподібних вуглеводнів у воді від 

температури і тиску (за Е.Л. Парновuм). 



 

Розчинність газів у випадку наявності мінералізованих вод 

описуються рівнянням Сеченова:  

α=α0*10-kC, де 

α – мольна доля розчинності газу в мінералізованій воді; 

α0 ‒ мольна доля розчинності газу в дистильованій воді; 

k ‒ коефіцієнт Сеченова ( висолювання) ‒ обернена залежність від 

температури, не змінюється з підвищенням тиску; 

С ‒ концентрація солі г/екв/л при 20°С. 

 

Матеріали, наведені у таблиці, засвідчують, що при зростанні 

мінералізації розчинність метану у воді зменшується, а із зростанням 

тиску зростає (див. таблиця). 

 
 

Розчинність газу у нафті вища, ніж у воді. Вона також залежить від 

тиску, температури та складу газу і нафти. Вона підвищується із зростанням 

тиску і зменшується із збільшенням температури. На відміну від води, вона 

зростає з підвищенням молекулярної маси газу. Із збільшенням густини 

нафти розчинність газу зменшується. Зменшується вона також із 

збільшенням у складі нафти частки нафтенових і ароматичних вуглеводнів. 

Розчинність газу в нафті вимірюється об’ємом газу в кубічних 

метрах на 1 м3 або 1 т товарної (дегазованої) нафти при тиску 0,1 МПа і 



 

температурі 20°С. Таке відношення об’єму газу до об’єму або маси 

рідини, що видобувається, називають газовим фактором (ГФ). Газовий 

фактор коливається в нафтах в дуже широкому діапазоні від 5 до 

750 м3/т і більше. 

Виділення розчиненого газу з нафти відбувається в зворотному 

порядку до його розчинення, тобто при пониженні тиску спочатку 

виділяються низькомолекулярні (малорозчинні) гази, а потім важкі (добре 

розчинні). При різкому зниженні пластового тиску, тиск насичення стає 

тимчасово вищим за перший, і частина газу виділиться з нафти у вільну фазу, 

в результаті чого в нафті знову встановиться рівновага між пластовим тиском 

і розчинністю газу за даних умов. 

Газовий фактор пластових вод звичайно коливається в межах від 

сотих частки одиниці до 10 м3/т і рідко більше. При значному газовому 

факторі іноді можливий рентабельний видобуток газу з води. 

Газовміст гірських порід становить від тисячних часток одиниці в 

магматичних до десятків м3/т в осадових породах. Найбільший газовий 

фактор має викопне вугілля. Дослідження останніх років показали відносно 

великий вміст газу в магматичних породах. 

Сорбція (поглинання) газу ‒ найбільше значення цей процес має в 

літосфері, бо тут гази сорбуються як на поверхні твердих мінеральних тіл, 

так і органічною речовиною. Гази, що знаходяться у вигляді включень у 

кристалічній речовині порід, як правило, називають оклюдованими. 

Величина сорбції газу пропорційна його концентрації над поверхнею 

сорбенту і обернено пропорційна температурі. Сорбційна здатність 

порід збільшується з підвищенням їх питомої поверхні, особливо із 

збільшенням у них вмісту розсіяної органічної речовини, а також зростає з 

підвищенням тиску до 10‒15 МПа. Високу сорбційну здатність має вугілля. 



 

Вологі породи сорбують гази значно гірше, ніж сухі. Різні гази сорбуються 

неоднаково. Кращу сорбційну здатність має оксид- і діоксид вуглецю, далі 

йдуть бутан, пропан, етан, азот, метан і водень. Сорбція вуглеводневих 

газів зростає із збільшенням їх молекулярної маси. 

В осадових породах зустрічаються всі форми сорбованих газів. 

Дослідження показали, що глини сорбують більше газів, ніж пісковики, а 

найменшими сорбційними властивостями характеризуються вапняки. 

Присутність зв’язаної води в породі знижує її сорбційну здатність. 

Дослідження свідчать, що гази є найбільш рухливими речовинами, 

тому для геохімії газів є важливими процеси їх пересування, міграції. 

Існує декілька видів форм міграції газоподібних речовин в межах нашої 

планети, з яких найважливішими є наступні: 1) дифузія, 2) фільтрація, 

3) вспливання, 4) міграція газів у водорозчинному стані.  

 

Дифузія газу (проникнення молекул газу в інші речовини через 

броунівського руху його молекул) можлива практично в будь-якому 

середовищі. Вона підпорядковується закону Фіка (див. рівняння) та 

відбувається у напрямку зниження концентрації газу: 

 

J = ‒ D  ∆𝐶
 ∆𝑥

 , де  

J ‒ дифузійний потік, кг/(м2×с); 

D ‒ коефіцієнт дифузії, м2/с; 

ΔС/Δх ‒ градієнт концентрації. 

 

Дифузія обумовлена тепловим рухом молекул і є одним з механізмів 

перенесення речовини, в результаті якої відбувається природне 

вирівнювання концентрацій газоподібних компонентів в системі 



 

 
 

Рисунок. Приклад процесу дифузії в газах або рідинах. 

 

Розрізняють такі основні форми дифузії: 1) одного газу в іншому 

(наприклад, в атмосфері, в газовому покладі); 2) газів у воді; 3) дифузію 

газів у твердих тілах (наприклад, через мінеральні породи).  

Одним із найбільш поширених випадків є дифузія газів через воду, 

який є типовим для гідросфери та також для осадової товщі, де гази 

дифундують через водо насичені товщі та тріщинуватий простір. 

Швидкість дифузії газу залежить від його властивостей та 

концентрації, а також від властивостей середовища: пористості, 

проникності, вологонасичення, структури порового простору і розміру пор. 

Дифузія збільшується із підвищенням температури і зменшується із 

зростанням молекулярної маси газу. Дифузія відіграє істотну роль при 

еміграції вуглеводнів з нафтогазоутворюючих порід в породи-колектори і 

обумовлює значні втрати газу з покладів, аж до їх повного руйнування. 

Коефіцієнти дифузії індивідуальних газів, загалом, залежать як від 

властивостей і концентрації газу, так і від властивостей середовища, через 

яке відбувається дифузія, і термодинамічних умов (зростають з 

підвищенням температури). Із збільшенням молекулярної маси газів 

коефіцієнт дифузії зменшується.  

Найбільший коефіцієнт дифузії має метан, але водень володіє ще 



 

більшим коефіцієнтом дифузії. Коефіцієнти дифузії у воді для 

вуглеводневих газів змінюються від 1,3 до 2,2 10‒4 м2/с.  

 

 
 

 
 

Коефіцієнти дифузії газу в породах наведено в таблиці. 

Спостерігається, що із збільшенням вологості порід дифузія зростає. Це 

обумовлено тим, що дифузії в породах, зазвичай, ускладнюється сорбцією 

газів на поверхні мінеральних частинок, а у випадку збільшення вологи 

сорбція газів на поверхні мінеральних частинок зменшується. 



 

Таблиця ‒ Коефіцієнти дифузії вуглеводневих газів для різних порід (ВНДІЯГГу, 1976 р.) 

 

Порода Вологість, % 
Коефіцієнт дифузії, 10-4м2/с 

СН4 С2Н6 С2Н4 С3Н8 С3Н6 С4Н10 С4Н10 С4Н8 

Доломіт 0,1 7,6 4,6 4,3 3,9 3,5 3,5 3,8 - 

Вапняк білий міцний 0,1 5,2 3,8 4,1 3,0 3,3 2,6 2,9 2,5 

Те ж 0,8 3,5 2,5 2,7 2,0 2,2 1,7 1,8 2,1 

Глина з прошарками 
алевроліту 

21,14 10,4 4,8 7,7 2,9 3,7 1,6 1,9 - 

Глина вапнякова 20,04 6,4 3,0 9,7 2,3 4,9 1,0 1,0 0,9 

Пісковик дрібнозернистий 19,35 11,2 6,3 6,5 4,2 4,3 4,1 4,2 - 

Глина, збагачена 
вапняком  

1,09 3,3 2,2 1,8 2,0 1,3 1,4 1,6 - 

Вапняк органогений  0,8 2,2 1,5 1,6 1,1 1,1 0,92 0,97 1,1 

 

 



 

 

Фільтрація газу - це рух газу через пористе середовище під впливом 

перепаду тиску. Вона підпорядковується закону Дарсі, тобто швидкість 

руху газу прямо пропорційна проникності гірських порід, через які 

відбувається фільтрація і різниці тиску, відбувається тільки в літосфері. 

Закон Дарсі: 

Q = k×S×(P1 ‒ P2) / (μ × L), де  

Q – дебіт рідини, м3/с 

k – коефіцієнт проникності, м2 

S – площа фільтрації, м2 

(P1 - Р2) ‒ перепад тиску, Па 

L ‒ довжина шляху фільтрації, м 

µ ‒ в’язкість рідини, мПа·с. 

 

 
 

Рисунок. Приклад фільтрації газу через пористе середовище. 

 

В природніх умовах фільтрація відбувається, ймовірно, в ускладнених 

формах. Фільтрація може відбуватися коли частина порового простору 

заповнена рідиною, тобто має місце фільтрація двохфазної системи, яка 

ускладнюється вспливанням газу в рідині. В таких умовах має 

спостерігатися, наприклад, рух струменів газу між його окремими 

скупченнями (цей процес маловивчений). 



 

 

Спливання (випливання, сплиття) газу. Різниця густини води і газу 

або нафти і газу складає піднімальну силу. Вона служить причиною спливання 

вільного газу в порах або тріщинах порід, заповнених водою або нафтою.  

Явище спливання газу можна пояснити законом Архімеда. Так, в 

атмосфері може відбуватися спливання більш легких газів в більш важких. 

В пористій або тріщинній породі можливо спливання газу у воді у вигляді 

бульбашок. Плавучість газу визначається різницею густини води і газу; 1 м3 

газу, що знаходиться у воді під низьким тиском має піднімальну силу 

майже в 1 т, оскільки газ становить лише 0,001 маси води в тому ж об'ємі. 

Маса газу, стислого до 10 МПа, складає близько 0,1 маси води того ж 

об'єму. Ця піднімальна сила служить причиною спливання вільного газу у 

воді або в нафті. При високому тиску газ і вода стають близькими за 

фізичними властивостями.  

 

 
Рисунок. Приклад вспливання тіл в тому числі газу у воді. 

 

В пористому середовищі спливання газу утруднено, чим і 

пояснюється сумісний рух флюїдів в земній корі (суміші води, нафти і газу). 

В тріщинуватій породі спливання полегшено. Ця властивість газу має 

значення для процесів формування і руйнування покладів вуглеводнів. 

Процеси спливання мають місце і на молекулярному рівні. 



 

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ВОДОРОЗЧИНЕНИХ ГАЗІВ ПЛАСТОВИХ ВОД І 

ГАЗІВ, СОРБОВАНИХ ПОРОДАМИ, ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ. 

 

Визначення гідрогеохімічних критеріїв нафтогазоносності базується 

на дослідженні закономірностей поширення й міграції водорозчинених 

газів в осадових товщах нафтогазоносного басейну. 

Результати досліджень свідчать, що на загальному регіональному 

фоні азотних газів спостерігаються ділянки з підвищеними 

концентраціями вуглеводневих компонентів і газонасиченістю пластових 

вод, які приурочені до приконтурних зон нафтогазових покладів. З 

віддаленням від контуру газонасиченість вод і вміст вуглеводнів у газах 

знижуються, що підтверджується фактичними даними по багатьох 

нафтогазоносних регіонах.  

Так, у Волго-Уральській нафтогазоносній області, за даними 

Л. М. Зорькіна [7], з віддаленням від контуру нафтогазоносності 

зменшуються газонасиченість вод і концентрація вуглеводнів у 

водорозчинених газах, а збільшується вміст азоту (рис. 1). 

 

 
ВВ - вуглеводневі гази С1-С6 (%); N2 - азот (%); №Н4+- амоній (мг/л) 

Рис. 1. Схема зміни гідрохімічних параметрів пластових вод при віддаленні 

від контуру покладу 



 

 

Таку саму закономірність встановили Є. В. Піннекер [16] у Ангаро-

Ленському басейні, Л. М. Зорькін та ін. [8] у Прикаспійській западині, 

В. Л. Недочотов [13] у Західному Сибіру, А. С. Панченко та ін. [15] у 

Передкавказзі, М. А. Гатальський [4] у Прип’ятській западині, Л. П. Швай 

[20] у різних стратиграфічних горизонтах Дніпровсько-Донецької западини.  

Наведене свідчить, що основним компонентом водорозчинених газів 

різних нафтогазоносних регіонів є азот, а присутність вуглеводневих газів 

спричинена розсіюванням вуглеводнів від покладів унаслідок дифузії. 

Вміст азоту у пластових водах коливається від 0,01 до 0,40 м3/м3 і більше, 

при цьому зі зміною віку відкладів від кайнозою до палеозою цей 

показник підвищується [10]. 

Більшість дослідників вважає, що основним джерелом азоту є 

розсіяна органічна речовина (РОР), в якій його вміст сягає 0,2-3 % [9]. Не 

менш важливим є зв’язаний на стадії седиментації та діагенезу повітряний 

азот, який виділяється в процесі метаморфізму й вилуговування осадових 

порід. 

Вміст азоту в осадових породах становить від 0,16 до 0,96×10-3 м3/кг, 

що є значно вищим, ніж у вивержених і метаморфізованих породах, де 

його кількість змінюється в межах 0,01-0,04×10-3 м3/кг. 

Якщо основним компонентом водорозчинених газів при віддаленні 

від скупчення вуглеводнів є азот, виникає питання щодо причини 

зменшення його вмісту в пластових водах при наближенні до контуру 

покладу. Імовірно, це пов’язано з переходом вільного азоту в зв’язаний 

стан у вигляді амонію NН4+), вміст якого на продуктивних площах є значно 

більшим порівняно з водонасиченими розрізами. 

У пластових водах перспективних об’єктів амоній та азот мають 

обернений характер розподілу: з віддаленням від приконтурної зони 

концентрація амонію зменшується, тоді як азоту - зростає (рис. 1). 



 

 

Наприклад, у Кримській нафтогазоносній області в приконтурних водах 

покладів відношення амонію до азоту (NН4+/N2) є більшим від 1, тоді як 

при віддаленні від покладів воно завжди зменшується [10]. 

У Каспійській западині концентрація амонію у водах, які контактують 

з покладами вуглеводнів, збільшується в 5-10 разів порівняно із 

значеннями на фонових ділянках [17]. 

Зв’язок між цими формами азоту в роботі Дж. Ханта [19] виражається 

наступним рівнянням: N2+3Н2 → 2NH3 + ΔТ. 

Цей процес є рівноважним і відбувається у газовій фазі з виділенням 

тепла (ΔТ); при зниженні температури середовища рівновага зміщується в 

бік утворення аміаку, проте швидкість реакції сповільнюється. 

Каталізатором у пластових умовах можуть слугувати глинисті мінерали, які 

містять оксид алюмінію (Аl203). Розчинення аміаку в пластовій воді та його 

відвід як продукту реакції сприяють її проходженню. 

Важливим учасником процесу, що розглядається, є водень. Єдиної 

думки щодо джерел його походження й ролі в процесах 

нафтогазоутворення немає. Водень виявляють не тільки у вулканічних і 

метаморфічних породах, але і у відкладах осадового чохла; останнє, на 

думку багатьох дослідників, зумовлене катагенезом ОР [2]. 

У газах нафтогазових родовищ водень майже не трапляється. 

Винятки поодинокі - відомі одна свердловина в Росії (Грозненський район) 

та одна в Узбекистані, де вміст водню становить відповідно 8,3 та 12,7 %. У 

супутніх газах нафтових родовищ Пенсільванії та Пітсбурга (США) вміст 

водню іноді досягає 7-35 %. Значно частіше водень присутній у пластових 

водах [10]. 

За матеріалами О. Л. Нечаєвої [14], підземні води Західного Сибіру 

досить часто містять водень. Причому найбільші його концентрації 

встановлено в юрських відкладах, які є багатими на органічну речовину. 



 

 

Деякі дослідники відводять водню значну роль у процесах 

перетворення ОР: вільний водень бере участь у реакціях її відновлення, що 

може бути суттєвим у процесі формування нафтових вуглеводнів [12]. 

Поряд з думками, що водень бере участь у формуванні нафтогазових 

покладів існують протилежні. Так, В. К. Гавриш [3] вважає, що тривала 

міграція водню поровим простором приводить до формування власних 

гідродинамічних систем, у яких відбуваються процеси його окислення з 

утворенням надлишкової води, що спричиняє вилуговування порід і 

формування крихких деформацій. Це дає змогу припустити, що за умови 

високого вмісту водню розріз буде водо- або газоводонасиченим.  

Наприклад, у свердловині Локачинська-3, де в породах середнього 

девону виявлено підвищений вміст водню, під час випробування отримано 

газ з водою (рис. 2). 

 

 
 

ВВ - газоподібні вуглеводні С1-С6; Н2- водень; НВ - ненасичені вуглеводні; СН4/ГМ - відношення 

метану до гомологів. ГХ - геохімічні дослідження, ВПК - випробування пластів у колоні. 

Насичення: 1 - газонасичений, 2 - водогазонасичений 

Рис. 2. Розподіл газометричних показників у сверд. Локачинська-3 



 

 

Варто зауважити, що в товщі осадових порід присутні також етилен 

(С2Н4) та пропілен (С3Н6) - ненасичені вуглеводні (НВ), розподіли яких і 

водню в досліджуваних розрізах є подібними між собою. При цьому їхні 

максимальні концентрації, які досягають 0,06-0,12 і 5-40 см3/кг відповідно, 

приурочені до інтервалів з фоновим вмістом вуглеводневих газів (рис. 3). 

 

 
 

ВВ - газоподібні вуглеводні С1-С6; СН4/ГМ - відношення метану до гомологів С2-С6; Н2 - водень; 

НВ - ненасичені вуглеводні 

Рис. 3. Розподіл геохімічних показників у свердловинах Балучинська-1 (а) й 

Глинянська-1 (б). 

 

Автори [18] підтверджують низьку концентрацію вуглеводневих газів 

в інтервалах з високим вмістом водню й ненасичених гомологів метану та 



 

 

висловлюють думку, що такий розподіл газів є характерним для 

сингенетичних процесів газогенерації. Її підтримують також Ф. А. Алексєєв 

та інші [1], які відзначають приуроченість підвищених концентрацій 

ненасичених гомологів метану до піщано-глинистих відкладів та кореляцію 

їхнього розподілу в розрізі з воднем і припускають, що вони є показниками 

перетворення органічної речовини. 

У складі газових покладів ненасичені вуглеводні (НВ) фактично 

відсутні, тому величина відношення їхнього вмісту до концентрації 

вуглеводневих газів (НВ/ВВ) дає змогу зробити припущення щодо 

переважання син- або епігенетичних вуглеводневих флюїдів у 

досліджуваному розрізі (рис. 4). 

 

 
 
ВВ - вуглеводні С1-С6; СН4/ГМ - відношення метану до гомологів С2-С6; НВ/ВВ - відношення 

ненасичених вуглеводнів до С1-С6 

Рис. 4. Генетична природа вуглеводневих газів за даними газометричних 

досліджень керна у свердловині Перемишлянська-1 



 

 

Варто зауважити, що інтервали з високим значенням відношення 

НВ/ВВ, яке свідчить про переважання сингенетичних вуглеводневих газів, 

характеризуються їхнім малим вмістом, а отже, мають низьку перспективу 

газоносності за результатами геохімічних робіт.  

Зменшення вмісту водню й ненасичених вуглеводнів спостерігається 

лише в інтервалах глибин, де зростання газонасиченості відкладів 

пов’язане з надходженням до них метанового газу, про що свідчить істотне 

збільшення відношення СН4/ГМ. На рис. 3-4 вміст водню й ненасичених 

вуглеводнів наведено в абсолютних одиницях (см3/кг), що унеможливлює 

розбавлення їхніх концентрацій у розрізі епігенетичним газом. Тому можна 

припустити, що зменшення кількості водню й ненасичених гомологів 

метану спричинене лише геохімічними процесами, у яких вони беруть 

безпосередню участь.  

Такими процесами, імовірно, є взаємодія водню й ненасичених 

гомологів метану з утворенням етану й пропану та взаємодія водню і азоту 

з утворенням амонію. Вони відбуваються лише в газовій фазі й не 

проходять у водному середовищі (рис. 5а). 

У газовій фазі молекули перебувають у постійному хаотичному русі; 

зіштовхуючись одна з одною, вони змінюють швидкість і напрямок руху 

[5]. Під час таких зіткнень вивільняється енергія, яка спричиняє взаємодію 

молекул між собою (рис. 5б). 

Рух молекул у рідині відрізняється від руху в газах: молекули води 

взаємодіють між собою за допомогою водневих зв’язків, утворюючи 

впорядковану структуру, і більшість часу коливаються навколо положень 

рівноваги (рис. 5в). Ця особливість рідкого стану унеможливлює хаотичний 

рух молекул газу, а отже, унеможливлює взаємодію між ними, зокрема 

між воднем і ненасиченими гомологами метану й азотом. 

Надходження у відклади метанового газу (рис. 4) приводить до 



 

 

формування скупчення газоподібного флюїду, який у свою чергу створює 

середовище й умови для проходження вищеназваних хімічних процесів. 

Відсутність водню в розрізі продуктивних нафтогазоносних структур 

підтверджують матеріали, наведені в працях Г. Г. Лебедя та ін. [11] і Л. М. 

Зорькіна та ін. [6]. 

 

 
 

Рис. 5. Взаємодія газоподібних продуктів перетворення РОР залежно від 

характеру флюїдонасичення розрізу (а), хаотичний рух молекул у газовій 

фазі, взаємодія між ними (б) й водневі зв’язки між молекулами води (в) 

 



 

 

ФОРМУВАННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ГАЗІВ У ГАЗОВИХ І НАФТОВИХ ПОКЛАДАХ 

 

Вільні природні горючі гази мають в основному вуглеводневий склад, 

рідко в їх складі переважає азот і діоксид вуглецю або сірководень. 

Природний газ, в якому сумарний вміст вуглеводневих газових компонентів 

перевищує 50 % називається вуглеводневим. 

Природні вуглеводневі гази газових родовищ складаються, в 

основному, з метану (СН4) з домішками більш важких його гомологів: етану 

(С2Нб), пропану (СзН8) і бутану (С4Н10). Іноді, в невеликих кількостях, в 

газових покладах присутні пари пентану (С5Н12) і гексану (С6Н14) Всі 

вуглеводневі гази, що містяться в покладах, починаючи з етану і вище, 

прийнято вважати важкими газами або гомологами метану. 

 

 
 
Статистично, встановлено, що в газових і газоконденсатних покладах 

майже завжди спостерігається у кількісному складі вуглеводневих газів 

наступна залежність у вмісті компонентів: СН4 > С2Нб > С3Н8 > С4Н10. 

В нафтових покладах наведена залежність досить часто порушується і 

наприклад вміст С2Н6 може переважати вміст СН4. 



 

 

Окрім вуглеводневих в природних газах містяться у вигляді домішок 

інші гази: азот, діоксид вуглецю, сірководень, водень, гелій і аргон.  

Поклади газу, що знаходяться разом з нафтою розділяються на два 

типи: нафтогазові і газонафтові. В нафтогазових покладах газ займає 

основний об’єм пастки і розташовується над нафтовою частиною покладу, 

яка виступає облямівкою покладу. В газонафтових покладах газ займає 

менший об’єм пастки, а газова частина такого двохфазового покладу 

називається газовою шапкою. 

Гази, що розчинені в нафті називають нафтовими або супутніми. Вони 

майже не відрізняються від газів газових і газоконденсатних родовищ (див. 

таблиця). Проте, часом в нафтових газах вміст метану є низький і становить 

20-40 % від складу газової суміші. 

 
Таблиця. Склад природних газів деяких родовищ України 
 

Родовище Вік, горизонт 
Природні гази 

С C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 CO2 H2S N2 

Газові та газоконденсатні родорвища 

Свидницьке Сармат 98.3 0.14 - - - 0.2 - 1.4 

Дашавське Сармат 97.6 0.39 0.18 0.13 0.15 0.1 - 1.4 

Битківське Еоцен 91.8 4.3 1.74 0.64 0.29 0.2 - 1.1 

Рудківське Мезозой 95.5 0.6 0.48 0.3 0.17 0.1 - 2.9 

Велико- Мостівське Девон 92.6 2.73 0.25 - - 0.1 - 3.92 

Радченки Tpiac 86.09 0.20 0.15 0.05 - 0.17 0.001 13.13 

Пролетарське Н. карбон 87.0 5.26 2.40 2.02 1.39 0.45 - 1.42 

Шебелинське Н.перм 92.8  3.97 0.97 0.29 0.35 0.1 - 1.46 

Гнідинцівське Н. карбон 77.46 11.55 4.60 1.65 1.04 1.48 - 2.17 

Зах.Октябрське В.крейда 71.68 9.82 8.16 4.31 1.57 0.1 - 1.14 

Джанкойське Майкоп 96.23 0.31 0.1 - - 0.8 - 2.46 

Нафтові родовища 

Бориславське Олігоцен 85.5 8.1 2.8 1.7 1.4 0.5 - - 

Долинське Еоцен 80.7 8.6 4.3 2.7 3.0 0.7  - 1 



 

 

Родовище Вік, горизонт 
Природні гази 

С C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 CO2 H2S N2 

Східницьке Палеоцен 61.0 7.9 2.4 8.1 17.5 3.1 -  

Леляківське В. карбон 15.2 27.9 33.8 19.0 8.8 - - 4.2 

Качанівське Tpiac 39.7 16.8 29.4 8.6 2.7 0.3 0.4 2.1 

 

Вміст газів розчинених в нафті виражають через газовий фактор, тобто 

відношення об’єму природного газу до об’єму або маси нафти (м3/м3 або 

м3/т). Газовий фактор у нафтах може становити 550-600 м3/т. Проте, найвищі 

значення газового фактору притаманні нафтовим покладам з 

екстремальними термобаричними умовами, де вони сягають 700-750 м3/т. У 

більшості покладів він становить від 30 до 150 м3/т.  

Вуглеводневі гази, що складаються в основному з метану, 

називаються сухими. А гази із значним вмістом важких вуглеводнів 

називаються жирними. Для характеристики вуглеводневого складу газів 

застосовується поняття «коефіцієнт сухості», – це відношення процентного 

вмісту метану до суми його гомологів: СН4/(С2Нб+С6Н14). Зміна коефіцієнта 

сухості газів може бути показником напряму їх міграції. 

Склад газів в покладах постійно міняється за рахунок дії багатьох 

чинників. Одним з них є розчинність індивідуальних газових компонентів у 

водах і нафтах. Наприклад, розчинність метану в нафтах в п’ять разів менша, 

ніж розчинність етану і в 21 разів менше, ніж пропану. Розчинність азоту в 

15 разів менша, ніж метану. Тому гази в газових шапках збагаченні метаном 

і азотом. 

В свою чергу метан, на відміну від своїх гомологів, має найбільшу 

рухливість і розчинність у воді (таблиця), одночасно найменшу здатність до 

адсорбції, тому він має найкращу здатність до міграції, а отже не є 

надійним геохімічним індикатором або пошуковою ознакою наявності 

скупчень вуглеводнів.  



 

 

ГАЗОКОНДЕНСАТНІ СИСТЕМИ 

 

Газоконденсатні системи (ГКС) ‒ це розчинені в газовій фазі рідкі 

вуглеводні, які утворюють в надрах за певних термобаричних умов 

однофазну газоподібну систему. Слід зазначити, що при розчиненні нафтових 

вуглеводнів у газовій фазі, першими переходять у газову фазу рідкі 

вуглеводні з меншою молекулярною масою, а при подальшому підвищенні 

тиску ‒ їх важкі гомологи. Асфальтени в газах нерозчинні. 

Розчинність нафтових вуглеводнів в газах нагадує розчинність 

вуглеводневих газів у воді, де спочатку у рідку фазу переходять гази з 

низькою молекулярною масою, а потім з вищою. Розчинність же газів у 

нафтах є зворотною ‒ спочатку розчиняються гази з великою молекулярною 

масою, а потім низькомолекулярні їх гомологи. 

Процеси розчинення рідких вуглеводнів у газах відбуваються із 

зростанням тиску. При зворотньому ж процесі, а саме при пониженні 

пластового тиску в ході дегазації покладу, що може відбуватися при його 

розкритті або експлуатації, з пластового конденсату першими починають 

конденсуватися (виділятися у рідку фазу) важкі пароподібні вуглеводні.  

Рідка фаза, в ГКС системі називається конденсатом. В стандартних 

умовах конденсат є прозорою або слабозабарвленою в коричневий або 

зеленуватий колір рідиною. Розрізняють конденсат сирий і стабільний. 

Сирий конденсат одержують при сепарації (розділенні; рисунок) 

газоконденсатної системи, а стабільний ‒ шляхом глибокої дегазації сирого 

конденсату, яка полягає у підвищенні температури та пониженні тиску в 

системі. 

Конденсати характеризуються великою різноманітністю фізичних 

властивостей і хімічного складу. Густина стабільного конденсату змінюється від 

600 до 820 кг/м3, молекулярна маса від 90 до 170, температура кипіння 

знаходиться в межах 35–250 С. Трапляється конденсати, температура кінця 



 

 

кипіння яких становить 350–500 °С. Зміна даних параметрів залежить від 

молекулярної маси рідких вуглеводнів, про що свідчить зростання 

температури кипіння, молекулярної маси та густини одночасно. 

 

 
Рисунок. Схема сепаратора для розділення конденсату на гази та рідкі 

вуглеводні. 

 

Конденсати крім вуглеводнів можуть містити – смоли (до 3,7 %), 

асфальтени (до 0,3 %), сірку (до 1,4 %). Деякі конденсати містять також 

парафіни (високомолекулярні алкани) в кількості до 4 %. Зазвичай, в 

бензиновій фракції конденсатів переважають алкани, але є конденсати, що 

характеризуються високим вмістом ароматичних і нафтенових вуглеводнів.  

Характерною особливістю газоконденсатних систем є їх 

підпорядкування законам зворотного (ретроградного) випаровування і 

конденсації, суть яких полягає в тому, що при температурі і тиску вище 

критичних значень ізотермічне підвищення тиску веде до випаровування 

компонентів системи, а ізотермічне пониження тиску - до їх конденсації. Ці 

явища називаються зворотними або ретроградними тому, що вони йдуть у 

зворотному напрямі, по відношенню до нормальних процесів 

випаровування і конденсації.  



 

 

Аномальні (зворотні) явища також відбуваються в закритичній області 

при ізобаричному пониженні температури (зявляється газова фаза) або 

підвищенні температури (зникає газова фаза). 

Зазвичай, в докритичній області, в ізотермічних умовах (Т = consta) 

випаровування посилюється при пониженні тиску, а при його підвищнені – 

зменшується. Щодо температури, то при її пониженні в ізобаричних умовах 

(P=consta) випаровування знижується, а при підвищенні – збільшується. 

На відміну від однокомпонентної, в багатокомпонентній системі 

критична температура і тиск не є в критичній точці максимальними для 

фазових перетворень. Тут ще можуть існувати дві фази. Так, для 

газоконденсатних систем такими точками є криконденбара Рм - точка 

максимального тиску, в якій ще існує газова фаза і крикондентерма Тм - точка, 

в якій ще зберігається рідка фаза. Ретроградні явища відбуваються у вузькій 

термобаричній області між точкою критичної температури і критичного тиску 

для рідкої і газоподібної фаз системи, а також – між точками криконденбари і 

крикондентерми (див. рисунок). 

Фізична суть зворотних процесів пояснюється зростанням коефіцієнта 

стисливості газоподібних компонентів у газоконденсатних системах, за 

рахунок якого їх густина стає ідентичною або навіть вище за густину окремих 

компонентів рідкої фази системи. 

Константи фазових рівноваг газоконденсатних систем залежать в 

надрах не тільки від пластового тиску і температури, але і від компонентного 

складу рідких і газоподібних фаз, співвідношення останніх, розчинності 

індивідуальних нафтових компонентів в газах різного складу, літології порід 

та інших чинників. 

Зі всіх видів зворотних процесів нафтогазова геологія має справу, в 

більшості випадків, з ретроградною ізотермічною конденсацією і 

випаровуванням. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Області ретроградних явищ: 1 — ізотермічних, 2 - ізобаричних.  

Критичні: Ркр - тиск, Ткр – температура. Тм - крикондентерм; Pм – криконденбар. 

исунок. Фазова діаграма багатокомпонентної системи. 

 

Існування газоконденсатних систем пов’язано з глибиною їх залягання, 

оскільки від неї залежать пластовий тиск і температура. Газоконденсатні 

системи знаходяться, в основному, на глибинах від 1300 до 6000 м. 

Пластовий тиск у них коливається в широких межах: від 10 до 80 МПа і вище, 

а пластова температура – від 60 до 140 °С і вище. ГКС розташовані на великих 

глибинах наближаються за своїми властивостях до нафт, але при цьому там 

же можуть знаходитися і легкі газоконденсати. 

Дуже важливою характеристикою газоконденсатних систем є газовий 

або газоконденсатний фактор, - це відношення кількості сепарованого газу 



 

 

до кількості виділеної з нього рідини в нормальних умовах. Його величина 

змінюється у різних газоконденсатних покладах від 900-1000 до 25000 м3/т. 

Зворотна величина газоконденсатного фактору - конденсатність - це вміст 

стабільного конденсату в газі в умовах покладу (см3/м3, г/м3). Конденсатність 

досягає значення – 700 см3/ т. 

Газоконденсатні системи ділять за вмістом конденсату таким чином, 

г/м3: незначний - менше 25, малий - від 25 до 100, середній - від 100 до 300, 

підвищений - від 200 до 300, високий від 300 до 500, унікально високий - 

більше 500. Існують і інші розподілення. 

Газоконденсатні поклади є дуже динамічними системами тому, щоб не 

залишити конденсат (рідку фазу) в пласті, при виборі технологічної схеми 

розробки таких покладів потрібне ретельне вивчення всіх параметрів, від 

яких залежать фазова рівновага газоконденсатних систем . 

Газоконденсати можуть мати первинне і вторинне походження. 

Первинні газоконденсати утворюються при перетворенні розсіяної органічної 

речовини в нафтогазопродукуючих породах, а вторинні газоконденсати – при 

термокаталітичних перетвореннях нафт. 

 

ГАЗОВІ ГІДРАТИ 

 

Більшість газів, окрім гелію, водню та n-бутану утворються з водою при 

певному тиску і температурі тверді розчини, які називаються газовими 

гідратами або кристалогідратами. При їх утворенні, молекули води 

створюють за допомогою водневого зв’язку кристалічні гратки (див. рисунок), 

в порожнині яких розміщаються молекули тільки одного певного газу, де 

вони утримуються слабкими ван-дер-ваальсовими силами (див. рисунок 1). 

Іноді такі тверді розчини газу у воді називають клатратами, що означає з 

латинської мови «захищену гратками» (див. рисунок 2-3), зовнішній їх вигляд 

нагадує мокрий сніг або рихлий лід. 



 

 

 

Рисунок. Схема утворення комірок за допомогою водневого зв’язку. 

 

Умови утворення газогідратів визначаються складом газу, 

температурою і тиском. Звичайно, вони утворюються при температурі нижче 

30 °С і підвищеному тиску. За температури 0°С гідрат метану утворюється при 

тиску 3 МПа, гідрат етану - при 0,5 МПа, гідрат пропану - при 0,15 МПа, гідрат 

діоксину вуглецю - при 1 МПа, гідрат азоту - при 15 МПа. При температурі 25 

°С гідрат метану утворюється вже при тиску 40 МПа (див. рисунок). Густина 

газогідратів знаходиться в межах від 900 до 1100 кг/м . 

Процес утворення газогідратів йде з виділенням тепла, а процес 

розкладання - з поглинанням. Розкладання газогідратів на газ і воду 

пов’язано з підвищенням температури або зниженням тиску. При утворенні 

газогідратів один об’єм води зв’язує від 70 до 220 об’ємів газу, тому при 

даних термобаричних умовах в одному і тому ж об’ємі в газогідратах може 

міститися вуглеводневих газів у декілька разів більше, ніж у вільному газі.  

Загальна формула газових гідратів М×n*Н20, де М ‒ молекула газу. 

Значення n міняються від 5,75 до 17, залежно від складу газу і умов 

утворення гідратів. В реальних умовах n може бути більше, внаслідок 

неповного заповнення порожнини граток гідрату молекулами газу - 

гідратоутворення. Склад деяких гідратів при температурі 0 °С і рівноважному 

тиску є наступний: СН4 × 5,9*Н20; С02 × 6,0*Н2О; N2 × 6,0*Н2О; Н2S × 6,1*Н20; 



 

 

С2Н6 × 8,2*Н20; С3Н8 × 17*Н2О; С4Н10 × 17*Н20. Ці формули показують, що для 

утворення газогідратів потрібно багато води. 

 

 

 
 

а - 14-гранний поліедр, б - пентагональний додекаедр, в - 16-гранний поліедр. 

Рисунок. Структурні елементи газового гідрату (за Ю.В. Макогоном)  

 

 

 
 

Елементарні комірки гідрату: а - структури (І), б- структури (ІІ). 

Рисунок. Кристалічна решітка газового гідрату (за Ю.В. Макогоном) 



 

 

 
 

Рисунок. Умови утворення кристалогідратів індивідуальними компонентами 

природніх газів (за С.Ш. Биком, В.І. Фоміною) 

 

Умови для їх утворення існують в природі в зоні багатовікових мерзлих 

порід і в придонних шарах морської води до глибини декількох метрів нижче 

дна. Їм відповідають до 23 % площі континентів, особливо Євразія, і 90 % 

відсотків площі Світового океану. Ресурси газу на цих площах співставені із 

запасами вільного газу в покладах. Газогідрати можуть займати близько 

половини території районів вічної мерзлоти, що промерзає на глибину 500 ‒ 

1000 м. Вони знайдені і в придонних осадах Балтійського, Чорного і 

Каспійського морів. Вперше єдиний газогідратний і газовий поклад був 

виявлений на північному сході Західного Сибіру на Мессояхському родовищі 

в сеноманських пісковиках. Поклад розташований на глибині близько 800 м, 

де в газогідратному стані знаходиться 75 % газу. Пластова температура в 

покладі змінюється від 8,4 до 12,5 °С, а тиск ‒ від 7,5 до 8,5 МПа. 



 

 

Дослідженнями В.П. Царьова, Ю.Ф. Макогона та інших встановлено, 

що газогідрати не утворюються у воді, тому що концентрація розчиненого 

газу там у багато разів менше концентрації води, рівноважної з 

газогідратом. Газогідрати утворюються з вільного газу на розділі газ-вода, а 

з розчиненого газу - на розділі гірська порода-вода, оскільки на поверхні 

мінеральних частинок є шар адсорбованих молекул газу. Утворення 

газогідратів може відбуватися в пласті в процесі розробки газового покладу, 

в стовбурі свердловини або в газопроводі при виникненні відповідних умов. 

Перш ніж газ подати споживачам, його осушують. 

Швидкість розповсюдження звуку в газогідратах нижча, ніж у льоду, а 

швидкість проходження сейсмічних хвиль через пористе середовище, що 

насичене газогідратами 1 , 5 ‒ 2  рази вища, ніж через аналогічне середовище 

без газогідратів. Ця властивість лежить в основі сейсмоакустичного методу 

пошуків скупчень газогідратів. 

Проникність газогідратів для молекул води і вільного газу дуже 

незначна ‒ нижче за проникність водонасичених глин, тому породи, що 

містять газогідрати, слід розглядати як флюїдоупори. 

Проблема використовування газогідратних покладів на даний час не 

розроблена. Питання видобутку газу з них передбачається вирішувати 

шляхом створення таких умов в пласті, при яких газогідрати 

розкладатимуться на газ і воду.  

 
КОРОТКІ ВИСНОВКИ. 
 
Гази присутні в усіх оболонках Землі. Природні гази - це суміші 

газоподібних елементів і сполук. Вони бувають у вільному, розчиненому, 

сорбованому і оклюдованому (поглиненому) станах.  

Гази класифікують за формою знаходження, джерелами виникнення і 

за складом. Широко поширені водорозчинені гази. Газонасиченість 



 

 

пластових вод має регіональний характер, а склад газів залежить від 

геохімічної обстановки (окислювальна, відновна та метаморфічна). 

Природними горючими газами є газові суміші вуглеводнів, сірководню, 

водню та окису вуглецю. Вільні природні горючі гази мають в основному 

вуглеводневий склад з домішками С02, N2, Н2S, Не та інших. Вуглеводневі гази 

в земних надрах утворюються внаслідок біохімічних і хімічних 

термокаталітичних процесів, в тому числі і процесів у верхній мантії. 

Основним компонентом водорозчинених газів у пластових водах є 

азот; у різних нафтогазоносних басейнах зростання вмісту вуглеводнів 

простежується лише в приконтурній частині покладу. З наближенням до 

нього концентрація азоту зменшується, амонію - зростає. 

Спостерігається подібність розподілів у розрізах досліджуваних 

свердловин ненасичених вуглеводнів, які є показниками перетворення 

органічної речовини та водню. Їхній максимальний вміст у породах 

приурочений до інтервалів розрізу з фоновим вмістом вуглеводневих газів; у 

газонасичених пластах концентрація водню и ненасичених гомологів метану 

істотно зменшується. 

Процеси взаємодії газоподібних продуктів розкладу органічної 

речовини відбуваються лише в газовій фазі й не проходять у водному 

середовищі. Надходження у відклади метанового газу, яке зумовлює значне 

підвищення вмісту вуглеводнів у породах і зростання відношення СН4/ГМ, 

приводить до формування в них газової фази - середовища, у якому 

відбувається взаємодія водню з азотом і ненасиченими гомологами метану. 

У результаті в приконтурній зоні покладу вміст азоту в пластових водах 

істотно зменшується, а в компонентному складі скупчення вуглеводневих 

газів ненасичені вуглеводні й водень відсутні. 

Вуглеводневі гази здатні розчиняти в собі рідкі вуглеводні (нафтові 

компоненти), утворюючи газоконденсатні системи. При розчинені (зростанні 



 

 

тиску і температури) першими у газову фазу починають переходити легкі 

вуглеводні, а потім важкі. При зниженні тиску і температури першими 

починають конденсуватися більш важкі вуглеводні. Конденсати складаються в 

основному з вуглеводнів і можуть містити до 3,7% смол і сліди асфальтенів (до 

0,3%). Газоконденсатні системи знаходяться в основному на глибинах 1300 - 

6000 м. 

Газові гідрати - це тверді розчини, де вода є розчинником і створює 

кристалічні градки, в порожнинах яких розміщуються молекули газу (тільки 

одного певного газу). Умови утворення газогідратів визначаються складом 

газу, температурою і тиском. При утворенні газогідратів один об’єм води 

зв’язує від 70 до 220 об’ємів газу. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ. 

 

1. Класифікація природних газів. 

2. Фізичні властивості: Критичні температура, критичний тиск, густина газу 

та в’язкість.  

3. Розчинність газів у воді. Вплив мінералізації. 

4. Розчинність газів у воді. Вплив тиску та температури. 

5. Розчинність газів у нафтах. Газовий фактор. 

6. Дифузія газів та її особливості. 

7. Сорбція, фільтрація та спливання газу . 

8. Закономірності зміни водорозчинених газів у пластових водах. 

9. Особливості розподілу вуглеводнів та водню у розрізі осадових порід та 

пластових водах; ненасичені вуглеводневі гази. 

10. Хімічний склад газів у нафтогазових покладах; коефіцієнт сухості газів. 

11. Газоконденсатні системи; природа ретроградних явищ. 

12. Газові гідрати та особливості їх утворення. 


