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Дан анализ эксплуатации подземного хранилища газа «Акыртобе» (ПХГ «Акыр-
тобе») за последние 17 лет. 

Показана негативная тенденция по снижению технико-экономических показа-
телей хранилища до цикла 2012–2013 гг., в результате чего ПХГ могло бы прийти к 
состоянию «гидравлической смерти». Для предотвращения этого были разработаны 
мероприятия по совершенствованию эксплуатации ПХГ «Акыртобе». 

На основе проведенного анализа выявлены основные факторы, влияющие на не-
гативные тенденции, определены основные направления работ, как в направлении 
совершенствования технологических решений, так и в области разработки норма-
тивно-методической документации. Показаны результаты реализации мероприя-
тий и полученный положительный эффект, зафиксированный на первом же цикле 
эксплуатации 2013–2014 гг.

Приведены результаты расчетов поэтапного увеличения объемов хранения газа 
за 4–5 циклов при условии ежегодной циклической эксплуатации и основные необхо-
димые мероприятия по изучению Акыртобинской площади.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подземное хранилище газа, газоснабжение, объем закачки, 
объем отбора газа, водный фактор, площадное регулирование, пластовые потери, 
циклическая эксплуатация. 
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«Ақыртөбе» (Ақыртөбе ЖАГҚ) жер асты газ қоймасын пайдаланудың соңғы 17 жыл-
дағы жұмысына талдау жасалды.

Қойманың техникалық-экономикалық көрсеткіштері 2012-2013 жж. цикл деңгейіне 
дейін қайта оралу теріс үрдісі арқасында ЖАГҚ «гидравликалық өлім» жағдайына келу 
мүмкіндігі көрсетілген. Бұған жол бермеу үшін Ақыртөбе ЖАГҚ-ның жұмысын жақсарту 
үшін шаралар әзірленді.

Талдаудың негізінде теріс үрдістерге әсер ететін негізгі факторлар анықталды, 
жұмыстың негізгі бағыттары технологиялық шешімдерді жетілдіру және нормативтік-әді-
стемелік құжаттаманы әзірлеу бағытында анықталды.Іс-шараларды жүзеге асырудың 
арқасында 2013–2014 жж. жұмысының бірінші циклінде-ақ оң нәтиже тіркелді. 

Жыл сайынғы циклдық пайдалану негізінде 4-5 циклда газды сақтау көлемін кезең-ке-
зеңмен ұлғайту мүмкіндіктерінің есептері келтірілген және Ақыртөбе аумағын зерттеуге 
арналған қажетті шаралар ұсынылған.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: жер асты газ қоймасы, газбен жабдықтау, жүктеу өлшемі, газ 
өндіру көлемі, су факторы, аумақтық реттеу, қабаттық шығындар, циклдік пайдалану.
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The analysis of operation of Akyrtobe Underground Gas Storage (Akyrtobe UGS) over the past 
17 years is given. 

A negative trend has been shown to reduce the technical and economic parameters of the 
storage facility before the cycle 2012-2013, as a result of which UGS could come to a state of 
«hydraulic death». To prevent this, activities have been developed to improve the operation of the 
Akyrtobe UGS. 

Based on the analysis, the main factors affecting negative trends were identified, the main 
areas of work were revealed, both in the direction of improving technological solutions and in the 
development of normative and methodological documentation. The results of the implementation 
of the measures are shown and the positive effect obtained, recorded at the first cycle of operation 
of 2013–2014.

The results of a phased increase calculations in the volume of gas storage for 4-5 cycles 
are given, subject to an annual cyclic operation and the basic necessary measures for studying 
Akyrtobe area.
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