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Одним из ключевых параметров, влияющих на технологические показатели 
разработки месторождений и используемых при создании модели пласта, являет-
ся абсолютная проницаемость горных пород. Первые важные экспериментальные 
работы в области определения проницаемости пористой среды были сделаны  
Ж. Дюпюи (1854), отметивший пропорциональную зависимость между падением дав-
ления в фильтре и скоростью фильтрации, и А. Дарси (1856), определившим связь 
между переменными, действующими при течении жидкости через пористую среду, 
известную как «линейный закон фильтрации Дарси». 

Предложенное Форхгеймером классическое уравнение, учитывающее эффект 
отклонения от линейного закона течения при больших расходах, послужило основой 
современной технологии определения проницаемости образцов пористой среды, 
однако оно не учитывает эффект проскальзывания газа, на которое впервые в  
нефтегазовой науке указал Клинкенберг. 
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Однако при определении истинной проницаемости горных пород необходимо 
учитывать инерционные эффекты и эффект проскальзывания. Использование 
нескорректированных значений проницаемости в расчетах скорости течения газа 
и дебитов газовых скважин может привести к существенным ошибкам и потому мо-
жет считаться слишком рискованным. Особенно важным становится учет эффекта 
проскальзывания газа при изучении низкопроницаемых пород. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анализ размерностей, нелинейное течение флюида, число 
Рейнольдса, лабораторный анализ проницаемости. 
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Кен орнын игерудің технологиялық көрсеткіштеріне әсер ететін және қабат үлгісін 
жасау үшін пайдаланылатын негізгі параметрлердің бірі – тау жыныстарының абсолютті 
өткізгіштігі.

Кеуекті ортаны өткізгіштігін анықтау саласындағы бірінші маңызды эксперименталды 
жұмыстарды, фильтрдегі қысымның төмендеуі мен сүзу жылдамдығы арасындағы пропор-
ционалдық байланысты Ж. Дюпюи (1854) көрсеткен және А. Дарси (1856), сұйықтықтың 
«Дарси фильтрациясының сызықтық заңы» деп аталатын кеуекті ортаға түсетін кезде 
жұмыс істейтін айнымалылардың арасындағы байланысты анықтады.

Форхгеймер ұсынған, жоғары шығын кезіндегі ағымның сызықтық заңынан ауытқудың 
әсерін ескеретін классикалық теңдеу, кеуекті ортаның өткізгіштігін анықтауға арналған 
заманауи технологиялар үшін негіз болды, алайда, ол газды сіңіру әсерін ескермейді деп 
мұнай-газ саласында алғаш рет Клинкенберг көрсетті.

Алайда, жыныстардың шын өткізгіштігін анықтау кезінде инерциялық әсерлерді және 
газды сіңіру әсерін ескеру қажет.

Газ ағынының жылдамдығын және газ ұңғымаларының шығыстарын есепке алуда 
өткізгіштіктің түзетілмеген мәндерін пайдалану елеулі қателіктерге алып келуі мүмкін 
және сондықтан тым қауіпті болуы да мүмкін. Әсіресе төмен өткізгішті жыныстарды 
зерттеген кезде газ шығынының әсерін ескеру өте маңызды.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: өлшемділікті талдау, флюидтардың сызықты емес ағыны, Рей-
нольдс саны, өткізгіштіктің зертханалық талдауы.
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One of the key parameters affecting the engineering parameters of field development and used 
to create a reservoir model is the absolute rock permeability. The first important experimental works 
in the field of determination of permeability of a porous medium was made by J. Dupuit (1854), 
who noted the proportional relationship between the pressure drop across filter and the filtration 
rate, and A. Darcy (1856), who determined the relationship between the variables operating while 
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the fluid flowing through a porous medium known as the «Darcy’s linear filtration law». Classical 
Forchheimer equation, which takes into account the effect of nonlinear flow behavior at high flow 
rates, served as the basis for modern permeability determination of samples of a porous medium, 
but it does consider the effect of gas slippage, which was for the first time pointed out by Klinkenberg 
in oil and gas science. However, in determining the intrinsic permeability of rocks, flywheel effects 
and slippage effect should not be overlooked. The use of uncorrected permeability values in gas 
velocity and gas-well rates calculation can lead to significant errors and therefore can be considered 
high-risk. It is especially important to take into account the effect of gas slippage when studying 
low-permeable rocks. 

KEY WORDS: dimensional analysis, nonlinear fluid flotation, Reynold’s number, laboratory 
analysis of permeability.
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