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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

             Актуальність теми. Геотермальну енергію, як одне з перспективних 

відновлюваних джерел енергії, давно і широко використовують багато країн. В 

Угорщині площа геотермальних теплиць складає 1,5 млн. кв. м. Одна з 

найпотужніших у світі геотермальних електростанцій (1400 МВт) знаходиться в 

районі Гейзерс (США). 

             В Україні теж є певні запаси, хоча і менш гарячих, термальних вод в 

Закарпатті, в Криму, на Прикарпатті, в Дніпровсько-Донецькому басейні і в інших 

регіонах. Достатньо багато родовищ Дніпровсько-Донецької Западини містять 

теплоносій з температурою 120-1300 за Цельсієм. На захід від Львова, за даними 

карти Інституту геофізики НАН України, температура сягає 140-145, а в районі 

Берегово навіть  1500 .  Ці запаси вже сьогодні можна рентабельно використовувати 

не тільки для теплопостачання різних споживачів, а й для виробництва електричної 

енергії. Високий вміст у термальній воді природного газу робить доцільним його 

вилучення для енергетичних потреб одночасно з видобуванням з тієї ж свердловини 

геотермального теплоносія та створення на цій основі гібридних тепло- і 

електрогенеруючих установок з використанням турбін, які працюють на 

низькокиплячому робочому тілі, з перетворюванням цими установками хімічної 

енергії газу в теплову і (або) в електричну енергію. Застосування турбінного 

паросилового циклу з низькокиплячими робочими тілами дозволить використати 

наявний теплоенергетичний потенціал для сталої генерації електричної енергії, 

незважаючи на некондиційні за температурою для інших технологій параметри 

теплоносія, характерного для геологічного середовища України.   Вирішенню цих 

актуальних задач і присвячені прикладні комплексні дослідження, результати яких 

викладені в дисертаційній роботі. 

             Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана згідно з науково-дослідною темою Інституту відновлюваної 

енергетики НАН України  «Розробка методів підвищення енергоефективності 

систем добування геотермальних ресурсів та їх комбінованого використання для 

виробництва електроенергії і теплоти із застосуванням підземного акумулювання» 

(шифр «Геотерм 2»), затвердженою постановою бюро ВФТПЕ НАН України від 

25.12.2012 р. № 20, § 95-а, п.5. Номер державної реєстрації 0113U1715.  

             Результати, отримані в роботі, вже використані в дослідженнях за цільовою 

програмою наукових досліджень НАН України на 2016 р. («Ресурс-2») спільно з 

ІТТФ НАН України (Договір №1-6/16 від 01.07.2016 р. «Дослідження геотермальних 

властивостей вироблених нафтових і газових родовищ та технологічних 

можливостей їх використання в теплових і в електричних енергогенеруючих 

технологіях. Пошук і оцінка першочергових родовищ»). У зазначених роботах за 

договором з ІТТФ здобувач приймав участь як науковий керівник теми і як 

виконавець від Сторони ІВЕ НАН України із засвідченням впровадження 

результатів дисертаційних досліджень відповідним актом впровадження.  

             Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційних досліджень є ство-

рення науково-методичної бази для інженерних розрахунків основних технічних та 

експлуатаційних параметрів автономних систем теплопостачання і електрогенерації, 

у яких в якості джерела енергії використовується геотермальний потенціал, 

приурочений до вироблених нафтових і газових родовищ, в тому числі 
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зосереджений в природному газі, розчиненому в термальній воді, а в якості 

технічних засобів для його освоєння – парк готових нафто- і газовидобувних та 

допоміжних свердловин. 

          Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішувались такі  задачі: 

- аналіз теплоенергетичного потенціалу нафтових і газових родовищ в комплексі з 

геотермальною складовою; 

- розробка технологічних схем і обладнання для сепарації газонасиченої рідини; 

- термодинамічний аналіз процесів електрогенерації з використанням низько- 

киплячих робочих тіл турбін на основі низькопотенційного газонасиченого 

геотермального теплоносія та розробка узагальнених і принципових схем цього типу 

електростанцій; 

- математичний аналіз тепломасообмінних процесів у свердловині при  

використанні односвердловинної технології видобування і акумуляції теплоти. 

         Об’єктом дослідження є тепломасообмінні процеси перетворювання 

складових підземного флюїду для опалення, гарячого постачання і електрогенерації. 

         Предметом дослідження є методи оцінки запасів та процеси і системи 

перетворювання енергії геотермального теплоносія і розчиненого у ньому 

природного газу на вироблених нафтових і газових родовищах. 

         Методи дослідження. Розв’язання поставлених задач, наукові положення, 

висновки та рекомендації, що викладені в дисертації, виконані на основі  методів 

теорії тепломасопереносу в однорідних та гетерогенних середовищах, методів 

обчислювальної математики, методів аналізу експериментів з багатьма чинниками з 

урахуванням термодинамічних процесів і їх наслідків. 

         Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

      - виконані обґрунтування необхідності, доцільності і економічної ефективності 

використання залишкового енергетичного потенціалу вироблених нафтових і 

газових родовищ, зосередженого в супутньому цим родовищам геотермальному 

флюїді у вигляді як теплоти термальних вод, так і природного газу, розчиненого у 

них, з розробленням методу  числових  розрахунків цього комплексного потенціалу; 

      - розроблена інформаційна модель аналізу тепломасообмінних процесів при 

акумулюванні і видобуванні геотермальної енергії односвердловинною 

коаксіальною циркуляційною системою, що визначає залежність температури 

видобутого теплоносія від швидкості його циркуляції, здійснюваної за допомогою 

технологічного обладнання системи; 

      - виконана оптимізація технологічного процесу виділення і використання для 

генерації електричної енергії газу, розчиненого в термальному флюїді, на виробле-

них нафтових і газових родовищах; 

      - вперше для гідрогеологічних умов України розроблені три варіанта гібридної 

схеми геотермальних електростанцій на низькопотенційному газонасиченому 

теплоносії як за технологією ORC, так і з використанням газопоршневих двигунів 

внутрішнього згоряння (ГПД), з одночасним корисним використанням теплоти 

відпрацьованих газів ГПД в робочому контурі турбіни для надання робочому тілу 

турбіни необхідних значень робочих параметрів. 

           Практичне значення одержаних результатів:. 

     1.  Розроблена  і  запропонована до практичної  реалізації  теплофікаційна  

установка на       виробленому  Монастирищенському нафтовому  родовищі 

Чернігівської  області. 
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2. Розроблена і запропонована до реалізації електрогенеруюча установка 

потужністю 1 МВт на Гадяцькому родовищі Полтавської області. 

  3. розроблена і   запатентована  ефективна конструкція сепаратора для 

відокремлення газу від рідини – термальної води або нафти. 

      4. Результати, отримані в роботі, використані в дослідженнях за цільовою 

програмою наукових досліджень НАН України на 2016р. (Ресурс-2) спільно з ІТТФ 

НАН України (Договір №1-6/16 від 01.07.2016 р. «Дослідження геотермальних 

властивостей вироблених нафтових і газових родовищ та технологічних 

можливостей їх використання в теплових і в електричних енергогенеруючих 

технологіях. Пошук і оцінка першочергових родовищ» із засвідченням в 2017 р 

впровадження результатів дисертаційних длсліджень відповідним. актом 

впровадження. 

   5. Однією з проблем геотермальної енергетики є висока вартість бурових і 

облаштувальних робіт. Так, тільки на одну із ретельно досліджених здобувачем 

свердловин, а саме №2  Гадяцького газоконденсатного родовища глибиною 5 км, 

було витрачено 16.5 км труб діаметром від 146 до 426 мм. В той же час,  переважна 

більшість родовищ гідротерм приурочена до нафтових або до газових родовищ, що  

вже мають величезний в масштабах України фонд готових свердло-вин, які втратили 

своє первинне призначення і на які раніше були витрачені великі капітальні 

вкладення. Впровадження результатів дисертаційних досліджень в реальну 

видобувну технологію і у відповідно створену галузь дозволить продуктивно 

використати ці вироблені родовища вуглеводнів для генерації теплової і електричної 

енергії і її децентралізованого постачання регіональним комунальним споживачам 

без буріння для цього нових свердловин. 

             Особистий внесок здобувача. Усі результати дисертаційної роботи отримані 

автором особисто. Роботи [1−11] написані самостійно. В друкованій праці [12], 

опублікованій у співавторстві, здобувачу належить постановка задачі, аналіз 

параметрів теплових потоків, підготовка вихідних даних, аналіз методів та 

результатів розрахунку, числові обчислення та побудова аналітичних, табличних і 

графічних компонент аналізу. 

           Апробація роботи. Матеріали теоретичних і експериментальних досліджень, 

що включені до дисертації, доповідались та обговорювались на І-й (2000 р.),  ІІІ 

(2002р.),VІ, ХІ, XV і на XVI Міжнародних науково-практичних конференціях 

«Відновлювана енергетика ХХІ століття» (АР Крим, смт. Миколаївка і м. Київ).  

             Публікації результатів наукових досліджень. Основні положення та 

результати теоретичних і експериментальних досліджень викладені у 22-х наукових 

працях, в тому числі у 12друкованих в фахових (в т.ч.  2 в зарубіжних виданнях), в 

4-х патентах України (2 на винаходи і 2 на корисні моделі) та в 6-ти тезах доповідей 

на міжнародних наукових конференціях.         

           Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена в п’яти 

розділах, вступі та у загальних висновках. Кожен розділ також має висновки за роз-

ділом.  Усього  робота  викладена  на 144 сторінках без урахування  додатків, має  39 

рисунків (в  тому   числі  14 схем, 5 графіків,  4  діаграми,   6  креслень,  1  фотогра-

фія,   9  картографічних фрагментів і карт)  і  23 таблиці. 
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                                          ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

             У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, сформульована мета та 

задачі досліджень, наукова новизна та практична цінність отриманих результатів. 

            У першому розділі оглянуті досягнення деяких зарубіжних країн в освоєнні 

теплового потенціалу Землі без аналізу конструкцій енергогенеруючих установок. 

             У другому розділі розроблені методи розрахунків потужності, яка може бути 

отримана від термальної води і від природного газу, розчиненого у ній, та  

побудовані відповідні аналітичні залежності, проілюстровані номограмою на рис. 1: 

           

     Рис. 1.  Номограма для экспрес-аналізу доступного рівня потужності  генерації.      

           В наведеному прикладі( V=12м3/год, Δ t = 50о, G=4,8) отримані рівні енергії:                               

теплової 700 кВт– права вузлова точка;  електричної 200  кВт – ліва вузлова точка 

          В третьому розділі  виконані теплотехнічні  розрахунки  системи  геотер-

мального теплопостачання, зокрема  розрахунок  теплової  потужності, технічнодо-

сяжної  на тільки одній свердловині родовища. Отриманий  результат складає 1,63 

МВт теплоти, а також виконані розрахунки серії технологічних схем та повної гід-

равлічної  схеми  системи  теплофікації комунальних і агропромислових споживачів.         

         З техніко-економічної оцінки системи теплопостачання усіх споживачів села 

Монастирище, перерахованих в таблиці 1, та тепличного комплексу, збудованого 

безпосередньо біля свердловини на Монастирищенському родовищі, випливає, що 

при капітальних витратах 1.04 мільйона дол. США, експлуатаційних витратах 66.9 

тис. дол./рік, термін окупності при продажу теплоти і отриманні прибутку від реалі-

зації овочевої продукції становить 4.65 року, а економія органічного палива у бюд-

жетній інфраструктурі села становить 1,055 тис. т.у. п. на рік. При цьому усіма спо-

живачами використовується увесь технічно досяжний тепловий потенціал 1.6 МВт, 

який може забезпечити усього одна будь-яка, з 6-ти наявних,  свердловин родовища. 

         Як приклад досліджені параметри теплофікаційної установки на базі 

свердловини № 20 для чотирьох можливих варіантів робочої схеми.  Аналізом 

переваг і недоліків усіх варіантів доведено, що найбільш оптимальним є варіант, 
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узагальнена технологічна схема якого наведена на рис.2, а повна гідравлічна схема 

на рис.3). 

 
 

Рис. 2. Схема системи опалення споживачів соціальної і агропромислової структур 

            села Монастирище на свердловинах №20 (видобувна) і №25 (поглинальна) 

 

                                                                                                                               Таблиця 1 

  Розрахунок теплових навантажень споживачами с. Монастирище за залежністю   

                             N =     V  (Tзадана внутрішня – Tрозрахунова .зовнішня)     
 

№ 

п/п 

Назва або призначення 

споживача теплоти 

Параметри формули, дії над ними та результати 

       ∙                ∙   V   ∙ (Tзвн – Tр.з.) =  N’   =   N 

без-

розм. 

ккал/м3 

годград. 
  м3  Град.   

  (+) 

Гкал/ 

год 
МВт 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.   Середня школа із 

  спортивним залом:       

- опалення 1,386 0,58 11286 26 0,2359 0,2737 

- гаряче водопостачання – – – – 0,0620 0,0719 

2. Лікарня:- корпус № 1 1,326 0,38 773 28 0,0109 0,0127 

-               корпус № 2 1,326 0,38 1365 28 0,0193 0,0224 

-               корпус № 3 1,326 0,38 630 28 0,0089 0,0103 

-               корпус № 4 1,326 0,38 505 28 0,0072 0,0084 

- гаряче водопостачання – – – – 0,0116 0,0135 

3. Будівля сільської ради 1,457 0,38 630 24 0,0084 0,0098 

4. Будинок культури 1,457 0,48 5832 24 0,0979 0,1136 

5. Будівля відділення 

зв’язку 1,457 0,38 1125 24 0,0150 0,0174 

6. Дит. садок : - опалення, 1,326 0,48 1260 28 0,0225 0,0261 

- гаряче водопостачання – – – – 0,0057 0,0066 

 

7. 

 

Торгівельний блок: 

- корпус № 1 

- корпус № 2 

      

1,457 0,38 660 24 0,0088 0,0102 

1,457 0,38 1270 24 0,0169 0,0196 

     Всього: – – – – 0,5431 0,6162 

      Пікова 

  котельня 
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         Розрахунки теплового навантаження соціальної структури села Монастирище 

без урахування навантаження тепличним комплексом, яке за технічним завданням 

передбачається в межах одного МВт, зведені у таблицю 1. 

         В четвертому розділі розроблений гібридний односвердловинний метод 

використання поодиноких глибинних свердловин як для сезонного акумулювання 

теплоти, так і для її вилучення без використання поглинальної свердловини шляхом 

створення внутрішньосвердловинної U-подібної циркуляційної системи (рис.4).  

          Для теоретичного підтвердження  досяжності позитивного ефекту використане 

диференційне рівняння теплопровідності в циліндричній системі координат з 

урахуванням конвективної складової,  яке в загальному вигляді описує 

температурне поле  стаціонарного потоку рідини у вертикальній трубі під впливом 

зовнішнього теплового поля, яким в даному випадку є  навколосвердловинне поле:  

                                            
2

1 1 1 1

2

1
0

T T v T
R

R R R Z a Z

    
   

    
 .                                 (1) 

Знак перед останнім членом, який характеризує комплексний показник впливу 

конвекції на зміну температури і залежить від його напрямку − (догори, чи донизу). 

Для спрощення рішення і отримання залежностей для числових розрахунків 

прийняті наступні припущення: на першому етапі розгляду задачі внутрішня труба 

теплоізольована, площа перетину обох потоків і, відповідно, швидкості однакові, а 

зміна температури середовища від поверхні до підошви лінійна. До рівняння (1) 

додаються наступні граничні умови (індекси згідно з рис.4б): 

       а)    б)          

         Рис. 4. Будова гібридної односвердловинної геотермальної установки:  

       а  – технологічна схема, б – внутрішньосвердловинна  циркуляційна система.  



 9 

 
2 0( ,0)T R T  , 

2

2
2 2( )ñ

R R

T
T T

R
 




  


,   

1

2
1 2( )

R R

T
T T

R
 




  


,  2

0

0
z

T

z 





  

1 1 2 1( , ) ( , )T R l T R l . 

 

(Оскільки Tс>T2,Tt1>T2  і при зростанні R, в точці R=R1 температура T2 

зменшується, а  при R=R2 − зростає), де Tс – температура середовища (гірського 

масиву) навколо свердловини, z  − відстань (глибина), (z ≤ l,   l − відстань, на якій 

потік змінює напрямок руху). 

          Так, як зміна температури в радіальному перетині нехтовно мала, можна 

усереднити її за радіусами R. Інтегрування рівняння (1) за  R в межах [R1, R2] 

призводить до наступної форми граничних умов:  

 

                   
1

0

1
1 1 2( )

R

R

dT
R R T T

dR




   ,   

2

1

2 1 2
1 2 2 2( )

R

c

R

dT R R
R a T T a T T

dr  
    . 

 

З урахуванням того, що  

                                           
2

2 2 1 1
2 1

2

R V
R R

V
   ,                                                     (2) 

в квазістаціонарному випадку таке усереднювання переносить граничні умови на 

поверхнях циліндру безпосередньо до диференційного рівняння: 

 

                            
2

2 2 2 2 2 2 2
2 1 22

1 1 1 1 1

2 2
( ) ( ) 0C

d T V dT V R V
T T T T

dz a dz RV R RV

 

 
       ,                     (3)  

 

де:  v1, v2 - швидкість руху води, відповідно, у внутрішній та зовнішній трубах,    

       (м/сек); 

       а  - коефіцієнт температуропровідності ά (м2/сек); 

       R1, R2  - радіуси внутрішньої та зовнішньої труб; 

       α2 - коефіцієнт тепловіддачі (Вт/м2·град); 

       λ - коефіцієнт теплопровідності (Вт/м·град); 

       z - глибина (м); z  [0, l], де l- максимальна глибина;  

       Tс - температура середовища навколо свердловини (град.); Tс  [То, Тmax]. 

      Граничні умови для Т2 наступні: 2 îz î
T T


  (температура на вході); 2 0

z î

dT

dz 

  (на 

вході відсутній додатковий підігрів). 

 Швидкості рідини і радіуси труб пов’язані відношенням:  

                                                  
2

1
2 12 2

2 1

R
V V

R R
 


. 

 На більшості розвіданих геотермальних і нафтових родовищ Дніпровсько-

Донецької западини, до якої відносяться усі виконані дослідження, температура на 

дні свердловин в залежності від глибини свердловини коливається в межах + 90-135 
оС, а градієнт її квазілінійної зміни в середовищі навколо свердловин згідно з 

прямими геологічними вимірами в свердловині № 20 Монастирищенського 

родовища в середньому становить 2.7 оС/100 м або 37м. на 1 градус.  
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 Таким чином ,         

Tс=Tо + kz,    max 0T T
k

l


 . 

 

  Після заміни змінної 
z

x
l

 , [0, 1]x  рівняння температурного поля для  Т2 = Т   

приймає вигляд 

                                            
0T gT pT к x pT       ,                                                  (4) 

 

де: 2V l
g

a
 ,      

2

2 2 2

2

1 1

2V R l
p

R V




 ,          к p kl  ,      (g і p величини безрозмірні, к − град.), 

 

з граничними умовами    Т(0) = То ,  Т′(0)=0. 

 

           Розв’язок рівняння (4) має вигляд: 

 

                  
0 0( ) (1 )

p p
x x

g gg g g
T x kl e klx T kl T klx kl e

p p p

 

        ,                                   (5) 

 

із використанням граничної умови   1 2 1x
T T


    дозволяє визначити  температуру води 

на вході і на виході внутрішньої труби. 

        Числові розрахунки дозволили встановити залежність між температурою 

видобутого на поверхню теплоносія, швидкістю його циркуляції в обох напрямках і 

добовим дебітом придатної за температурою для використання води та побудувати 

графік  цієї залежності (рис. 5). Показано, що у випадку теплопроникної центральної 

труби і великих швидкостей потоків така  технологія не є достатньо раціональною, в 

зв’язку с чим необхідна ії теплоізоляція. Цей практичний висновок необхідно 

ураховувати  при розробці перспективних проектів сезонної акумуляції і сезонного 

видобування теплоти,  зокрема на великому, дослідженому здобувачем в розділі 4, 

виробленому Машівському газоконденсатному родовищі Полтавської області.  

        В п’ятому розділі  розроблені методи і технології електрогенерації на 

низькопотенційному газонасиченому геотермальному теплоносії з використанням  

його як теплової, так і газової складових. Автором розроблений і запатентований  

винаходом сепаратор для вилучення газу з термальної води або з нафти (рис. 7). Так, 

на Гадяцькому газоконденсатному родовищі Полтавської області розкриті 

термоводоносні горизонти з температурою 115÷130°С і насиченістю природним 

газом до 5 м3  газу на 1 м3 води. Розроблені три гібридних метода генерації 

електричної енергії за допомогою турбінного приводу на низькокиплячому 

робочому тілі (рис. 8-10) і газопоршньового двигуна (ГПД). При цьому 

запропонована така схема (рис.6)  включення паротурбінної електрогенеруючої 

установки на НРТ в геотермальну циркуляційну систему (ГЦС): первинний контур 

теплообмінника, подібний за принципом дії традиційному геотермальному теплооб- 
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        Рис. 5    Графік залежності температури води від лінійної швидкості її       

                           руху в системі труб та від добового дебіту на споживання 

 

міннику включається в тракт ГЦС, а вторинний контур включається напряму і 

послідовно в турбінний контур, заповнений низькокиплячим робочим тілом турбіни 

в рідкій фазі. Функціонування усієї установки полягає в наступному: як  і  в 

теплофікаційній  схемі  геотермальний  теплоносій  видобувається  традиційною 

технологією і надходить у первинний контур теплообмінника, через вториннний 

контур якого прокачується робоче тіло турбіни після його виходу з конденсатора-

утилізатора і насоса, та теплотою первинного контура підігрівається до температури 

кипіння, У разі , коли робочим тілом служить газ н-пентан, це 35.27 оС. У вигляді 

пари робоче тіло надходить на вхідні сопла турбіни і приводить її в дію (рис.6): 

 

          

Рис. 6. Узагальнена термодинамічна схема включення паротурбінної  

             електрогенеруючої установки на НРТ в геотермальну циркуляційну систему  

             з нагріванням і кип’ятінням робочого тіла турбіни геотермальною теплотою 
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             В дисертації розроблені три варіанта гібридного метода генерації 

електричної енергії за допомогою такого турбінного приводу на низькокиплячому 

робочому тілі  в комбінації з газопоршневим двигуном (ГПД)  (рис,рис 8÷10). Для 

конкретно виконаної в п’ятому розділі розробки досліджені і застосовані дизельні 

двигуни вітчизняного виробництва (Первомайський завод «Первомайськдизель-

маш» Миколаївської області) ДВГА-315 і ДВГА-630 потужністю відповідно 315 і 

630 кВт і сумарним споживанням природного газу 251 куб.м на годину з сумарним 

виробленням відпрацьованих  (вихлопних) газів 6336 кг на годину (1.76 кг/сек) з 

 

       Рис. 7. Загальний вигляд   внутрішньої  будови авторського сепаратора. Діаметр         

               сепараційної колони  0.6-1.2 м    в залежності від добового дебіту теплоносія 
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температурою 550о С, які в комбінації з термальною водою нагрівають і 

випаровують робоче тіло турбіни, в якості якого підібрана  речовина з низькою тем- 

пературою кипіння 35.2о С, це зріджений газ н-пентан, який при кімнатній 

температурі представляє собою прозору рідину. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        В роботі виконані комп’пютерні розрахунки усіх термодинамічних параметрів 

турбінних циклів та електротехнічних параметрів усіх варіантів електрогенерації 

(табл. 2).  Аналіз виконаних розрахунків показав, що в третьому з розроблених 

варіантів, коли відпрацьовані гази використовуються для перегріву вже випарува-

ного до цього геотермальною теплотою робочого тіла, турбіна розвиває найбільшу 

потужність. 

         Результати розрахунків генерованої в кожному з варіантів електричної 

потужності зведені в таблицю 3. При цьому, вихідним значенням привідної 

потужності для розрахунку отриманої електричної потужності приймалась 

обчислена на комп’ютері корисна потужність турбін (таблички на полі рисунку 11)  

за кожним з варіантів,  а     к.к.д.  електрогенератора за усіма варіантами прийнятий 

рівним   0.96. 

 

 

    Рис. 8      Варіант 1: Відпрацьовані гази ГПД (t=550оС) викидаються в                   

                    атмосферу, робоче тіло турбіни після виходу з  конденсатора ути- 

                    лізатора 8 та насоса 9 в зрідженому стані підігрівається і випарову-  

                    ється тільки за рахунок геотермальної теплоти в теплообміннику  

                    13 системи рідина-рідина 
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   Рис. 10. Варіант 3: Відпрацьовані гази ГПД попередньо піддані   частковому   охо-    

               лодженню  ( до +180оС )  перегрівають вже випаруване робоче тіло до зада- 

               них  йому параметрів за температурою і сухістю, після чого використову-  

               ються за потреби    як теплоносій  для  потреб будь-яких теплотехнологій і  

               утилізуються за  хіміко-екологічними  показниками  в  спеціальних   

              пристроях – каталізаторах  

  

 

Рис. 9. Варіант 2: Відпрацьовані гази ГПД спрямовані на додатковий підігрів   

            геотермального теплоносія в теплообміннику і нагрівають до  

            кипіння та випаровують робоче тіло турбіни 
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                                                                                                                              Таблиця 2.      

   Термодинамічні  показники в турбінному  контурі  за циклом Ренкіна 

№

№ 

                 Назва параметру Од. 

виміру 

      Варіант схеми 

1 2 3 

1 Тепло, підведене в котел н-пентану кВт 2933 3458 3479 

2 Температура н-пентану на вході в турбіну  К 335 345 365 

3 Тиск н-пентану на вході в турбіну МПа 0.215 0.289 0.496 

4 Різниця ентропій на вході і виході з турбіни кДж/(кгК) 0.0155 0.0006 0.0003 

5 Теоретична температура  н-пентану на 

вихіду з турбіни 

К 320.8 321.5 327.8 

6 Дійсна температура н-пентану на вих. з 

турбіни 

К 323.8 326.1 334.4 

7 Температура насичення н-пентану на 

виході з турбіни 

К 320.7 320.7 320.7 

8 Витрати н-петану кг/с 5.0 5.3 5.3 

9 Потужність н-пентанової турбіни кВт 75.6 133.6 204.9 

10 Сумарна кількість тепла, відданого в 

конденсаторі  

кВт 1751 1886 1967 

11 Тепло, віддане в конденсаторі перегрітою 

парою н-пентану 

кВт 28 56 147 

12 Витрати охолоджуючого середовища кг/с 109.4 117.8 122.9 

13 Потужність вентилятора конденсатора кВт 26.7 28.7 30.0 

14 Потужність насоса стискання кВт 0.7 1.5 3.7 

15 Корисна потужність н-пентанової турбіни кВт 48.2 103.4 171.2 

16 Ентальпія р.т. на вході в турбіну   кДж/кг 376.4 392.1 424 

17 Ентальпія р.т. на виході з турбіни (адіабата) кДж/кг 354.8 356.2 368.7 

18 Ентальпія р.т. на дійсному виході з турбіни  кДж/кг 360.2 365.2 382.6 

19 Ентальпія конденсату (парова фаза) кДж/кг 354.6 354.6 354.6 

20 Ентальпія конденсату (рідинна  фаза) кДж/кг 8.3 8.3 8.3 

21 Ентальпія в кінці стискання р.т. кДж/кг 8.4 8.6 9.0 

22 Середня теплоємність термальної води кДж/(кгК) 4 4 4 

23 Температура в кінці стискання р.т. К 320.9 320.9 321 

24 Темрмічний к.к.д установки - 0.058 0.093 0.113 

25 Ефективний к.к.д. установки - 0.016 0.029 0.044 

26  Температура термальної води в кінці 

ділянки випаровування 

К 338.7 349.1 369.0 

27 Тиск за турбіною кПа 148 148 148 

28 Температура насичення н-пентану на 

виході з турбіни 

К 320.7 320.7 320.7 

29 Потужність насоса конденсатора (вода) кВт 000 000 000 

30 Теплова потужність у випарнику кВт 1663.9 1713.0 1611.6 

31 Теплова потужність в економайзері кВт 166.9 303.6 564.7 

32 Питоме тепло в економайзері кДж/кг 33.50 57.4 107.5 

33 Питоме тепло в випарнику кДж/кг 334.4 326.1 307.5 
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                                                         Потужність турбіни НРТ          –   75.6  кВт, 
                                                     Корисна потужність турбіни    –   48.2  кВт, 
 

                                                                                                                       ВитратиНРТ                –     5.0кг/сек        

                   
 

     

 Рис. 11.  Діаграма циклу Ренкіна в турбіні  НРТ на н-пентані  з таблицею  

              потужностей турбіни для трьох    варіантів  термодинамічних   

              параметрів робочого  тіла турбіни згідно таблиці 2 (п.п. 9, 15.). 

 

                                                                                                                     Таблиця 3 

               Порівняльні показники отриманої електричної потужності 

 

 

№№ 

 

варіантів 

Електрична 

потужність, 

отримана за 

допомогою 

ГПД, 

(п.15 х 0.96) 

     кВт 

Електрична 

потужність, 

отримана за 

допомогою 

турбінної 

технології 

    кВт 

 

Загальна 

електрична 

потужність 

 

 

      кВт 

Додатковий приріст 

електричної енергії, 

               % 

До 

загального 

обсягу 

До 

ГПД 

технології 

1 907.2 46.272 953.472 4.85 5.10 

2 907.2 99.264 1006.464 9.86 10.94 

3 907.2 164.352 1071.552 15.34 18.12 

нпк 

335 Ко 

148кп 

 
320.8
Ко 

320.7

Ко 

323 

Ко  
335

Ко 
адіабата насоса 

адіабата турбіни 

   Потужність турбіни НРТ       – 204.9  к     

Корисна потужність турбіни         – 171.2  кВт, 
                   Витрати НРТ                   –    5.3  кг/сек. 

 

Потужність турбіни НРТ           – 133.6  кВт, 
 Корисна потужність турбіни       – 103.4  кВт, 

                Витрати НРТ               –    5.3  кг/сек. 

 

   Варіант 2 

 Варіант 3 

    Варіант 1 
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                                                           ВИСНОВКИ 

             В дисертаційній роботі вирішені наступні наукові, науково-технічні і 

прикладні задачі:  

             1. Розроблений і математично обґрунтований метод гібридного 

використання як окремих свердловин, так і цілих вироблених родовищ нафти або 

газу для сезонного акумулювання скидної теплоти від потужних енергетичних 

установок, наприклад компресорних і газоперекачуючих станцій на промислах і на 

газопроводах або від спеціально створених теплоакумулюючих, наприклад 

потужних сонячних, установок в інтересах комунальних енергетичних підприємств. 

           2. Розроблена математична модель тепломасообмінних процесів у 

внутрішньосвердловинній циркуляційній системі і отримана нова формула для 

числового обчислення параметрів односвердловинної тепловидобувної установки, а 

саме розраховування швидкості прокачування теплоносія в системі, необхідної для 

встановлення заданих величин дебіту і температури теплоносія на поверхні. що в 

свою чергу дозволяє з часом, після натурного випробування в реальній свердловині, 

розраховувати на відмову від буріння і облаштування поглинальних свердловин. 

           3. Запропонована технологія і розроблена для неї та запатентована 

конструкція сепаратора по відокремленню природного газу від газонасиченої 

термальної води дозволяє створювати не тільки теплові станції, але і 

електрогенеруючі установки, які працюють безпосередньо на родовищах 

термальних вод або на вироблених родовищах вуглеводнів,  а саме: одночасно 

використовують для електрогенерації як теплоту термального теплоносія в турбінах, 

так і розчинений у ньому природний газ для спалювання в привідних 

газопоршньових двигунах (ГПД), що також приводять в рух електрогенератори, 

безпосередньо на місці видобування, що і робить таке джерело енергії 

відновлюваним, екологічно безпечним та економічно доцільним. 

          4. Функціональна та гідравлічна схеми розробленої геотермальної 

теплофікаційної установки потужністю 1.63 МВт  для опалення об’єктів соціальних 

і агропромислових споживачів без використання вуглеводневих або біологічних 

паливних ресурсів, допускають роботу системи в безлюдному автоматизованому 

режимі та тільки однією установкою і тільки на одній свердловині забезпечують 

економію палива, в перерахунку на вугілля, 1055 тонн на рік. Екстраполяція цього 

результату на більшу кількість свердловин дає, відповідно, і більшу економію. 

Зокрема, тільки на цьому дослідженому виробленому родовищі нафти, 

розташованому  на відстані 2 км від потенційних споживачів великого села 

налічується біля 10 таких свердловин. 

          5. Розроблений гібридний метод генерації електричної енергії на основі 

комбінації різнорідних привідних машин: парової турбіни, яка працює на 

низькокиплячому робочому тілі (НРТ) з використанням некондиційної для інших 

технологій низькотемпературної термальної води, та газопоршневого двигуна 

(ГПД), який працює на природному газі, вилученому з цієї ж газонасиченої 

термальної води розробленим і запатентованим сепаратором, дозволяє видобувним 

компаніям забезпечити свої енергетичні потреби без приєднання до системних 

електромереж в складних польових умовах промислів і навіть продавати теплову та 

електричну енергію іншим децентралізованим споживачам  в районах промислів та 

в системну мережу по «зеленому» тарифу. Технологічна схема поєднання усіх 

складових такої установки в одну цілісну енергогенеруючу установку: свердловина, 
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турбіна, ГПД, два електрогенератора; розроблена для трьох варіантів такого поєд-

нання з отриманням, відповідно, трьох рівнів потужності електричної енергії, гене-

рація якої була покладена в основу даного дослідження з акцентом на застосуванні 

низькотемпературного турбінного циклу, прецедентів якого в Україні немає. 

       6. В процесі дисертаційних досліджень окремі їх результати були використані в 

одному з проектів Цільової програми наукових досліджень НАН України на 2016 

рік, що засвідчене відповідним актом як впровадження дисертаційних досліджень. 

       7. Дисертаційною роботою вирішується і економічно-прикладна задача економії 

металу шляхом вторинного використання для генерації теплової і електричної 

енергії великого парку вивільнених нафто- і газовидобувних свердловин України 
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                                                           АНОТАЦІЇ 

             Кравченко І.П. Процеси та системи перетворювання геотермальної 

енергії вироблених нафтових і газових родовищ. − Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.08 – перетворення відновлюваних видів енергії. – Інститут 

відновлюваної енергетики НАН України,  Київ, 2017. 

             Дисертаційна робота присвячена пошуку нових шляхів видобування і 

перетворювання геотермальної енергії на геотермальних родовищах, які приурочені 

до родовищ вуглеводнів − нафти, газу, газового конденсату. Важливим аргументом 

постановки такої задачі постала проблема великої вартості буріння геотермальних 

свердловин. Основними напрямками інноваційних рішень в роботі стали: спосіб і 

технологія перетворювання низькотемпературної геотермальної теплоти в 

електричну енергію; метод і конструктивні рішення відділення (сепарації) з 

термальної води розчиненого у ній природного газу, з перетворенням його хімічної 

енергії в електричну; метод сезонного глибинного акумулювання когенераційної 

теплоти, отриманої від потужного енергетичного обладнання з метою використання 

в зимовий сезон для децентралізованого опалення комунальних споживачів. 

             Ключові слова: геотермальна енергетика, електроенергетика, опалення, 

родовище, видобування, перетворювання, акумулювання, низькокипляче робоче 

тіло, сепаратор,  турбіна, електрогенератор. опалення, 

 

             Кравченко И.П. Процессы и системы преобразования геотермальной 

энергии выработанных нефтяных и газовых месторождений. − рукопись. 

             Дисертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.14.08 – преобразование возобновляемых видов энергии. 

             Дисертационная работа посвящена поиску новых путей извлечения и 

преобразования геотермальной энергии на тех геотермальных месторождениях, 

которые приурочены к месторождениям углеводородов ─ нефти, газа, газового 

конденсата, оборудованным необходимым для добычи этих углеводородов 

количеством скважин. Такая направленность вызвана стремлением найти методы 

извлечения подземного тепла без бурения необходимых для этого специальных 

геотермальных скважин, используя их, уже имеющийся на месторождении, парк. 

             Цель диссертации заключается в поиске методики оценки наличия и 

величины энергетического потенциала гидротерм, приуроченых к таким 
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месторождениям, условий их залегания с точки зрения возможности их 

промышленной разработки с использованием парка готових скважин, оставшихся от 

предыдущего назначения, а также разработка новых технологий использования 

этого потенциала как по традиционному назначению для отопления и горячего 

водоснабжения,  так и для полного превращения всей добытой теплоты в 

электрическую энергию независимо от температуры добытого теплоносителя, что в 

выполненной работе ставилось как основная цель превращения геотермального 

потенциала, поскольку классическими турбинными технологиями такое 

превращение в условиях низкотемпературного гидротермического поля Украины 

невозможно. 

             Для научного обоснования такой технологии в работе выполнен 

математический анализ тепломассообменных процессов в исскуственно 

создаваемой  внутрискваженной U-подобной коаксиальной циркуляционной 

системе, который показал, что при установлении в скважине определённых, 

рассчитанных этим анализом, параметров, прежде всего суточного дебита и 

линейной скорости циркуляции теплоносителя, можно при добыче теплоносителя, 

особенно низкопотенциального, пригодного для питания турбинных установок, 

работающих на низкокипящих рабочих телах, обойтись без бурения поглощающих 

скважин и сбрасывать отработанный теплоноситель в ту же скважину, из которой он 

был добыт посредством центральной трубы коаксиала, только уже через 

межтрубное пространство этого коаксиала. 

             Также к основным инновационным решениям относятся: конструкторско-

технологическое решение (запатентовано) отделения (сепарации) из термальной 

воды растворённого в ней природного газа, преобразования его химической энергии 

в электрическую, а также технология полезного использования возникающей при 

этом высокотемпературной теплоты для перегрева рабочего тела турбины, 

работающей на низкокипящем рабочем теле. 

             Практическое значение полученных результатов заключается в разработке 

принципиальных схем электрогенерирующих установок мощностью более 1 МВт, 

которые уже пригодны для практического использования на освободившихся 

скважинах выработанных месторождений, например, на тщательно исследованном 

соискателем Гадячском месторождении газового конденсата, с использованием 

скважины №2 на Бухаловском поднятии, температура теплоносителя в которой  

достигает 120оС при его насыщенности природным газом 5.5 куб.м. газа на 1 куб. м. 

воды, что и позволяет создать на месторождении полноценную мощную 

электростанцию по схеме соискателя, в которой представленная в расчётах 

установка мощностью 1 МВт только на одной скважине, может служить пилотным 

образцом, демонстрирующим теплоэнергетические возможности всего, 

выроботанного по газу,  месторождения. 

Ключевые слова: месторождение, добыча, акумулирование, преобразование, 

отопление, горячее водоснабжение, низкокипящее рабочее тело, сепаратор,  

турбина, електрогенератор. 
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             The thesis is dedicated to finding new  and improving of ways existing production 

and conversion of geothermal energy of geothermal deposits, which are confined to 

deposits of hydrocarbons − oil, gas and gas condensate. Besides of tasks of innovative 

development of geothermal industry, an important argument for formulation of this 

problem arose and the problem of high cost of drilling geothermal wells, because this 

industry is unable to be self support. To exit from this situation can be used the methods 

and technologies developed through the use of ready-made wells on already developed 

wells on deposits of oil and gas  in the case timed to them of geothermal fields. 

   Main directions developed of innovative solutions in the work were: own method of 

using of ready oil- and gas producing wells on oil or gas fields for goals of geothermal 

energetics; method and technology of converting low temperature geothermal heat into 

electrical energy; methodic of numerical and graphical definition of geothermal energy 

resources of fuel and geothermal fields to generate heat and power; method and design 

solutions (patented) of separation from of thermal water natural gas dissolved in her, 

technology him use and transformation his chemical energy into electrical energy; hybrid 

method of seasonal geothermal deep accumulation of cogeneration of heat received from 

powerful energy equipment (pumping stations, power plants, pumping and compressor 

stations, other piston and turbine engines, and so on) or from renewable sources, such as 

from a specially built solar collectors with further use in winter seasons heating for 

decentralized social and communal consumers, and possibly electricity generation, along 

with by  warmth natural of geothermal power of this accumulator. 

         Keywords: geothermal energy, electricity, heating, deposits, extraction, separator, 

conversion, accumulating, low boiling working fluid, turbine, generator. 

 

 

 

Поправка  

 

На стор. 4  в пункті «Структура та обсяг дисертації» замість  фрази «Усього робота 

викладена на 144 сторінках без урахування додатків, має 39 рисунків(в тому числі 

14 схем, 5 графіків, 4 діаграми, 6 креслень, 1 фотографію, 6 картографічних 

фрагментів і карт) і 23 таблиці»  треба читати   «Робота має обсяг 168 сторінок, з них 

155 сторінок основного тексту, що містить 39 рисунків,  21 таблицю, перелік 

використаних джерел (71 найменування),  та 2 додатки.» 

 

 

 

 

 

 


