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Дисертація присвячена вирішенню питань використання геотермального 
потенціалу тих гідротерм, які приурочені до родовищ нафти і газу, на яких вже 
вироблений вуглеводневий ресурс, але залишилась уся інфраструктура видобувних 
технологій у вигляді облаштованих свердловин, трубопровідних комунікацій і
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мереж, насосного і іншого специфічного для галузі обладнання, яке може бути в 
подальшому використане в геотермальних технологіях.

Мета дисертації полягає у визначенні методики оцінки наявності і величини 
енергетичного потенціалу таких гідротерм, гідрогеологічних умов їх залягання з 
точки зору можливості для їх промислової розробки використанням парку готових 
свердловин, що залишились на родовищах після їх вироблення по основним 
копалинам -  нафті і газу, та розробка нових технологій використання цього 
потенціалу як за традиційним призначенням -  для опалення і гарячого 
водопостачання, так і з метою повного перетворювання усієї видобутої 
геотермальної теплоти тільки в електричну енергію незалежно від температури 
теплоносія, що у виконаній роботі ставилося за основну мету перетворювання 
геотермального потенціалу, оскільки класичними турбінними технологіями таке 
перетворювання в умовах низькотемпературного гідротермального поля України 
неможливе.

Проведено аналіз та визначення місць розташування з точки зору 
експлуатаційної та економічної доцільності використання вироблених родовищ 
нафти і газу та наявність в зоні їх гідротермального впливу приурочених родовищ 
гідротерм або їх проявів, достатніх для розширення геофізичних і
геологорозвідувальних пошуків з метою пошуку можливості поступового створення 
в Україні окремої енергетичної галузі «Геотермальна енергетика», призначеної для 
екологічно чистої технології видобування підземного теплоносія з перетворюванням 
його теплового потенціалу в електричну енергію за новими технологіями та для 
децентралізованих систем геотермального опалення і гарячого водопостачання в 
сільських місцевостях за класичними технологіями з застосуванням гібридної 
технології, запропонованої в дисертації, яка передбачає одночасне, тобто гібридне 
використання готових і вивільнених свердловин та підземного гідротермального 
геологічного середовища навколо них для сезонного акумулювання теплової енергії 
як від когенераційних установок, створених на базі енергопотужного обладнання,



наприклад, газоперекачуючих турбінних і компресорних машин, так і від спеціально 
створених установок для перетворювання сонячної енергії у високопотенціальну 
промислову теплоту.

Для наукового обґрунтування такої технології в роботі виконаний 
математичний аналіз тепломасообмінних процесів у штучно створюваній 
внутрішньосвердловинній И-подібній коаксіальній циркуляційній системі, який 
показав, що при встановленні в свердловині певних, визначених цим аналізом, 
параметрів, перш за усе добового дебіту і лінійної швидкості руху теплоносія в 
системі, можна при видобуванні теплоносія, особливо низькопотенційного, 
придатного для живлення турбінних установок, які працюють на низькокиплячих 
робочих тілах, обійтись без поглинальних свердловин і закачувати відпрацьований 
теплоносій у ту ж свердловину, з якої він видобутий через центральну трубу, тільки 
вже через між трубний простір, створеного коаксіально.

Окрім глибокого аналізу галузевої виробничої і гідрогеологічної інформації, 
який здійснювався з дозволу і в умовах відповідних підприємств, зокрема 
Чернігівського нафтогазовидобувного управління НГВУ «Чернігівнафтогаз», м. 
Прилуки, проаналізовані дослідження відомих гідрогеологів геотермального 
потенціалу Дніпровськодонецької западини (ДДЗ), зокрема таких відомих 
гідрогеологів і геофізиків як Корценштейн В.Н. (Москва), Гордієнко В.В. (Київ), 
Соболевский Э. Э. (Київ), Клепин В.Н. і Парахін Б.Г. (Київ).

Також за роботами докт. техн. наук Забарного Г.М. проаналізовано 
геотермальний запас теплової енергії України по кожній області окремо. 
Встановлено, що в регіонах ДДЗ, Закарпаття, Прикарпаття і в Криму зосереджені 
великі запаси геотермальних покладів, достатніх для їх використання в промислових 
масштабах, але для якісної і кількісної оцінки цього потенціалу потрібно здійснити 
повномасштабну в межах України геологічну розвідку саме на пошук і оцінку 
родовищ гідротерм.

Проведено аналіз конструкційних схем існуючих в споріднених та в су
міжних галузях установок і технологій з відділення від рідини, наприклад, гео
термальної води або від нафти, розчиненого в ній або супутнього їй природного 
газу, як наприклад, на нафтових родовищах, що візуально проявляється у вигляді 
палаючих факелів над свердловинами. Для цього використовувалася інформація як з 
літературних джерел, наприклад, найпотужніший довідник часів СРСР з 
нафтовидобування, це «Справочная книга по добыче нефти» під ред. Ш.К. Гіма- 
тудінова. М.: Недра- 1974. 704 с., так і з непублікованих відомчих джерел, 
наприклад, знайомство з анотацією на розробку Краснодарського Інституту 
нафтогазового обладнання «Центробежный сепаратор нефти» відбулось в робочому 
порядку в НАК «Укрнафта» в якості порівняльного аналізу з вже запатентованими 
розробками здобувана.



Встановлені усі переваги і недоліки цих установок, що дозволило здобувачеві 
розробити і запатентувати спеціально для газонасиченого геотермального 
теплоносія сепаратор для відокремлення від нього розчиненого в ньому природного 
газу і розробити технологію його використання при генерації електричної енергії за 
допомогою приводу електрогенератора газопоршневим двигуном (ГПД) в 
комбінації з приводом від турбіни, яка працює на низькокиплячому робочому тілі, 
що нагрівається і випаровується тим же геотермальним теплоносієм, з якого 
вилучений газ для живлення ГПД.

Для створення підстав щодо використання таких турбін була використана 
як навчально-методична література з цієї галузі, наприклад, навчальний інтернет- 
посібник московського енергетичного інституту «Техническая термодинамика» 
авторів В.А. Кириллилин, В.В. Сычев, А.Е. Шейндлин, так і публікації в 
періодичному друку , наприклад авторів Шубенко А.Л., Бухолдін Ю.С. Також 
детально проаналізовані раніше опубліковані роботи широко відомого українського 
теплофізика Б.Д. Білеки.

Заплановані і анонсовані в дисертаційній роботі стендові дослідження з 
використання в геотермальній енергетиці воднево-металогідридних технологій 
спільно з Інститутом проблем машинобудування НАН України в м. Харкові, не були 
завершені за стихійних обставин.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні практичних 
схем електрогенеруючих установок потужністю більше 1 МВт, які вже придатні для 
практичного використання на виведених з використання свердловинах виснажених 
родовищ газу або газового конденсату, наприклад на ретельно дослідженому 
Гадяцькому родовищі газового конденсату з використанням свердловини № 2 на 
Бухалівському піднятті температура теплоносію в якій сягає 120 °С при його 
насиченості природним газом 5,5 куб м. газу на 1 куб. м. води, що і дозволяє 
створити на родовищі повноцінну потужну електростанцію за схемою здобувана, де 
представлена в розрахунках установка на потужність 1 МВт може служити як 
пілотний проект і як демонстраційний зразок можливостей родовища.

Результати інших досліджень використані в Інституті технічної теплофізики 
НАН України спільно з Інститутом відновлюваної енергетики НАН України за 
договором №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» в рамках Програми наукових досліджень НАН 
України на 2016 рік «Ресурс 2».

Ключові слова: геотермальна енергія, гідротерм, приурочений, геотермальна 
енергетика, теплоносій, свердловина, газ, опалення, гаряче водопостачання, 
електрогенерація, турбіна, газопоршневий двигун.
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Зауваження щодо змісту та оформлення дисертації.
Оформлення.
Рецензент:

- зустрічаються різні текстові формати;
- певна кількість стилістичних помилок;
- певна кількість граматичних помилок.

Термінологія: (Автор -  Рецензент)
Геотермальний потенціал -  геотермальний ресурс (перспективний, розвіданий, 
видобувний, добутий).

Актуальність:
Автор стверджує:

1. «Головним стримуючим фактором розвитку геотермальної енергетики в
Україні....є високі розміри первинних капіталовкладень: розвідка,
буріння та обладнання свердловин, на які витрачається близько 50% 
капіталовкладень, а в перерахунку на одну геотермальну теплову 
станцію -  80% її вартості складає вартість свердловин».

2. «...нафтоносне родовище після його вироблення на нафту поступово 
заводнюється термальною водою і представляє собою готовий
геотермальний басейн.....Залишається тільки створити на свердловинах
таких родовищ геотермальні станції.... Такі свердловини мають стати 
предметом зацікавленості геотермальної енергетики».



3. «....Залишається тільки створити на свердловинах таких родовищ 
геотермальні станції...».

4. «Окремим питанням геотермальної енергетики стоїть сезонна
акумуляція теплоти....».

5. «В середньому кожна свердловина глибиною 3-4 кілометра коштує 
тільки по бурінню на рівні двох мільйонів доларів США з відхиленнями 
в обидві сторони ±25 відсотків».

Рецензент:
1. «Науково доведено, що собівартість 1 Гкал від геотермальної свердловини 

удвічі менша газової свердловини при однакових витратах на розвідку та 
буріння, а видобуток триває у тричі довше, до руйнування свердловинного 
обладнання».

2. «Обводнені горизонти, після вилучення вуглеводнів, мають низькі пластові 
тиски».

3. «Фонд свердловин, завершивших своє призначення, характеризується: 
корозійним станом експлуатаційних колон, малим діаметром, аварійним 
станом, тощо».

4. «Говорити про акумулювання теплоти в свердловинах -  неправильно. 
Треба говорити про використання температурного потенціалу певної 
глибини, оскільки температура на глибині залежить від геостатичного 
тиску, флюїдонасиченості, фізико-хімічного складу гірських порід для 
геофізичних умов України, і є незмінною».

5. «Вартість буріння свердловини в Україні глибиною 4000 м коштує біля 4 
млн. дол. США»

Наукова новизна.
Автор стверджує:

«...розроблена нова математична модель і виконаний аналіз 
тепломасообмінних процесів при акумулюванні і видобуванні геотермальної 
енергії односвердловинною циркуляційною системою, визначена залежність 
температури видобутого теплоносія від швидкості його ,
здійснюваної за допомогою технологічного обладнання системи, та можливі 
добові дебіти кондиційної складової цього теплоносія.».

Рецензент:
- «1. Математична модель теплообміну у свердловинному коаксіальному

теплообміннику в залежності від швидкості води, що рухається вверх-вниз в 
Україні запатентована у 2014 р. Патент ИА 92743» не згадана в роботі.



- «2. Аналогічна модель, що розроблена польським науковцем Т. Сливою, в 
роботі, та інших світових науковців, теж не розглянута».

- «3. Науковою новизною моделі слід вважати додаванням до відомої з 
будівельної теплофізики моделі теплообміну між коаксіальними трубами, що 
прокладаються горизонтально, вертикальну геофізичну умову -  зміну 
температури зовнішнього джерела».

В розділі 1 автор виконав поверхневий аналіз існуючих у світі ЕвБ без аналізу 
їх технологічних параметрів, що послабило всі подальші результати роботи.
Так...

В розділі 2, при розробленні методики з оцінки геотермального ресурсу, на 
рис. 2.1 автор навів результати дослідження видобування теплової енергії при

О

охолодженні води при продуктивності насоса до 35 м /год (9,7 л/с, для максимальної 
теплової потужності 500 кВт) і гіпотетично переніс результат на геотермальне 
джерело, а саме, залежність теплової потужності геотермального джерела від 
температури і дебіту енергоносія.
Рецензент. Правильне висловлювання: залежність теплового навантаження від 
температури і дебіту енергоносія. Теплова потужність геотермального джерела 
залежить тільки від геостатичного тиску, флюїдонасиченості гірського масиву та 
фізико-хімічного складу порід для геологічних умов України. А от теплова 
продуктивність свердловини залежить від технології видобування геотермальної 
енергії.
Реальні ЕС8 працюють на продуктивність до 150 л/с, оскільки при зниженні 
продуктивності насоса температура води при транспортуванні її з вибою на земну 
поверхню суттєво знижується. Існуючі Е08-І8\¥ працюють з продуктивністю до 5 
л/с.

В розділі 3 автор для ГІДС на рис.3.3 навів дані про пластовий тиск щодо 
глибини занурення насоса 13ЦН5А-500-800 з максимальною продуктивністю 5,7 
л/с. При температурному навантаженні 35 °С теплова потужність геостанції складає 
0,84 МВт. Автор вказав 1.63 -1.8 МВт.

В розділі 4 модель має не коректне математичне представлення. Так, умову

дЖ
Ж

дТ= -а2{Т2 -Тс) треба розглядати у вигляді 2—-
дЯ

= - а : [Г ,-3;(г)]

Суттєвими недоліком моделі є:
- умова постійної температури енергоносія у внутрішній трубі;



- апріорні (невідомі) параметри тепловіддачі, що сильно залежать від Гаусової 
геометрії поверхонь труб, швидкості енергоносія, тиску, матеріалу;

- модель не враховує вплив зміни гравітаційного потенціалу на температуру 
енергоносія при русі його вверх-вниз.

Математична модель побудована на параметрі теплопровідність води, яка 
змінюється від зміни температури в діапазоні ОМ 00 °С на 12,5%, що для практичних 
розрахунків має важливе значення.

Висновки.

Вказані недоліки не знижують загальну позитивну оцінку дисертаційної робо
ти Кравченка Ігора Павловича «Процеси і системи перетворювання геотермальної 
енергії вироблених нафтових та газових родовищ», яка є завершеною науковою 
працею і буде сприяти відновленню та подальшому розвитку геотермальної галузі у 
цілому та впровадженню теплофікаційних і електрогенеруючих установок регіо
нального призначення, а за науковою новизною та практичним значенням 
одержаних результатів в цілому, відповідає вимогам ВАК щодо кандидатських 
дисертацій, а її автор -  Кравченко Ігор Павлович заслуговує присудження йому 
наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.08 
«Перетворювання відновлюваних видів енергії».

Офіційний опонент 
канд. техн. наук, 
головний фахівець
НАК «Нафтогаз України» В. М. Карпенко


