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Актуальність теми дисертації та н зв язок з державними та галузевими 
науковими програмами.

Всесвітній сплеск за останні 50-60 років розвитку існуючих і створення нових 
енергоємних галузей, таких як металургійна, машинобудівна, транспортна, 
будівельна, переробна і навіть оборонна та соціальний сектор, викликав нечуваний 
дефіцит енергії і, перш за все, енергоносіїв у вигляді нафти і газу. Альтернатива у 
вигляді атомних електростанцій усіх проблем не вирішує. Для переходу від газових 
до вугільних технологій необхідні роки, не кажучи вже про кошти. Життя вимагає 
вишукування будь-яких інших альтернатив. Однією з них є геотермальна енергія. 
Нею користується близько 60-ти країн світу. Як правило, це країни, територіально 
приурочені до тріщинуватих геологічних структур, де відбувається вулканічна, 
гороутворююча або якась інша тектонічна діяльність, що супроводжується в надрах 
пароутворенням або хоча би значним перегрівом підземних вод, які отримали назву 
геотермальних.

Територія України, за деяким виключенням, розташована на фундаментальних 
геологічних платформах у вигляді Українського щита, Південно-західного схилу 
Воронезького масиву та Волинсько-Подільської плити. На цих потужних 
геологічних утвореннях не відбуваються ніякі тектонічні процеси, що апріорі 
виключає можливість споживати глибинне тепло Землі. Навіть Карпати і Крим не 
відповідають повністю потребам геотермії, наприклад для генерації електричної 
енергії.

І все ж геотермальний потенціал в Україні існує. Це нагріті підземні води, 
наявні в осадовому чохлі земної кори. Найбільші запаси такої води в Україні 
зосереджені в унікальному геологічному утворенні -  Дніпровсько-Донецькій 
западині, що простирається від Чернігова до Донбасу, і використання цього 
теплового потенціалу представляє науково-інженерну задачу. Причому, природа 
створила такі умови, що саме на цій території зосереджені і родовища вуглеводнів, а 
саме нафти і газу. Поєднання таких енергоносіїв в одних географічних межах 
створює можливість видобувати усі з них за допомогою одних і тих же свердловин. 
Тільки на масивах, охоплених дослідженнями здобувана, розвідано близько 300 
родовищ та експлуатується близько 2-х тисяч свердловин, пробурених на глибину 
від 3-х до 5-ти тисяч метрів. А це означає, що температура породи, якою б вона не 
була навколо них у верхніх шарах, у нижніх шарах згідно природного градієнту 
сягає 90-130 °С. Залишається тільки створити методи, технології і обладнання для 
корисного використання теплоти з цією температурою з енергетичною метою на 
поверхні.

Саме така задача поставлена перед здобувачем і на її вирішення направлені 
його дослідження. Відтак, тема дисертації вибрана вдало, є актуальною, своєчасною
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і її зв’язок з науковими державними і галузевими програмами, що показано у вступі 
до дисертації, є доцільним.

Структура і обсяг дисертації.
Дисертаційна робота Кравченка І.П. складається із вступу, п’яти розділів, 

загальних висновків та переліку використаних літературних джерел. Загальний 
обсяг дисертації становить 168 сторінок, з них 155 сторінок основного тексту, що 
містить 39 рисунків, 21 таблицю, перелік використаних джерел (71 найменування) 
та 2 додатки.

Оцінка змісту дисертаційної роботи.
У вступі автором обґрунтовано актуальність роботи, подана мета наукового 

дослідження та зазначені задачі, вирішення яких необхідне для досягнення мети. 
Подальше викладання матеріалу є логічним і аргументованим.

У першому розділі, який є оглядовим, в першому його підрозділі наведено 
інформацію про існуючі у світі геотермальні станції, в основному електрогенеруючі, 
починаючи з першої з них на родовищі Лордарелло в Італії, створеній в 1905 р., до 
новітніх, створених в США, Ізраїлі, Японії, Ісландії та ін. Наведені показники 
використання геотермальної енергії по континентах та динаміка нарощування 
встановленої потужності ГеоТЕС у світі на прикладі 13 лідируючих країн. У 
другому підрозділі розділу викладений аналіз геотермальних ресурсів України, в 
тому числі по областях, узагальнена інформація про родовища нафти і газу, 
вивільнені свердловини яких можуть бути потенціальними об’єктами для 
геотермального використання. В третьому підрозділі наведений перелік створених 
за увесь час геотермальних установок в Україні. Перелік складається з 13-ти 
одиниць, з яких достовірно діючі 2, доля установки в Криму невідома.

У другому розділі автор вводить поняття паливно-геотермальних родовищ і їх 
загальні характеристики як комплексних джерел хімічних (нафта і газ) та теплових 
(вода) енергоносіїв. В другому підрозділі розділу наведена розширена, практично 
повна, інформація про родовища і свердловини Чернігівського 
Нафтогазовидобувного управління, в структурі якого здобувачем виконувались 
дослідження, в тому числі в польових умовах. В третьому підрозділі розділу 
наведена розроблена автором методика оцінки енергетичного ресурсу паливно- 
геотермальних родовищ, виведені для цього формули та побудовані графіки, таблиці 
і номограми.

У третьому розділі опрацьовані теплоенергетичні процеси перетворювання 
геотермальної енергії на прикладі детально дослідженого Монастирищенського 
нафтового родовища Чернігівської області. Наведені розгорнуті геологічна і 
термальна характеристики родовища в цілому і навколо досліджених свердловин, 
зокрема виконані розрахунки параметрів геотермальної теплофікаційної установки 
на свердловинах №№ 20, 25, 26 та розрахунки теплового навантаження соціальної 
інфраструктури села Монастирище. Досліджені усі можливі варіанти забезпечення 
теплотою споживачів та опрацьований найоптимальніший з них. Побудована повна 
гідравлічна схема системи опалення села, виконана техніко-економічна оцінка



з

доцільності створення системи геотермального теплопостачання села Монастирище. 
Розраховані капітальні і експлуатаційні витрати на систему та терміни її окупності. 
Розрахована економія органічного палива, що складає 1056 т.у.п. на рік.

четвертому розділі дослідженим запропонованим автором інноваційний 
метод геотермальної технології щодо гібридного використання поодиноких 
свердловин як для сезонного видобування геотермальної енергії, так і для сезонного 
акумулювання когенераційної теплоти в навколосвердловинному масиві гірських 
порід. В перших двох підрозділах розроблена і проаналізована схема такої 
установки. Розроблена математична модель, виконані числові розрахунки та 
побудований графік тепломасопереносу в такій установці, які показали доцільність 
створення діючого зразка в натурній свердловині. В третьому і четвертому 
підрозділах наведена характеристика Машівського газоконденсатного родовища 
Полтавської області і задекларована можливість його використання в якості 
регіонального макроакумулятора теплоти, що, з точки зору автора, потребує 
подальших додаткових теоретичних і прикладних досліджень.

П ’ятий розділ присвячений дослідженням геотермальної електрогенерації 
комбінованим методом з використанням нетрадиційного для України способу 
приводу електрогенератора турбіною, що працює на парах низькокиплячої 
речовини. Метод відомий і використовується в ряді країн, але в Україні немає 
жодної такої установки, немає технології її використання і немає достатньо 
розвіданого родовища для її застосування. Здобувач особисто дослідив конкретні 
родовища і дані на конкретні свердловини, та виконав усі розрахунки відносно 
однієї з них як термодинамічного характеру, так і інженерних рішень. 
Термодинамічні розрахунки виконані для трьох варіантів принципової схеми, 
розробленої здобувачем, проаналізовані усі варіанти, в тому числі з використанням 
комп’ютерних програм, вибраний оптимальний варіант, розраховані вхідні і вихідні 
енергетичні параметри електростанції з використанням двох енергетичних 
складових термальної води: температура і розчинений у ній газ, та механічного і 
теплового потенціалу привідного газопоршневого двигуна. Результати розрахунків 
наведені у вигляді таблиць та діаграм термодинамічних циклів для трьох варіантів 
схеми.

Загальні висновки достатньо відображають основні наукові результати і 
містять якісні та кількісні показники проведених досліджень.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій
■  ••• •• • •сформульованих у дисертації, їх достовірність.

Наукові положення, висновки та рекомендації є наслідком різнобічних 
наукових досліджень, виконаних здобувачем при вирішенні задач, сформульованих 
у дисертаційній роботі. Вони є достатньо обґрунтованими і аргументованими, 
оскільки проводилися з використанням сучасних методів теоретичної 
термодинаміки і теплофізики, їх достовірність забезпечена коректним 
використанням математичного апарату і прийнятих припущень.



4

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що:
- вперше поставлена задача і науково обґрунтована необхідність, доцільність і 

економічна ефективність її вирішення по використанню залишкового енергетичного 
і матеріального потенціалу вироблених нафтових і газових родовищ, який 
зосереджений у зоні вивільнених від видобування вуглеводнів свердловин та у 
супутньому цим родовищам геотермальному флюїді у вигляді як теплоти 
термальних вод, так і у природному газі, розчиненому у цих водах, а самі вироблені 
родовища забезпечать значний позитивний економічний ефект завдяки 
використанню наявного на родовищах парку готових свердловин для освоєння 
цього потенціалу і, відповідно, нетрадиційне подовження їх виробничого ресурсу, в 
який раніше були внесені вагомі капітальні вкладення при бурінні і облаштуванні 
цих свердловин, що інакше приречені до їх втрати;

- вперше в геотермальну термінологію вводиться і в загальних рисах 
обґрунтовується поняття паливно-геотермальних родовищ, визначені їх загальні 
ознаки, показана їх енергетична сутність та досліджені потенціальні можливості, 
розроблена і науково обґрунтована методика числових і графічних розрахунків їх 
комплексного енергетичного потенціалу для генерації теплової і електричної енергії 
на вироблених нафтових і газових родовищах;

- реалізовані конструктивні рішення з оптимізації технологічного процесу 
виділення розчиненого газу з термального флюїду на вироблених нафтових і газових 
родовищах для генерації електричної енергії та розроблена і запатентована будова 
самого сепаратора;

- доведена і математично обґрунтована реальна можливість прямої генерації 
електричної енергії на низькопотенціальному геотермальному теплоносії, 
характерному для усіх геотермальних родовищ України, шляхом застосування 
турбінних циклів, що використовують низькокиплячі робочі тіла;

- термодинамічними розрахунками доведена доцільність паралельного 
використання турбінного і газопоршневого приводів електрогенераторів на 
родовищах, термальна вода яких містить у собі природний газ, що характерно для 
усіх геотермальних родовищ, приурочених до родовищ вуглеводнів, свердловини 
яких передбачається використовувати у геотермальних проектах, причому вперше 
обґрунтована технологія підвищення термодинамічних параметрів турбінного циклу 
за рахунок використання теплоти відпрацьованих газів газопоршневого двигуна.

Значущість отриманих результатів для науки та практики.
Значення для науки полягає у науковому обґрунтуванні нетрадиційного 

підходу до проведення, як установами НАН України, так і галузевими інститутами, 
в масштабах України комплексних прикладних наукових досліджень і розробки 
проектів регіональної геотермальної електрогенерації та посезонного видобування і 
акумулювання теплової енергії для опалення і гарячого водопостачання на основі 
використання інноваційних методів і технологій, розроблених та детально 
досліджених здобувачем.

Практична цінність роботи визначається по двох, науково взаємно не 
пов’язаних, напрямках: по-перше, це колосальна економія фінансових ресурсів при
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впровадженні в геотермальну енергетику розробок автора за рахунок заощадження 
коштів на виконання бурових робіт та замість цього використання парку готових і 
вивільнених свердловин нафто- і газовидобувної промисловостей; по-друге, 
насичення усіх регіонів України, прилеглих до родовищ вуглеводнів, як мінімум 
електрогенеруючими установками з приводом від турбін, що працюють на 
низькопотенційному геотермальному теплоносії та на розчиненому в ньому 
природному газі, чого на сьогодні в Україні не існує і не проектується. Такі 
установки можуть в найкоротші терміни створюватися прямо на свердловинах, 
використовуючи тільки земельну ділянку, закріплену за кожною окремо взятою, 
свердловиною. Вони не потребують прокладання підземних комунікацій, 
надзвичайно швидко вводяться в експлуатацію та можуть працювати навіть у 
безлюдному режимі. Практична цінність роботи по окремих напрямках також вже 
підтверджена актами впровадження саме наукових результатів дисертації в реально 
виконаних проектах, про що повідомляється у вступі до дисертації (стор. 24).

Рекомендації щодо подальшого використання результатів дисертаційної 
роботи.

Результати дисертаційної роботи можуть бути рекомендовані для 
використання і подальшого розвитку наукових досліджень в Інституті 
відновлюваної енергетики НАН України, в розробках підприємств та організацій, 
що опікуються енергетичними проблемами у житлово-комунальному секторі, 
наприклад для опалення і гарячого водопостачання бюджетної інфраструктури у 
сільській місцевості: школи, дитячі садки, лікарні та заклади культури і відпочинку. 
Електрогенеруючі установки за технологіями автора, як видно з досліджень, можуть 
використовуватися не тільки регіонально, але і з постачанням електричної енергії в 
системні мережі.

Відповідність дисертації встановленим вимогам.
Автореферат достатньо повно висвітлює основні положення та результати, що 

викладені в матеріалах дисертації.
За структурою, обсягом і оформленням дисертація і автореферат відповідають 

вимогам, що пред’являються ДАК МОН України до дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата технічних наук.

Повнота викладення результатів роботи в опублікованих працях.
Результати наукових досліджень за темою дисертації в опублікованих 

наукових працях висвітлені достатньо повно. За темою дисертаційної роботи 
опубліковано 23 роботи, з них 11 статей у фахових наукових виданнях ДАК МОН 
України (10 без співавторів), 2 статті в зарубіжних виданнях, впроваджений один 
Національний стандарт України, розроблений під науковим керівництвом 
здобувана, 6 публікацій в збірках матеріалів наукових конференцій (5 без 
співавторів), 4 патенти на винаходи і корисні моделі. Загальний обсяг матеріалів 
публікацій і їх кількість відповідають вимогам ДАК МОН України щодо публікацій 
змісту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
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Зауваження щодо змісту та оформлення дисертації.
1. В дисертації відсутні посилання або особисті дослідження здобувана щодо 

загального геотермального потенціалу вироблених нафтових і газових родовищ 
України.

2. В огляді геотермальних ресурсів України рисунки 1.2.2, 1.3, 1.4, 1.5 (стор. 
34-35) не несуть визначеного геотермального навантаження оскільки є 
демонстрацією загальних геофізичних досліджень без прив’язки до конкретних 
родовищ. Достатньо обійтися унікальною і практично корисною, саме 
геотермальною, інформацією, викладеною на карті рис. 1.7 (стор. 38).

3. В розділі 2 здобувачем введений і широко використовується термін 
«паливно-геотермальні родовища», відсутній в офіційній геологічній термінології. 
При цьому здобувач не надає кількісних нормативних ознак для їх визначення окрім 
самого факту наявності у флюїді окрім термальної води ще і будь-якого з 
вуглеводнів -  нафти, газу або газового конденсату.

4. В технічних вимогах на розробку схеми геотермальної теплофікаційної 
станції (п. 3.3.4 стор. 85 в пункті 5 «Температура зворотної води») не вказані 
періоди «зима-літо», адже в літній період температура може бути вищою, що є 
корисним для цілорічного підтримання теплового потенціалу родовища.

Висновки.
Вказані недоліки не знижують загальну позитивну оцінку дисертаційної 

роботи 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 регіонального призначення.

Вважаю, що за науковою новизною та практичним значенням одержаних 
результатів представлена дисертація, в цілому, відповідає вимогам ДАК МОН 
України 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 
доктор технічних наук, 
доктор геолого-мінералогічних наук, 
доктор географічних наук, професор, 
голова Державної комісії України 
по запасах корисних копалин, 
професор кафедри Державної екологічної 
академії післядипломної освіти та управліі Г.І. Рудько


