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Терміни та загальні  поняття 

Види моделей та їх застосування в енергетиці 

Моделювання — це процес створення та дослідження моделі, а модель 

— засіб, форма наукового пізнання. Моделювання – складне, трудомістке і 

відповідальне наукове завдання. Іноді дослідження за допомогою моделей є 

єдино можливим способом експериментального вивчення технологічних 

процесів. Так, процеси, які тривають багато років, можна вивчати на моделях 

протягом короткого проміжку часу. І навпаки, швидкоплинні процеси 

вивчаються на моделях протягом більш довгого часу.  

Моделювання - це вивчення об'єкта шляхом створення та дослідження 

його копії (моделі), яка за своїми властивостями відтворює властивості 

об'єкта, що досліджується. Моделювання використовується тоді, коли 

безпосереднє вивчення об'єктів з деяких причин неможливе.. На сучасному 

етапі розвитку пізнання особливо велика роль відводиться комп'ютерному 

моделюванню. Моделювання в широкому сенсі — це особливий 

пізнавальний процес, метод теоретичного та практичного опосередкованого 

пізнання, коли суб'єкт замість безпосереднього об'єкта пізнання вибирає чи 

створює схожий із ним допоміжний об'єкт-замісник (модель), досліджує 

його, і здобута інформація переноситься на реальний предмет вивчення. 

Абстрагування - це відвертання уваги в думках від несуттєвих властивостей, 

зв'язків, відношень предметів і виділення декількох сторін, що цікавлять 

дослідника. Абстрагування здійснюється в два етапи. На 1-му етапі 

визначають несуттєві властивості, зв'язки тощо; На 2-му - досліджуваний 

об'єкт замінюють іншим, більш простим, тобто спрощеною моделлю, яка 

зберігає головне в складному.  

Особливості наукового пізнання при допомозі моделювання . 

Моделювання різних фізичних процесів виходить з подібності явищ, 

що розглядаються. Два явища називаються подібними, якщо за 

характеристиками одного можна одержати характеристики іншого шляхом 

простого перерахунку. Умовами або критеріями подібності двох явищ є 

рівності деяких безрозмірних параметрів, які називаються числами або 

критеріями подібності. Визначення критеріїв подібності при моделюванні 

процесів, що вивчаються, потребує глибокого знання механізму цих процесів 

і є досить важкою задачею. При рішенні цієї задачі усі досліджувані процеси 

слід розділяти на дві суттєво різні групи. До першої групи потрібно віднести 

процеси і явища, які можна описати рівняннями, до другої, яка становить 

найбільший інтерес, – процеси і явища, які ще не мають математичного 



опису. У випадках, коли рівняння досліджуваних процесів невідомі, числа 

подібності можна знайти за теорією розмірностей. При наявності 

диференціальних рівнянь досліджуваних процесів числа подібності легко 

визначаються, як коефіцієнти рівнянь, які представлені в безрозмірному 

вигляді. Природно, що одержання критеріїв подібності при наявності рівнянь 

значно простіше, ніж при їх відсутності. Тому теорію розмірностей слід 

застосовувати для отримання критеріїв подібності тільки при дослідженні 

процесів, які не мають математичного опису. 

Під моделлю розуміється об'єкт будь-якої природи (мислено уявлена 

або матеріально реалізована система), котрий, відображаючи чи відтворюючи 

в певному сенсі об'єкт дослідження, здатний заміщати його так, що вивчення 

моделі дає нову інформацію про об'єкт.  

Методом моделювання називається такий загальнонауковий метод 

дослідження, при якому вивчається не сам об`єкт пізнання, а його 

зображення у вигляді так званої моделі, однак результат дослідження 

переноситься з моделі на об`єкт. Моделювання як метод пізнання 

використовується тоді, коли безпосереднє дослідження оригіналу неможливе 

або естетично не рекомендоване. Під моделлю потрібно розуміти об`єкт, 

який відповідає іншому об`єкту (оригіналу), замінює його при пізнанні і дає 

про нього або про його частини інформацію. Моделі зазвичай бувають у 

вигляді малюнків, креслень, схем, таблиць, матриць, символів або 

описуються у вигляді тексту. В модель включають важливі з точки зору 

пізнання риси і виключають несуттєві. Моделі в широкому розумінні повинні 

відображати будь-що із об`єктів реального світу, що підлягає вивченню.  

Моделі, які використовуються в науці, поділяються на дві групи: 

 до першої групи відносяться всі матеріальні предметні моделі, які 

імітують структуру або функції об`єкта й безпосередньо сприймаються 

органами відчуття.  

 до другої групи належать обчислювальні моделі, які існують як 

відображення об`єктів, що не можуть бути безпосередньо сприйняті за 

допомогою органів відчуттів.  

Їх поділяють на наочно-образні і логікосимволічні. Наочно-образні 

моделі бувають у вигляді слів, схем, креслень або просторових конструкцій. 

Логіко-символічні (знакові) моделі будуються як логічні і математичні 

обрахунки, в них особливості реальних явищ представлені символами, і тому 

їх називають математичними моделями. Найбільш абстрактними є логіко-



символічні моделі Ці моделі цінні з точки зору полегшення шляхів пізнання, 

так як їх подальше перетворення і наступна конкретизація дозволяє пізнати 

невідоме, поглибити знання уже невідомого і дати на основі цих знань 

практичне рішення. Ці моделі цінні з точки зору полегшення шляхів 

пізнання, так як їх подальше перетворення і наступна конкретизація дозволяє 

пізнати невідоме, поглибити знання уже невідомого і дати на основі цих 

знань практичне рішення. Моделювання різних фізичних явищ та процесів є 

засобом пізнання, яка основана на теорії подібності (аналогії). Однак 

аналогія не тотожність.  

Розбіжність між моделлю і оригіналом спостерігається головним чином 

в тому, що модель, яка відображає структуру оригіналу, спрощує його, 

відволікаючись від несуттєвого. Тому модель служить узагальненим 

відображенням явища, однак аж ніяк не тотожна йому. Модель є результат 

абстрактного узагальнення практичного досвіду, а не безпосереднім 

результатом експерименту. Кожний характеризуючий явище фактор повинен 

отримати в моделі чітке визначення, яке повинне бути стабільним на протязі 

всього міркування. Іноді стверджують, що педагогічні поняття занадто 

неточно визначені для того, щоб використовувати моделювання. З іншого 

боку педагогічні явища нібито занадто невизначені і розмиті, одне явище 

можна описати за допомогою кількох різних моделей. Однак саме за 

допомогою кількох відмінних одна від одної моделей можна вияснити, якого 

вигляду обмеження потрібні і які поняття слід чіткіше відрізняти. На наш 

погляд, моделювання є методом теоретичного дослідження, за допомогою 

якого можливо узагальнено підходити до вирішення багатьох педагогічних 

проблем.  

Тому для вияснення педагогічних закономірностей між цими явищами 

слід використовувати більш доступні для дослідників моделі явищ. Як уже 

відмічалось вище, в педагогічних дослідженнях все більше використовується 

системний аналіз, який органічно поєднується з моделюванням. 

Експериментуючи на моделях, можна досліджувати і узагальнювати явища 

достатньо високого ступеня абстрактності. При цьому для аналізу фактів, які 

в даний момент не можна охарактеризувати точними даними, висовують 

гіпотези або припущення.  

Моделі дозволяють зробити на основі відношень математичних 

моделей такі дедуктивні висновки, які без них були б неможливі. В певних 

умовах дані висновки можуть бути емпірично контрольовані. Відповідно, за 

допомогою моделей можна із гіпотез вивести опорні точки для судження про 

достовірність цих гіпотез. Метод моделювання є незамінним засобом і при 



прогнозуванні різних явищ, де неможливо точно аналізувати всі обставини 

чи проводити спостереження і вимірювання. Неповним вихідним даним тоді 

даються оцінки досвідченими експертами. В результаті колективних 

обговорень і доповнень професійних знань експертів можна сформулювати 

достатньо точні оцінки досліджуваного явища, на базі яких можна 

сконструювати достатньо відповідну дійсності модель явища. 

За допомогою моделей можна встановлювати і описувати компоненти 

розглядуваного об`єкта і взаємозв`язок між ними, давати відомості про 

керування об`єктом і прогнозувати його розвиток. Тим самим моделі можуть 

характеризувати різні процеси, структури і зв`язки. Ці моделі завжди 

спеціалізовані і складаються з ряду атрибутів, взаємозв`язок між якими для 

досліджуваного явища признається постійною. Модель в чомусь схематизує 

явище дійсності, відволікає від конкретних її властивостей. Тому вона 

завжди використовується для опису лише окремих сторін конкретних явищ 

при визначених умовах. В педагогіці моделі можуть виступати як засіб 

наукового дослідження, як предмети дослідження і як засоби діяльності. В 

педагогічній науці все більше використовується математичне і кібернетичне 

моделювання для пояснення сутності процесу навчання. Види даних 

моделювань розширюються у зв`язку з використанням в науці дослідницької 

і обчислювальної техніки. Якщо моделі в педагогіці використовуються як 

засоби навчання, вони являються для учнів предметом дослідження. Такими 

моделями є моделі різних машин, механізмів, макети і ін.  

Метод математичного моделювання 

Математичні моделі це основний інструмент прогнозування 

досліджуваного процесу в педагогічних дослідженнях можна застосовувати 

лише в тому випадку, якщо дослідник ретельно перевірить: 1) чи 

зберігаються в моделі ті сторони і особливості процесу, які виступають 

предметом дослідження; 2) чи збережені під час нагромадження фактичного 

матеріалу ті умови, які забезпечують можливість застосування даного методу 

до аналізу цих даних; 3) чи не відбулося при конструюванні моделі 

поширення висновків за область її значимості і контрольованості. 

Конструювання моделей – це творча і здебільшого досить складна робота, 

виконання якої протікає в декілька етапів. В педагогічних дослідженнях 

побудова моделей не повинна бути самоціллю, моделі повинні сприяти ходу 

розкриття якоїсь наукової проблеми. Їх побудова і використання повинна 

бути комплексно пов`язана з іншими методами дослідження педагогічних 

явищ. Моделювання широко використовується в дослідженні систем різної 



природи, але особливого значення воно набуває в соціальному управлінні, в 

рамках методології системного підходу. 

Моделювання — одна з основних категорій теорії пізнання На ідеї 

моделювання, по суті, базується будь-який метод наукового дослідження. 

Основні види моделювання — фізичне і математичне. Характерною рисою 

розглядуваного методу є можливість відтворення моделлю відповідно до 

завдань дослідження тих чи інших істотних властивостей, структур 

досліджуваного об'єкта, взаємозв'язків і відносин між його елементами. В 

процесі пізнання модель іде слідом за об'єктом, будучи певною його копією, 

а у відтворенні, конструюванні, навпаки, об'єкт йде слідом за моделлю, 

копіюючи її. Модель фіксує існуючий рівень пізнання про досліджуваний 

об'єкт.  

Неможливо створити універсальну модель, котра могла б відповісти на 

всі запитання, що викликають інтерес; кожна з них дає лише наближений 

опис явища, причому в різних моделях знаходять відображення різні його 

властивості. До моделювання звертаються тоді, коли досліджувати реальний 

об'єкт з усією сукупністю його властивостей недоцільно, незручно або 

неможливо. 

Моделювання — це метод, а модель — форма, засіб наукового 

пізнання Метод моделювання володіє загальністю, оскільки змоделювати 

можна будь-який об'єкт: така можливість рівнозначна визнанню принципової 

їх пізнаваності. Перевірка достовірності моделювання Процес визначення 

того, що модель або виконувана імітації точно представляє детальний 

концептуальний опис, прийнятий розроблювачем. Перевірка достовірності 

також оцінює ступінь відповідності моделі або імітації змісту і проводиться з 

використанням прийнятих методів технології програмування. Перевірка 

правильності - визначення, чи здається модель або імітація розумною людям, 

що добре інформовані щодо системи при її вивченні, заснованому на 

експлуатаційних показниках моделі.  

Цей процес не розглядає програмний код або логіку, а скоріше 

розглядає входи і виходи для гарантії їх уявної реалістичності або показності. 

Процес визначення ступеня точності, з яким модель або імітація відображає 

реальний чи створюваний світ. Фізичне моделювання, при якому модель і 

об'єкт, що моделюється, мають одну і ту ж фізичну природу. Математичне 

моделювання — моделювання, при якому модель являє собою систему 

математичних співвідношень, що описують певні технологічні, економічні чи 

інші процеси. У гірничій справі найчастіше застосовуються два способи 

математичного моделювання: - аналітичний, що передбачає можливість 



точного математичного опису строго детермінованих систем, - ймовірнісний, 

що дозволяє отримати не однозначне рішення, а його імовірнісну 

характеристику (наприклад, параметрів шахти або яких-небудь параметрів 

технологічного процесу).  

Математичне моделювання займає провідне місце в 

гірничоекономічному аналізі, а також широко застосовується для опису 

технологічних процесів, таких об'єктів як масив гірських порід, транспортна 

система тощо. Найбільш абстрактними є логіко-символічні моделі. Ці моделі 

цінні з точки зору полегшення шляхів пізнання, так як їх подальше 

перетворення і наступна конкретизація дозволяє пізнати невідоме, поглибити 

знання уже невідомого і дати на основі цих знань практичне рішення. Модель 

є засобом пізнання, основана на аналогії. Однак аналогія не тотожність. 

Розбіжність між моделлю і оригіналом спостерігається головним чином в 

тому, що модель, яка відображає структуру оригіналу, спрощує його, 

відволікаючись від несуттєвого. Тому модель служить узагальненим 

відображенням явища, однак аж ніяк не тотожна йому. Модель є результат 

абстрактного узагальнення практичного досвіду, а не безпосереднім 

результатом експерименту. Кожний характеризуючий явище фактор повинен 

отримати в моделі чітке визначення, яке повинне бути стабільним на протязі 

всього міркування. І саме за допомогою кількох відмінних одна від одної 

моделей можна вияснити, якого вигляду обмеження потрібні і які поняття 

слід чіткіше відрізняти. 



Обґрунтування математичних моделей систем добування і 

акумулювання  глибинної теплоти Землі 

Основні визначення та класифікація 

 Предметом геотермальної енергетики є методи, обладнання та засоби 

добування і використання теплоти Землі при експлуатації геотермальних 

ресурсів.  

 Геотермальні ресурси за фізичними особливостями можна поділити на 

петротермальні, тобто нагріті гірські породи, та гідротермальні (вода, пар). 

 За термогеологічними особливостями їх можна поділити на: повсюдно 

розповсюджені – гірські породи верхніх шарів землі та поверхневі води та 

локальні – термальні води (t > 36С), субтермальні води (25С < t < 36С), 

геотермальні аномалії гірських порід, парогідротерми, магматичні осередки, 

нагріті гази  

За фізичними особливостями 

Гідротермальні Петрогеотермальні 
  

За термогеологічними особливостями 

Повсюдно розповсюджені Локальні 
     

Гірські 

породи 

   
Термальні води 

   

     

Поверхневі 

води 

 
 

 
Парогідротерми 

  
     

   
 Магматичні 

осередки  
     

   
 

Нагріті гази 
 

 

Рис. 1. Класифікація геотермальних ресурсів 

 

Існує класифікація термальних вод за ознаками температури, хімічного 

складу, мінералізації тощо.  

Термальні води акумулюються і циркулюють в порах, тріщинах і 

карстових пустотах гірських порід, утворюючи родовища різних типів. 

В практиці розвідки і промислового освоєння під родовищем 

термальних вод мається на увазі просторово обмежена частина водоносної 

системи, в межах якої містяться експлуатаційні запаси термальних вод, що за 

кількістю та якістю відповідають тому чи іншому напрямку використання в 



народному господарстві. Частина родовища, що намічається під 

експлуатаційний водозабір, називається експлуатаційною, або водозабірною, 

ділянкою. Таких ділянок в межах родовища може бути одна або декілька; 

розташування їх визначається сполученням найбільш сприятливих геолого-

гідрогеологічних умов та техніко-економічних показників експлуатації 

термальних вод. 

 Система добування геотермальних ресурсів – це комплекс 

технологічних та технічних засобів, що забезпечує добування геотермальних 

джерел енергії, їх трансформацію та, як правило, зворотне закачування 

охолодженого геотермального теплоносія. За допомогою технологічних та 

технічних засобів забезпечується раціональне добування геотермальних 

ресурсів при оптимальній теплопродуктивності та заданих гідрогеотермічних 

даних і терміну експлуатації з дотриманням умов охорони навколишнього 

середовища та надр. 

 Підземна система добування геотермальної теплоти містить один чи 

декілька проникних підземних шарів та оточуючого їх гірського масиву в 

межах гідродинамічного та теплового впливу нагнітальних і добувних 

свердловин. 

 Способи добування геотермальних ресурсів з застосуванням 

термальних вод поділяються на фонтанний, з примусовим відкачуванням, та 

із зворотним нагнітанням. Найбільш поширеними і екологічно безпечними є 

геотермальні циркуляційні системи (ГЦС). ГЦС – це системи добування 

глибинного тепла землі із проникних підземних шарів (колекторів) шляхом 

примусового руху геотермального теплоносія по замкненому контуру, що 

складається з однієї чи декількох підіймальних свердловин, проміжного 

теплообмінника (тепловіддавача) і однієї або декількох нагнітальних 

свердловин, які забезпечують закачування відпрацьованого геотермального 

теплоносія в той самий проникний підземний колектор термальної води 

(рис.2). 
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Рис. 2. Способи добування геотермальних ресурсів 

 

 Примусове відкачування здійснюється за допомогою занурених 

насосів, термоліфту, газліфту, ерліфту, геогідроліфту та за допомогою 

низькокиплячих речовин. Добування петрогеотермальних ресурсів 

здійснюється за допомогою циркуляції рідини в природних горизонтальних і 

вертикальних тріщинуватих підземних породах, та в зонах штучної 

підвищеної проникності, яка може бути створена за допомогою гідророзриву, 

вибуху з термічною і хімічною дією. 

 Способи добування геотермальних джерел енергії, як правило, 

передбачають застосування методів покращення фільтраційних властивостей 

привибійної зони свердловини. 

 Відомі такі способи підвищення фільтраційних властивостей 

призабійної зони свердловини: вибух, хімічна обробка, гідророзрив, 

промивка, фільтрування, магнітна обробка, імпульсний вплив.  

 Підземний акумулятор теплоти – це техніко-технологічна система, яка 

містить природне середовище акумулювання теплоти (гірські породи, 

підземні проникні шари), що періодично накопичує теплоту зовнішніх 

джерел енергії і віддає її за допомогою рідкого теплоносія. 

 Як показав досвід роботи кримських ГЦС, однією з головних проблем 

при їх експлуатації є зворотне закачування відпрацьованих, тобто 

охолоджених термальних вод. При цьому важливим є не тільки можливість 

забезпечити закачування води, але і величина тиску, необхідного для 

здійснення закачування, яка наряду з дебітом повністю визначає енергетичні 

витрати на роботу ГЦС. Досвід роботи ГЦС показав, що величина тиску 

нагнітальної свердловини зростає на протязі експлуатації ГЦС. 

 Закачування рідини в підземні проникні шари в системах видобування 

геотермальних джерел та при акумулюванні тепла в підземних проникних 



пластах відбувається через бурові свердловини. Тиск нагнітання рідини 

(води) проводиться в більшості випадків при значних тисках (більше 3,0 

МПа), а температура води, що закачується, значно відрізняється від 

початкової пластової температури. 

 Якщо відстань між нагнітальною та підйомною свердловинами 

дорівнює від 300 до 800 м і дебіт 1000 м
3
/доб. при товщі пласта 50 м, то 

пружний режим фільтрації складає близько 1 доби, якщо враховувати тільки 

вплив на пласт тиску в 50 м, а термопружний режим фільтрації буде 

спостерігатися за весь період зміни температури, то заданий строк роботи 

системи вилучення тепла землі, або строки акумулювання теплоти будуть 

складати 20-30 років. 

 

Тривимірна математична модель нестаціонарного теплообміну і 

термоп’єзов’язкопружної фільтрації теплоносія в підземних проникних 

шарах 

Обґрунтування передумов математичної моделі теплових і 

гідродинамічних процесів при русі рідини в підземних проникних шарах 

 Особливістю системи добування геотермальної теплоти є поєднання 

технічних і природного елементів таких систем, при цьому природний об’єкт 

досліджень знаходиться в глибинних шарах Землі, які малодоступні для 

вивчення і спостережень. 

 Прямі виміри на значній глибині можна здійснити тільки за допомогою 

бурових свердловин в радіусі декількох метрів, при цьому самі виміри 

можуть вносити викривлення в підземні процеси. Такі виміри практично є 

точковими по відношенню до великих розмірів підземної системи добування 

теплоти Землі. 

 За таких обставин майже єдиним методом дослідження теплових і 

гідродинамічних процесів в глибинних шарах Землі є математичні методи. 

Основним з таких методів є математичне моделювання. 

 На підставі багаточисельних досліджень, які викладені в главі 1, можна 

зробити висновок, що найбільш ефективним методом математичного 

моделювання теплових і гідродинамічних процесів в глибинних шарах Землі 

є опис цих процесів за допомогою диференціальних і інтегральних рівнянь та 

умов однозначності (початкових і межових умов). 

 Вказані математичні моделі будуються за умов спрощення фізичних 

процесів та, в разі розв’язку таких задач, методами математичного аналізу, за 

яких вони наближаються до дійсного, природного, протікання процесу в 

межах прийнятих припущень та точності розв’язку задачі. В цьому випадку 

основна проблема полягає в обґрунтуванні спрощень та умов однозначності. 



 Таким чином, в разі аналітичного розв’язку задачі основна проблема 

полягає в обґрунтованому спрощенні математичної моделі і умов 

однозначності. Обґрунтування їх проводимо як на підставі аналізу даних 

дослідників в інших галузях і які вважаються доведеними, так і власних 

спрощень, достовірність яких обґрунтовується. 

 Диференційне рівняння термоп’єзопружної фільтрації в підземних 

проникних шарах отримуємо на підставі законів безперервності і збереження 

маси в формі, яка прийнята в задачах такого класу в підземній гідродинаміці і 

підземній гідравліці. 

 Достовірність розв’язку теплових і гідродинамічних задач проводимо 

шляхом порівняння розрахункових даних з лабораторними і натурними 

експериментальними дослідженнями. 

На підставі вищенаведеного можна стверджувати, що підземний 

проникний шар (колектор) являє собою пористе середовище, що складається 

з часток або блоків породи, котрі під дією гірського тиску щільно 

прилягають одне до одного, утворюючи безперервну структуру 

(зцементовану, ущільнену), що називається скелетом пласту.  

Багаторічний досвід дослідження і експлуатації підземних проникних 

шарів, які містять воду, нафту та газ свідчить, що проникні горизонти мають 

значну неоднорідність фізичних параметрів як за товщиною пласта, так і за 

протяжністю. Розробити математичну модель, яка могла би враховувати 

різноманіття параметрів підземних шарів вкрай складно не тільки через 

складність математичної задачі, до якої це призведе, але і в результаті 

неможливості визначити ці дані за вимірами в свердловинах. Фізично 

змоделювати підземні проникні шари можливо лише для окремих фрагментів 

підземних горизонтів. 

Аналізи вищезгаданих досліджень дають підстави сформулювати деякі 

припущення при формулюванні математичної моделі теплових і 

гідродинамічних процесів при русі рідини в підземних проникних шарах: 

1. Проникний пласт в гідродинамічних і теплових задачах вважається 

ізотропним і однорідним в межах відстані між свердловинами. 

Єдиний реальний спосіб прогнозування фільтраційних властивостей 

підземного пласта – це усереднювання за товщиною пласта і відстанню між 

свердловинами, тому що врахування нерівномірності фільтраційних 

властивостей в межах пласта практично неможливе, так як інформацію щодо 

властивостей підземних колекторів отримують на підставі досліджень 

свердловин і які можуть бути реально визначені лише на невеликій відстані 

від свердловин (декількох метрів), отже неможливо прогнозувати властивості 

пласта на великій відстані. 



 2. Тріщинуватий колектор з хаотичним розподілом параметрів 

тріщинуватості і гранулярний колектор відрізняються тільки формою 

фільтраційних каналів . 

 3. Пори підземного пласта водонасичені, або містять інший флюїд, так 

що пласт представляє собою двохфазну систему, що складається з скелета 

пласта (тверда фаза) і рідини, що повністю заповнює всі пустоти пласта. 

 4. Передача тепла в пласті відбувається від частки до частки крізь 

рідину, що заповнює пори між частками породи і через контакти між ними, 

що обумовлює ефективний характер коефіцієнта теплопровідності пласта. 

 5. Інтенсивність теплопритоків від підстилаючих і покриваючих порід 

оточуючого проникний пласт гірського масиву однакові. 

 Оцінити похибку, яка може бути при цьому спрощенні, визначаємо 

виходячи з геотермального градієнту та товщини проникного пласта чи 

деяких продуктивних пластів:  
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де: Г – геотермальний градієнт, град/м;  

Нn – товщина n-ого продуктивного пласта, м;  

Т – температура теплоносія, С. 

 Для типових геотермальних умов України похибка становить 16%, 

тобто спрощення практично не впливає на точність розрахунків. 

 6. Розміри часток породи та їх геометрична форма не змінюються за 

простиланням. 

 7. Рідина рівномірно обтікає всі частки породи і повністю заповнює 

пори. 

8. Скелет пласта є безперервним за протяжністю і часом. Розміри 

елементарного об'єму такі, що відхилення фізичних властивостей від 

середнього його значення статистично незалежні. 

9. Оточуючий проникний пласт гірський масив вважається монолітним 

і розглядається тільки в масштабі усереднювання, прийнятому для скелета 

пласта. 

10. Зв’язок між дією сил (тиском) і швидкістю руху рідини отримуємо 

не шляхом інтегрування рівняння Навьє-Стокса, а шляхом використання 

законів фільтрації. 

11. Відсутні фазові переходи та вплив особливих властивостей 

поверхневої фази. 

Пластовий тиск становить, як правило, більше 10 МПа, тому фазових 

переходів у воді не буде, бо для цього потрібна температура вище 300С, що 



нереально. Якщо присутній газ (наприклад, метан), то він міститься в 

розчиненому у воді стані. 

12. Нехтовно малі кінетична енергія пульсаційного руху та пульсаційне 

перенесення імпульсу в рідинній фазі (компоненті). 

13. Нехтовно малий осереднений тензор в’язких напруг в рідкій фазі 

(компоненті), тобто в’язкість рідини буде враховуватись лише на підставі 

фазової (міжкомпонентної) взаємодії . 

14. Вважаємо, що зміна об’єму часток породи, що складають скелет 

пласта та фільтрівна рідина (вода) відбуваються відповідно до лінійного 

закону деформації, що є найбільш поширеним припущенням для підземної 

гідродинаміки і гідромеханіки. 

15. В’язкість теплоносія (води) залежить тільки від температури і 

тиску, і не залежить від мінералізації. На рис. 3 показано залежність в’язкості 

розсолів від мінералізації, з якого видно, що кінематична в’язкість розсолів 

до 200 г/дм
3
 змінюється менше, ніж на 10% при перепаді температури від 

20С до 300С. 
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Рис. 3. Залежність в’язкості розсолів від мінералізації  

 

 

Математична модель термоп’єзов’язкопружної фільтрації в підземних 

проникних шарах 

 

Вивід диференційного рівняння термоп’єзов’язкопружної фільтрації 

теплоносія в підземному проникному пласті проводимо за припущень, що 

однорідна крапельна рідина та скелет проникного пласта пружні і зміна їх 

об’єму відбувається у відповідності до лінійного закону (закон Гука за дії 

тиску). При цьому можемо скористатися коефіцієнтами об’ємної пружності 



рідини і скелету пласта, який характеризує податливість рідини і твердих 

часток породи, зміни об’єму від дії тиску і теплоти, і показує, на яку частку 

первинного об’єма змінюється об’єм рідини чи скелету пласта при зміні 

тиску і температури. 

Зміна об’єму порового простору пласта 
ï ëV  внаслідок пружної зміни 

об’єму пор 
ï ðV  і рідини 

pV  через зміну тиску і температури пористого 

підземного проникного пласта дорівнює: 

ï ë ï ð ðV V V           (1) 

 За умов припущення, деформацією скелету пласта і крапельної рідини 

(води) можна записати з допомогою коефіцієнту об’ємної пружності. 

 Зміну об’єму пор пласта можна визначити: 
ð t

ï ë ñï ñï ñï cïV V Ð V T        ,     (2) 

де ð

ñï  – коефіцієнт об’ємної п’єзопружності скелету пласта, 1/Па; 

 ñïV  – початковий об’єм скелету пласта; 

 Ð  – перепад тиску, Па; 

 t

ñï  – коефіцієнт об’ємної термопружності скелету пласта, 1/К; 

 T  – перепад температури, К. 

 Коефіцієнти ð

ñï  та t

ñï  визначаються таким чином : 

1 ï ðð

ñï

ñï

dV

V dP
   ,      (3) 

1 ï ðt

ñï

ñï

dV

V dT
   ,      (4) 

 Поруватість пласта р та зміна поруватості dр: 

nð

cn

V
ð

V
 ;  

ð Ð t t
nð ñï ñï ñï ñï

cn ñï

dV V V
dð

V V

    
  ,  (5) 

тому, враховуючи (3, 4): 
ð t

ñï ñïdð dP dT   .     (6) 

Для рідини можна написати: 
p t

p p p p pV V P V dT        .    (7) 

Враховуючи, що: 

p nðV V ; nð cnV ðV  

маємо: 
p t

ð p cn p cnV ð V P ð V dT          .   (8) 

 На підставі (1, 2, 8) записуємо 



( ) ( )

ð t p t

ï ë ñï cn cn cn p cn p cn

p p t t

cn p cn cn ð cn

V V dP V dT ð V dP ð V dT

ð V dP ð V dT

   

   

               

        
,  (9) 

де ( )p p ð

cn p ï nð      - коефіцієнт п’єзопружності пласта;           

 ( )t t t

cn p ò nð      - коефіцієнт термопружності пласта. 

 Рівняння неперервності фільтраційного потоку: 

      ( )yõ z
mm m mð

õ y z

 



  
   

   
   (10) 

або 

( )
( )

mð
div m




 


.     (11) 

 Рівняння руху рідини, якщо знехтувати сили інерції, згідно закону 

Дарсі: 

ï ( )

( )

t

t

K
grad P


  ,     (12) 

де:  - швидкість фільтрації, м/с; 

 Кп(t) - коефіцієнт проникності, м
2
; 

 (t) – коефіцієнт динамічної в’язкості, Пас. 

 

 Рівняння стану для скелету пласта (3, 4) доповнимо рівняннями 

однорідної крапельної деформованої рідини. 

 Маємо: 

ð

M
V

m
 ; 

2p

Mdm
dV

m
  ,     (13) 

де: M – маса рідини, кг; 

m - густина рідини, кг/м
3
. 

Враховуючи, що коефіцієнт об’ємної пружності рідини: 

1 ðð

ð

ð

dV

V dP
   , 

1 ðt

ð

ð

dV

V dT
   .    (14) 

отримуємо: 

1p

p

dm

dP



  ; 

1t

p

dm

dT



  ,    (15) 

 

 На підставі рівнянь стану (3, 4, 15) руху рідини в проникних шарах (12) 

та рівняння неперервності (10) отримуємо: 
2 2 2

( ) ï ï ( ) òï

2 2 2

ï

ð t

t t

t
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 Якщо позначити: 

ï
ð ð

p ï ð

Ê


 



,     (17) 

ï

t

t t

t ï ð

Ê


 



,     (18) 

маємо: 

1 1
( )

p t

P T
div grad P

   

 
   

 
.   (19) 

 Отримане рівняння (19) відрізняється від відомого рівняння пружного 

режиму фільтрації другим членом лівої частини рівняння, а саме 
1

t

T

 





, 

який характеризує термопружний характер фільтрації теплоносія. 

 Коефіцієнт ï
p ð

ï ð

K

P






 відомий, як «коефіцієнт п’єзопровідності». За 

аналогією з назвою коефіцієнта p  назвемо коефіцієнт t  коефіцієнтом 

«термопружнопровідності» або «термопровідності». 

 Коефіцієнт термопроводності відрізняється від коефіцієнту 

п’єзопровідності, що має розмірність 
2ì

ñ
 на величину 

.ãðàä

Ï à
. Ця величина 

характеризує властивість проникного пласта реагувати на тиск в пласті при 

зміні температури в ньому. 

 Отже, рівняння (8) враховує п’єзопружний і термопружний характер 

фільтрації підземного теплоносія, зміну коефіцієнта в’язкості та коефіцієнта 

проникності від зміни температури, тобто основні фактори, які суттєво 

впливають на рух рідини в підземних проникних шарах. 

 Величина коефіцієнта об’ємної п’єзопружності становить 
60,5 2 10ð

ï ð     1/ат, коефіцієнта об’ємної термопружності 60,5 2 10t

ï ð     

1/гр. Перепад тиску і перепад температури для гідрогеологічних умов Криму 

становлять приблизно однакову величину (30-60С, тиск 30-50 ат), але 

швидкість поширення пружних коливань  дорівнює швидкості звуку (3000-

5000 м/с), а швидкість поширення температурного фронту, чи температурних 

хвиль становить близько 0,2-110
-3

 м/с, тобто різниця становить 6-7 порядків. 

Крім того, дія пружного ефекту пласта при умові постійного дебіту рідини, 

як показує досвід експлуатації водяних свердловин, становить декілька днів, 

в той час, як теплові процеси в системах добування глибинної теплоти землі, 

тобто зміна температури, відбувається протягом тривалості її роботи, тобто 

не менше 30 років. Таким чином, можна стверджувати, що вплив 

термопружності пласта при неізотермічному русі рідини в підземних 

проникних шарах значно перевищує вплив п’єзопружності пласта. 



Гідродінамічні та теплові процеси систем видобування та 

акумулювання тепла в підземних проникних шарах 

 

Класифікація моделей теплових і гідродинамічних процесів при русі 

рідини в підземних проникних шарах 

 

За геолого-структурними особливостями, характером колекторів, 

джерелам формування експлуатаційних запасів та іншим природнім 

признакам  серед родовищ термальних вод розрізняються:  

- родовища пластового типу в артезіанських басейнах платформ; 

- родовища пластового типу в артезіанських басейнах складчастих 

областей; 

- родовища тріщинно-жильного типу гірськоскладчастих областей. 

За кількістю продуктивних водоносних горизонтів вони можуть бути 

однопластовими та багато пластовими. 

Тріщинно-жильні родовища гірськоскладчатих областей зв’язані, 

зазвичай, з зонами крупних тектонічних порушень. Серед них за 

інтенсивністю геотемпературних полів можуть бути виділені родовища 

термальних вод і паро гідротерм з температурами до 200-300С в районах 

сучасного і молодого вулканізму і родовища термальних вод з температурою 

до 100С в складчастих районах поза областями молодої вулканічної 

діяльності, що відчули вплив неотектонічних процесів. 

За характером колекторів продуктивні водоносні горизонти родовищ, 

що розглядаються, поділяються на порові, порово-тріщинні, тріщинні та 

тріщинно-карстові. Найбільш широко розвинуті і найбільший практичний 

інтерес представляють водоносні горизонти з поровим і порово-тріщинним 

типами циркуляції термальних вод. Тріщинно-карстові зони частіше всього 

мають локальне розповсюдження, що істотно ускладнює та удорожчує 

розвідку приурочених до них термальних вод. 

 Таким чином, за геолого-структурними показниками моделі підземних 

проникних пластів можна поділити на родовища пластового типу і родовища 

тріщинно-жильного типу, за структурними і фільтраційними особливостями 

моделі підземні колектори поділяються на порові (гранулярні), тріщинні, 

порово-тріщинні і тріщинно-карстові. 

 В основу класифікації підземних проникних пластів за тепловими 

показниками можна покласти особливості теплообміну між частками породи, 

які створюють скелет підземного проникного пласта і теплоносієм (водою). 

Відомі дві моделі теплообміну при русі теплоносія в підземних проникних 

шарах, а саме з урахуванням термічного опору при теплообміні між 

теплоносієм і частками породи, та без його урахування, тобто миттєвий між 



компонентний теплообмін. Першу з названих моделей можна назвати 

гетерогенною моделлю теплообміну, другу – гомогенною. 

 Критерієм для оцінки доцільності враховування термічного опору 

часток порід, що утворює скелет підземного пласта, може бути похибка, яка 

виникає в разі розрахунку температури теплоносія за схемою двох теплових 

моделей теплообміну . 

В основу класифікації гідродинамічних моделей покладено особливості 

фізичних властивостей підземного проникного шару і води в залежності від 

зміни температури і тиску. 

Перша модель – п’єзотермов’язкопружня фільтрація враховує всі 

складові процесу неізотермічної фільтрації, а саме вплив на деформацію води 

і скелету пласта тиску і температури, а також зміну в’язкості води від зміни 

температури. 

Друга модель – термов’язкопружня фільтрація враховує термічний 

вплив на деформацію пласта і зміну в’язкості від зміни температури. Ця 

модель фільтрації може бути доцільною для прогнозування гідродинамічних 

показників ГЦС, коли вплив зміни тиску на деформацію в скелеті і води в 

пласті нехтовно малий. 

Третя модель – термов’язка фільтрація враховує тільки зміну в’язкості 

від температури. Така модель може бути рекомендована для гранулярних 

підземних колекторів. 

Четверта модель – п’єзопружна фільтрація, в якій враховується 

пружний характер фільтрації, обумовлений впливом тиску. Відома в 

підземній гідрогеології як нестаціонарна фільтрація і визначається за 

формулою Тайса. 

П’ята модель – ізотермічна, відома в гідрогеології як жорстка модель  

фільтрації. 

 Схема класифікації моделей теплових і гідродинамічних процесів при 

русі рідини в підземних проникних шарах наведена на рисунку4. 
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Рис. 4. Схема класифікації моделей теплових і гідродинамічних 

процесів при русі рідини в підземних проникних шарах 



Розрахунок технологічних показників циркуляційних систем 

 

Визначення відстані між свердловинами, які забезпечують заданий 

термін роботи геотермальних циркуляційних систем 

Перш за все, слід звернути увагу на різницю у сферах впровадження 

геотермальної енергії. Розглянемо впровадження геотермальних свердловин 

на прикладі країн, які є лідерами впровадження систем геотермального 

теплопостачання. В Швеції, як правило, системи геотермального 

теплопостачання використовувались переважно для забезпечення роботи 

систем опалення, в той час як в США системи геотермального 

теплопостачання використовувались як для забезпечення роботи системи 

опалення, так і забезпечення роботи системи холодопостачання (в залежності 

від пори року). 

Іншою важливою відмінністю між принципами спорудження 

геотермальних свердловин в США та Швеції є технологія конструювання 

геотермальної свердловини. Принципова схема геотермальної свердловини 

наведена на рис.1. Різниця полягає в технології  заповнення простору між 

свердловиною та U-подібним теплообмінником. У випадку США 

використовується спеціальний матеріал, який має перешкоджати 

потраплянню ґрунтової води у свердловину. Повністю супротивний метод 

використовується в Швеції: там даний простір заповнюють підземною 

водою. Це рішення має ту перевагу, що дозволяє отримати менший опір 

теплопередачі між свердловиною та оточуючим ґрунтом (тобто 

інтенсифікувати теплообмін між теплоносієм та оточуючим середовищем). 

Відповідно до досвіду практичного впровадження розглянутих 

геотермальних свердловин, з огляду на економічну доцільність вигіднішим є 

встановлення меншої кількості більш глибоких свердловин, ніж більшої 

кількості свердловин за меншої їх глибини. Перевага полягає в тому, що 1) 

менша кількість свердловин потребуватиме меншого часу на їх буріння, 2) 

зменшиться необхідна площа, яку займатимуть свердловини. 

Можливим є й використання більш глибоких свердловин . Мова йде 

про використання геотермальних свердловин глибиною в декілька 



кілометрів. Перевагою таких свердловин є те, що їх застосування вже не 

потребує особливих вимог до геології – тобто, їх впровадження є можливим 

майже всюди.  

 

 

Рис.1. Принципова схема поперечного перерізу геотермальної 

свердловини 

Досить важливу роль при впровадженні геотермальних систем 

відіграють типи ґрунту. Грунт необхідно поділяли за двома основними 

характеристиками. Перша характеристика – стан в якому знаходиться ґрунт: 

промерзлому чи не непромерзлому. Друга характеристика – це власне тип 

ґрунту. Всього для потреб розрахунку геотермальних свердловин було 

прийнято п’ять типів ґрунту: гравій, пісок, мул, глина та торф. В якості 

додаткових характеристик використовують значення розподілу зернистості 

ґрунту (розміру окремих його частинок) та граничні значення критерію 

Аттерберга.  

Граничні значення критерію Аттерберга є показником критичного 

вмісту в воді дрібнозернистого (розміром частинок 0,1…0,25 мм) ґрунту. За 

допомогою граничного значення критерію Аттерберга можливо визначити 

наступні характеристики ґрунту: нижню межу пластичності, верхню межу 

пластичності, і число пластичності.  



Верхня межа пластичності – це вологість, виражена у відсотках від 

ваги ґрунту, висушеного в печі, при якій ґрунт при легкому струшуванні 

злегка розтікається. 

Нижня межа пластичності – найменша вологість, виражена у відсотках 

від ваги ґрунту, висушеного в печі, при якій ґрунт можна сформувати в нитки 

діаметром 1/8 дюйма (приблизно 3,2 мм) без руйнування їх суцільності. Ті 

ґрунти, з яких не можна формувати нитки за будь-якої вологості, вважаються 

непластичними. 

Число пластичності - це різниця між верхньою і нижньою межею 

пластичності. Воно характеризує інтервал вологості, за якою глині 

притаманна пластичність. Коли нижня межа пластичності дорівнює верхній 

межі пластичності або більше за неї, число пластичності вважається рівним 

0. 

Також аналіз ґрунту має включати перевірку на гомогенність. 

Відмінності в структурі ґрунту можуть призводити до значного коливання 

температури в об’ємі робочого прошарку ґрунту та критичних порушень 

режиму теплообміну між свердловиною та ґрунтом.  

Рекомендації щодо визначення теплообміну в умовах промерзання 

ґрунту. В першу чергу, необхідно визначити те, за яких саме температур 

буде здійснюватися теплообмін –чи буде наявним промерзання ґрунту. Це 

явище є характерним в кліматичних умовах України і тому необхідно 

визначити суттєвість його впливу на теплофізичні характеристики ґрунту. 

Варто зазначити й те, що окрім сезонної зміни клімату, існує потенційна 

можливість заморожування та відтанення ґрунту під час нормативних 

експлуатаційних навантажень на системи забору теплоти. 

Аналіз заморожування та відтанення ґрунту переважно зосереджують 

на врахуванні зміни агрегатного стану вологи ґрунтового масиву. Наслідком 

зміни агрегатного стану є виділення чи поглинання прихованої теплоти 

фазового переходу та зміна теплофізичних характеристик ґрунту. 

При заморожуванні ґрунту об’ємну теплоту фазового переходу визначають 

по формулі: 



 ,VL m       (0.1) 

де LV – об’ємна теплота фазового переходу, Дж/м
3
; 

 m – пористість ґрунту, визначається в долях одиниці; 

 σ – теплота фазового переходу одиниці маси води, σ = 93 Дж/кг; 

 ρ – густина кінцевої речовини, кг/м
3
. При заморожуванні ґрунту ρ = 920 

кг/м
3
, а відтаюванні ρ = 1000 кг/м

3
. 

Що стосується кількості отриманої теплоти, то пропонуються 

розглядати спрощену модель теплообміну, а саме модель теплообміну 

необмеженого ґрунтового масиву з циліндричною порожниною (трубою 

ґрунтового теплообмінника). Таким чином, рівняння теплового балансу буде 

представляти: 

 ,t st qtq q q    (0.2) 

де qt – питомий тепловий потік до труби ґрунтового теплообмінника, Вт/м; 

 qst – питомий тепловий потік від незамерзлого ґрунту, Вт/м; 

 qqt – питомий тепловий потік, що утворюється в результаті виділення 

прихованої теплоти фазового переходу парової вологи в замерзлому 

ґрунті, Вт/м. 

Слід зазначити, що врахування впливу промерзання ґрунту відіграє 

роль лише в дуже неглибоких свердловинах – і як правило, при розробці 

математичних моделей роботи свердловин цим чинником нехтують. 

Математичне моделювання теплообміну в свердловині. Існують 

різноманітні математичні моделі для розрахунку зміни температури ґрунту та 

температури теплоносія, що циркулює по теплообміннику (свердловині). 

Методи відрізняються точністю та відповідно, кількістю та складністю 

розрахунків, які є необхідними для їх здійснення. 

У випадку аналітичних моделей існують два варіанти. В першому 

свердловина розглядається як лінія, в другому – як циліндр. Дані методи 

можуть використовуватись лише за сталого теплового потоку протягом 

певного часу. Якщо такі умови розглядати як прийнятні для практичного 

застосування, то мова йтиме про геотермальні свердловини, які слугують для 



забезпечення технологічних потреб в теплоті, і дана потреба є постійною у 

часі.  

Такі моделі не є оптимальними для відтворення зміни температури в 

свердловині за нерівномірного споживання теплової енергії від неї. 

Рівномірно теплоспоживання характерне для промислових технологічних 

процесів зі сталим теплоспоживанням у часі, водночас теплоспоживання з 

довільним характером розподілу у часі (в залежності від зміни температури 

навколишнього повітря, зміни необхідної температури в опалюваному 

приміщенні тощо) є характерним для систем опалення та холодопостачання. 

Тобто, для України, де переважає потреба у використанні зазначених 

ресурсів для забезпечення потреб опалення, розглянуті далі по тексту 

математичні методики є, відповідно, менш актуальними, але, водночас, й 

необхідними для першочергової оцінки перспективності впровадження 

геотермальних свердловин. 

Альтернативними методами є використання чисельних методів. Дані 

методи забезпечують більшу точність, проте вимагають значних витрат часу 

на проведення цих розрахунків.  

Тому активно провадяться дослідження щодо того, аби знайти методи, 

які б дозволили порівняно точно і водночас без значних витрат на 

обчислення виявляти значення розподілу температури в просторі 

акумулятору протягом заданого періоду часу.  

Далі послідовно розглянемо ці методи. 

Свердловина як пряма лінія (необмежена). Найпростішим серед цих 

методів є спосіб моделювання, коли свердловина розглядається як проста 

лінія, тобто симуляція відбувається для одновимірної задачі теплопередачі в 

ґрунті від джерела теплоти нескінченної довжини. В такому разі нехтується 

як діаметром свердловини, так і власне товщиною стінок свердловини.  

Сума рівнянь приймає наступний вигляд: 
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де Ts – температура ґрунту, К;  

 T0 – початкове значення температури ґрунту, К; 

 r – радіус, м; 

 τ – час, с; 

 λs – теплопровідність ґрунту, Вт/(м·К); 

 q – тепловий потік від теплоносія, Вт/м; 

 as – температуропровідність ґрунту, м
2
/с: 
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де ρs – густина ґрунту, кг/м
3
; 

 cs – питома теплоємність ґрунту, Дж/(кг·К). 

Аналітичним рішення розглянутої системи рівнянь є: 
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де G – функція теплового відгуку. 

Одним з варіантів даної функції є: 
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де rb – радіус свердловини, м;  

 γ – константа Ейлера, γ = 0,5772.  

Запропоноване рішення  дає похибку в 2,5% при (a·τ/r
2
) = 20 та 10% 

при (a·τ/r
2
) = 5.  

Таким чином, можливо зробити висновок про наступні недоліки даного 

методу: 



1. Використання даного рішення за (a·τ/r
2
) < 20 буде призводити до 

досить значних похибок, особливо враховуючи, що сам по собі даний метод 

приймає чимало спрощень, які зменшують надійність розрахунків.  

2. Даний метод є придатним лише для свердловин малих діаметрів, і, 

відповідно, малої потужності. 

3. Проміжок часу може коливатись від декількох годин до декількох 

місяців, оскільки з плином часу все більшим буде ставати температурне 

розшарування в свердловині, і відповідно, зменшуватиметься точність 

застосовуваних формул.  

 Свердловина як циліндр. Більш ускладненою у порівнянні з 

попереднім варіантом є циліндрична модель. В цій моделі розраховується 

теплообмін так, наче він відбувається у нескінченному пустотілому циліндрі 

(власне, температура змінюватиметься в залежності від відстані від осі 

циліндра). Його математичну модель можливо представити як:  
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Якщо двічі використати трансформацію Лапласа, то розв’язок даного 

рівнянні буде: 
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де Fo–число (критерій) Фур’є, що характеризує співвідношення між 

швидкістю зміни теплових умов в оточуючому середовищі і швидкістю 

перебудови поля температури всередині розглядуваної системи (тіла), який 

залежить від розмірів тіла й коефіцієнта його температуропровідності: 
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    rD – безрозмірна радіальна відстань, м: 



 .D
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Аналогічно до попереднього випадку, розглянуте рівняння можливо 

модифікувати, додавши значеня термічного опору: 
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Розв’язок функції теплового відгуку в даному випадку буде: 
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де Y0, Y1, J0, J1  – функції Бесселя першого та другого роду; 

 u  – фіктивна перемінна для інтегрування. 

 

Свердловина як прямий відрізку. На відміну від двох вище вказаних 

методів, даний метод враховує двовимірну природу теплообміну з 

врахуванням осьових температурних градієнтів, які з часом стають 

значнішими. Даний метод належить до такого, що забезпечує більшу 

точність розрахунків у порівнянні з двома попередніми.  

Чисельні методи. Використання чисельних методів (методу 

скінченних різниць, методу скінченних елементів, методу скінченних об'ємів 

тощо) як правило не є придатними для розрахунку теплообміну з 

використанням свердловин. Така перешкода виникає внаслідок того, що в 

розрахунках матиме місце непередбачувано велика кількість даних, які тісно 

пов’язано з розміром геотермальної свердловини (чи комплексу з даних 

свердловин) та часом (проміжками часу), протягом якого буде вивчатись 

характер теплообмін між теплоносієм, що проходить по свердловині, та 

ґрунтом. Разом з тим, чисельне моделювання використовується для 

визначення функції відгуку та можливого розподілу температури в частині 

акумулятору. Інколи дані, отримані за допомогою чисельних методів 

розрахунку щодо теплообміну в розглянутій ділянці, можуть бути 



використані в комплексі з розглянутими вище по тексту аналітичними 

методами. 

Математичне моделювання втрат тиску в свердловині. 

Математична модель для визначення втрат тиску має наступну систему 

рівнянь: 
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де G – масова витрата теплоносія, кг/с; 

 z – вертикальна координата, м; 

 p – тиск, Па; 

 Q – теплообмін між стінками свердловини та навколишнім 

середовищем; 
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  – втрати тиску внаслідок тертя, Па/м; 
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  – втрати тиску внаслідок прискорення, Па/м; 

 

g
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  – втрати тиску внаслідок дії гравітаційних сил, Па/м. 

Як правило, наведену систему рівнянь розв’язують за наступних умов: 
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де ppbf – тиск в нижній частині свердловини, Па; 

 pres – питома ентальпія резервуару; 

 g – прискорення вільного падіння, м/с
2
; 

 Q – теплообмін між стінками свердловини та навколишнім 



середовищем; 

 

f

dp

dz

 
 
 

  – втрати тиску внаслідок тертя, Па/м; 

 

ac

dp

dz

 
 
 

  – втрати тиску внаслідок прискорення, Па/м; 

 

g

dp

dz

 
 
 

  – втрати тиску внаслідок дії гравітаційних сил, Па/м. 

Втрати тиску внаслідок тертя визначаються по формулі: 
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де λ – коефіцієнт гідравлічнго тертя; 

 ρm – густина теплоносія, кг/м
3
; 

 D – гідравлічний діаметр, м; 

 F – площа поперечного перерізу, по якому рухається теплоносій, м
2
. 

Значення коефіцієнту гідравлічного тертя залежить від режиму руху 

рідини в геотермальній свердловині. Режим руху визначається відповідно до 

значення числа Re для труби заданої форми: 

 Re ,
V L




    

де V – швидкість, м/с; 

 L – характерний геометричний розмір, м, у випадку труби це D; 

 ν – коефіцієнт кінематичної в’язкості, м
2
/с. 

Для ламінарного режиму руху: 

 
64

.
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Для турбулентного режиму руху визначення λ залежить від ступені 

турбулентності режиму та прийнятих в тій чи іншій країні методик. Зокрема, 

в [18] були наведені наступні формули, що залежали від значення Re, D, 

значення еквівалентної шорсткості труби Δекв, м. 

Для випадку Re 10екв

D


  застосовують формулу Блазіуса: 



 
0,25

0,3164
.

Re
     

Для випадку 10 Re 500екв

D


   застосовують формулу Альтшуля: 
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Для випадку 500 Re екв

D


  застосовують формулу Шифрінсона: 

 

0,25

0,11 .екв

D


 
  

 
   

Визначення вартості  та окупності свердловини 

Дані по визначенню дійсних середніх витрат на облаштування 

геотермальних свердловин наводять переважно для глибоких свердловин 

(глибиною в декілька кілометрів). Зокрема, B1, млн дол. США: 

 7 2 3

1 1,72 10 2,3 10 0,62,B h h          (2.36) 

де h – глибина свердловини, м. 

За потреби переводу формули в гривню, вона набуде вигляду:  

  7 2 3

2 1,72 10 2,3 10 0,62B K h h           (2.37) 

де K – коефіцієнт для переведення значення отриманої суми з доларів США 

в гривню, грн/дол. США. В даному випадку приймаємо K = 27,4 

грн/дол. США. 

 

Графічне зображення цих залежностей наведено на Рис.2. 

 

Рис.2. Зміна вартості свердловини в залежності від її глибини, м. 



Потрібно додати, що графік було побудовано для геотермальних 

колодязів, глибина яких сягала 4 км. При цьому вартість таких свердловин 

перевищувала вартість свердловин для видобутку нафти та газу однакової 

довжини. Так, вартість геотермальної свердловини, глибиною 2 км буде 

перевищувати на 40% вартість свердловини з видобування нафти та газу. 

Проте зі зростанням глибини вартість геотермальних свердловин порівняно з 

вартістю свердловин з видобування нафти та газу тієї ж самої глибини буде 

зменшуватись. 

Визначення відстані між свердловинами, що забезпечують заданий 

термін роботи ГЦС 

Час пересування температурного фронту (т) можна записати таким чином: 

4
ò ê

ò

Ñ (1- m)
τ = 1+ τ

C m

 
 

 
.      (1) 

Лінії току геотермального теплоносія між 

свердловинами ГЦС (ЕГДА) 

Фільтраційне поле джерела  

і стока 

  
 Час руху підземного потоку рідини відповідно за центральною стрічкою току та 

джерелом і стоком визначається таким чином: 
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Відстань між свердловинами: 
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.  (3) 

Приклад нерівномірності руху нафти в 

підземному проникному шарі 

Розрахункова схема визначення відстані 

між свердловинами ГЦС 

 

 
1-піщаник; 2 – алевроліти, глини; 3 – 

інтервали відбору керну 

 
ф – швидкість дієвої підземної фільтрації; 

 - кут нахилу напрямку природної 

підземної фільтрації відносно найкоротшої 

лінії току ГЦС 

Коефіцієнт фільтраційної неоднорідності пласта 
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де Kmin, Kmax – відповідно мінімальний і максимальний коефіцієнт проникності; hmin, 

hmax – товщина проникного пласта, котра відповідає відповідно мінімальному і 

максимальному значенню коефіцієнта проникності. 

Відстань між свердловинами 
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,   (5) 

де   – швидкість природної підземної фільтрації підземних вод;  - кут, що 

характеризує напрямок руху фільтрації підземних вод відносно вісі, що з’єднує 

нагнітальну і підіймальну свердловину. 

 

 



Лабораторні та натурні експериментальні дослідження ГЦС 

Математичні моделі відновлюваних джерел енергії, які не 

залежать від погодних умов 

Згідно з директивою 2009/28/ЄС геотермальною є енергія, яка була 

накопичена у вигляді теплової енергії під твердим шаром земної поверхні, 

тобто вся кількість теплоти, яка міститься нижче поверхні Землі, є 

геотермальною енергією.  

 Геотермальна енергія або теплота Землі поділяється на повсюдно-

розповсюджені та геотермальні родовища.  

 Повсюдно-розповсюджені геотермальні ресурси – це верхні шари 

Землі. Їх можна використовувати в якості джерела теплової енергії шляхом 

застосування теплових насосів, які набувають розповсюдження в Україні, 

стаючи звичним видом теплоджерел для систем теплопостачання. Аналіз 

даних імпорту теплових насосів усіх типів в Україну за 2001–2015 рр. 

дозволяє орієнтовно оцінити їхню накопичену теплову потужність рівнем 

1500 МВт.  

 Основні положення нормативних документів ЄС, що стосуються 

теплових насосів, знайшли відображення в законодавчих актах України, 

зокрема, Законі України від 01.11.2016 №1711–VII «Про внесення змін в 

Закон України «Про альтернативні джерела енергії» в частині віднесення 

теплових насосів до обладнання, яке використовує відновлювані джерела 

енергії». Основні зміни внесені до статті 10 Закону України «Про 

альтернативні джерела енергії». Нова редакція статті 10 містить загальні 

умови віднесення теплових насосів до обладнання відновлюваної 

енергетики: «Отриману за допомогою теплових насосів аеротермальну, 

геотермальну та гідротермальну енергію слід вважати отриманою з 

відновлюваних джерел за умови, що кінцевий вихід енергії значно 

перевищує споживання первинної енергії, яка необхідна для приводу 

теплових насосів». 

Критерієм віднесення теплового насосу до установок відновлюваної 

енергетики встановлюється мінімально допустиме значення середнього 

розрахункового сезонного коефіцієнту корисної дії (ККД) зазначених 

теплових насосів (SPF0), який дорівнює: 

SPF0 = 1,15/η,         (1) 

де η – коефіцієнт корисної дії енергетичної системи з виробництва 

електричної енергії, що означає співвідношення між загальним сукупним 

виробництвом електроенергії та первинним споживачем енергії для 



виробництва електроенергії та розраховується за даними енергетичного 

балансу 28 країн-членів ЄС за 2010 р., що базується на даних Євростату.  

Розрахункове значення ККД енергосистем ЄС станом на 2010 рік 

становило 45,9%, що відповідає значенню SPF0 для теплових насосів з 

електричним приводом на рівні 2,5. Розрахунки електричного ККД 

енергетичної системи України за методикою Eurostat, та відповідно до даних 

енергетичного балансу України за 2010 рік, опублікованого Державною 

службою статистики України, дають значення SPF0 на рівні 3,2. Цим 

показникам відповідають теплові насоси, які використовують як джерела 

низькотемпературної енергії теплоту верхніх шарів Землі. 

Глибина верхнього шару Землі, який використовується в якості 

геотермального ресурсу, є величиною змінною і може коливатися в значних 

межах. За даними глибина верхнього теплоакумулюючого геологічного шару 

може становити від 200 до 500 м. 

У відповідності до властивостей та напрямків використання, всі земельні 

ресурси України поділяються на такі цільові категорії: 

 землі сільськогосподарського призначення; 

 землі лісового фонду; 

 землі забудови: землі населених пунктів (міст, селищ міського типу, 

селищ), землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення; 

 землі водного фонду;  

 землі рекреаційного та оздоровчого призначення; 

 землі природоохоронного, природно-заповідного та історико-культурного 

призначення; 

 землі запасу та інше. 

Загальний земельний фонд України складає 60362,8 тис. га. Переважно, 

це землі сільськогосподарського призначення (71,1%), які надаються для 

виробництва продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної 

та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури 

(табл. 1).  

 

Таблиця 1. Площа забудованих земель України 

 

Вид земель 
Площа земель 

Всього, Відсоток до загальної 



тис. га площі України, % 

Землі забудовані, у тому числі:   

1) під житловою забудовою 422,5 0,7 

2) землі промисловості 229,2 0,4 

3) землі під відкритими 

розробками, кар’єрами, шахтами 

та відповідними спорудами 154,1 0,3 

4) землі комерційного 

використання 37,4 0,1 

5) землі громадського 

призначення 291,8 0,5 

6) землі змішаного використання 24,2 0,1 

7) землі, які використовуються 

для транспорту та зв’язку 491,3 0,8 

Всього 1650,5 2,9 

 

Верхні шари Землі умовно можна поділити на три шари.  

Перший шар, де температура ґрунту змінюється під час сезонного 

коливання температури повітря і впливу сонячної радіації, має глибину 

коливань, яка на території України становить 3–6 м.  

Другий шар, де температура ґрунту є умовно постійною і її коливання по 

висоті не перевищує декілька градусів, має глибину шару до 200–500 м.  

Третій шар – той, в якому температура гірських порід починає 

збільшуватися за глибиною.  

У цій роботі ми зосередили увагу на тепловому потенціалі верхніх шарів 

Землі, в якому температура гірських порід є умовно стабільною, тобто 

другий шар з наведеної класифікації.  

Наведемо приклади гідрогеологічних характеристик районів України до 

глибини 300 м. 

Наявність підземних вод є вирішальним фактором вибору конкретних 

технологій видобування тепла з верхніх шарів Землі. 

Серед характеристик підземних вод розглянемо основні: літологічний 

склад водовмісних порід, глибина залягання, дебіт свердловин при 

відповідному пониженні статичного рівня підземних вод, мінералізація, 

основний хімічний склад підземних вод.  

Зона Деснянського Полісся. Глибина залягання водоносного горизонту 

від 90 м на заході до 150 м і більше на сході. Води напірні. Дебіти 

свердловин змінюються від 0,8 до 10,5 л /с. 



В зоні Гірського Криму водоносний горизонт залягає на глибинах від 

100–300 м до 500–800 м. Дебіти свердловин складають 1–10 л/с, і більше. 

Закарпатська зона інтенсивного водного обміну охоплює товщу, потужність 

якої понад 300 м, Дебіти свердловин змінюються в широкому діапазоні від 0,1 

до 32 л /с у межах Чоп-Мукачевськой западини, де залягає зона прісних вод 

потужністю до 300 м. Дебіти свердловин 10–25 л/с. 

Зона складчастого Донбасу, Дністровсько-Бугська зона, зона степового 

Криму та Передкарпатскький артезіанський басейн не містять значну 

кількість підземних вод на глибинах до 300 м. 

Розмір зони, на яку поширюється використання теплоти верхніх шарів 

Землі, приймається від умовного радіусу міст України. Наприклад для Києва, 

радіус якого складає 16,6 км, зона, на яку поширюється використання 

теплоти верхніх шарів Землі, становить 1,5 км, для міст менших за 

чисельністю проживаючих – до 0,5 км.  

Площу міст України наведено в таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Площа міст України 

№ 

п/п 
Назва Площа, км

2
 

1 Київ 839,0 

2 Дніпро 570,7 

3 Кривий Ріг 410,0 

4 Донецьк  385,0 

5 Харків 306,0 

6 Миколаїв 260,0 

7 Маріуполь 243,9 

8 Запоріжжя 240,0 

9 Одеса 236,9 

10 Львів 182,01 

Сумарна площа всіх міст України складає 17392,77 км
2
. 

Колективом Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України було 

проведено заміри температур верхніх шарів Землі до глибини 300  м в 

районах Дніпрово-Донецької западини, на схилі Українського щита, в 

Карпатах, Закарпатському прогині та Криму, які використано для 

розрахунку теплового потенціалу за допомогою теплових насосів. Дані 

показників температур на глибині до 300 м наведено в таблиці 3. 

 



Таблиця 3. Показники температури на глибинах до 300 м на території 

України 

№ 

свердловини 
Глибина, м Температура, °С 

1 180 10,50 

2 250 24,80 

3 300 28,07 

4 220 20,67 

6 180 19,36 

7 300 18,40 

8 300 28,19 

9 300 22,45 

10 180 10,62 

11 300 27,07 

12 300 19,85 

13 300 20,56 

16 200 19,82 

17 300 23,30 

18 250 16,18 

19 300 23,32 

20 300 18,68 

21 300 23,62 

Вважаємо, що охолодження глибинних шарів Землі відбувається до 

температури не нижче 0 С. Це обумовлено необхідністю дотримуватися 

режиму охолодження ґрунтів за сезонною зміною температур на глибинах 

більше 3 м, а також тим, що на глибинах до 300 м за гідрогеологічних умов 

на території України містяться верхні та ґрунтові води. Дані щодо ізотерм 

на глибині 25 м на території України наведено на рисунку 1. 

 



 

Рис. 1. Дані щодо ізотерм на глибині 25 м на території України 

Орієнтовно апроксимуємо температуру до глибини 300 м (таблиця 4). 

Таблиця 4. Температури на глибинах 25 та 300 м 

№ 

п/п 
Місто 

Температура, °С 

на глибині 

Середня 

температура 

по глибині, 

°С 
25 м 300 м 

1 2 3 4 5 

1 Вінниця 9,2 16,08 12,64 

2 Дніпро 10,4 17,28 13,84 

3 Донецьк 9,9 16,78 13,34 

4 Житомир 9 15,88 12,44 

5 Запоріжжя 10,5 17,38 13,94 

6 Івано-Франківськ 9,4 16,28 12,84 

7 Київ 9,5 16,38 12,94 

8 Кропивницький 9,9 16,78 13,34 

9 Луганськ 9,5 16,38 12,94 

10 Луцьк 8,8 15,68 12,24 

11 Львів 9,3 16,18 12,74 



12 Миколаїв 12 18,88 15,44 

13 Одеса 12,5 19,38 15,94 

14 Полтава 9,6 16,48 13,04 

15 Рівне 8,9 15,78 12,34 

16 Суми 8,8 15,68 12,24 

1 2 3 4 5 

17 Тернопіль 8,9 15,78 12,34 

18 Ужгород 11 17,88 14,44 

19 Харків 9 15,88 12,44 

20 Херсон 2,5 9,38 5,94 

21 Хмельницький 9 15,88 12,44 

22 Черкаси 9,7 16,58 13,14 

23 Чернівці 10 16,88 13,44 

24 Чернігів 8,8 15,68 12,24 

25 АР Крим 

(м. Сімферополь) 13 19,88 16,44 

 

Для оцінки теплового потенціалу верхніх шарів Землі приймалися такі 

вихідні дані та припущення.  

Житловий фонд будинків, що приймаються в експлуатацію, щорічно 

складає 9,67 млн. м
2
 (за даними 2010–2017 рр.) при загальному житловому 

фонді України 977,9 млн. м
2
 (2016 р.). При цьому у міських поселеннях в 

середньому за рік вводиться в експлуатацію 6,68 млн. м
2
 загальної площі на 

рік, у сільській місцевості – 2,99 млн. м
2
. Середня поверховість забудови по 

країні для міських поселень приймається 3 поверхи, для сільської місцевості 

– 1 поверх. Таким чином, площу поверхні  землі, що займається житловими 

будинками за рік, можна оцінити у 5,22 млн. м
2
. За нашими оцінками, за 

умови збереження існуючого тренду введення нових будинків, у наступні 20 

років ними буде зайнято близько 104,4 млн. м
2
 земної поверхні.   

Потенціал теплоти верхніх шарів Землі розраховується за формулою : 

Q = V·Cv·Δt·10
-6

, Гкал        (2) 

де V = F∙H – об’єм товщі верхніх шарів Землі, м
3
; F – площа земної 

поверхні, що припускає устрій геотермального поля для вилучення теплоти 

Землі, м
2 

, H – глибина свердловини під геотермальні зонди, м,  Сv – середня 

об’ємна теплоємність товщі верхніх шарів, ккал /м
3
·°С; Δt – припустиме 

зниження температурного потенціалу верхніх шарів Землі, °С. 



Глибина ґрунтового масиву забудованих земель для використання 

низькопотенційної теплоти ґрунту поверхневих шарів Землі за багатьма 

дослідженнями складає 300 м,  об’ємна теплоємність ґрунтового масиву 

600 ккал /м
3
·°С, припустиме зниження температурного потенціалу 

поверхневих шарів Землі становить 10 °С.  

За теперішнього стану розвитку теплонасосних технологій, термін 

використання теплового потенціалу верхніх шарів землі може бути оцінений 

у 20 років. 

Якщо вважати, що площа земної поверхні, на якій можливо 

облаштовувати геотермальні поля для вилучення теплоти Землі, дорівнює 

площі, що займає житловий будинок, то потенціал використання теплоти 

верхніх шарів Землі складає 187,8 млн. Гкал (26,8 млн. т у.п.). 

 



Методи розрахунку акумуляторів теплоти в підземних проникних 

шарах 

Математичні моделі енергетичних систем з сезонним і добовим 

акумулюванням 

Верхні шари Землі умовно можна поділити на три шари. 

Перший шар, де температура ґрунту змінюється під час сезонного 

коливання температури повітря і впливу сонячної радіації, має глибину 

коливань, яка на території України становить 3–6 м.  

Другий шар, де температура ґрунту є умовно постійною і її коливання по 

висоті не перевищує декілька градусів, має глибину шару до 200–500 м.  

Третій шар – той, в якому температура гірських порід починає 

збільшуватися за глибиною.  

Наявність підземних вод є вирішальним фактором вибору конкретних 

технологій видобування тепла з верхніх шарів Землі. 

Розмір зони, на яку поширюється використання теплоти верхніх шарів 

Землі, приймається від умовного радіусу міст України. Наприклад для Києва, 

радіус якого складає 16,6 км, зона, на яку поширюється використання 

теплоти верхніх шарів Землі, становить 1,5 км, для міст менших за 

чисельністю проживаючих – до 0,5 км.  

Потенціал теплоти верхніх шарів Землі розраховується за формулою: 

Q = V·Cv·Δt·10
-6

, Гкал     (1.1) 

де V = F∙H – об’єм товщі верхніх шарів Землі, м
3
; F – площа земної 

поверхні, що припускає устрій геотермального поля для вилучення теплоти 

Землі, м
2 

, H – глибина свердловини під геотермальні зонди, м, Сv – середня 

об’ємна теплоємність товщі верхніх шарів, ккал /м
3
·°С; Δt – припустиме 

зниження температурного потенціалу верхніх шарів Землі, °С. 

Глибина ґрунтового масиву забудованих земель для використання 

низькопотенційної теплоти ґрунту поверхневих шарів Землі за багатьма 

дослідженнями складає 300 м, об’ємна теплоємність ґрунтового масиву 

600 ккал /м
3
·°С, припустиме зниження температурного потенціалу 

поверхневих шарів Землі становить 10 °С.  

За теперішнього стану розвитку теплонасосних технологій, термін 

використання теплового потенціалу верхніх шарів землі може бути оцінений 

у 20 років. 

Якщо вважати, що площа земної поверхні, на якій можливо 

облаштовувати геотермальні поля для вилучення теплоти Землі, дорівнює 

площі, що займає житловий будинок, то потенціал використання теплоти 

верхніх шарів Землі складає 187,8 млн. Гкал (26,8 млн. т у.п.). 



Слід зазначити, що напрямок розвитку використання геотермального 

потенціалу верзніх шарів Землі має високі темпи розвитку.  

В Україні встановлено 1600 МВт потужностей теплових насосів, які 

використовують теплоту верхніх шарів Землі. 

 

Обгрунтування та розробка математичної моделі систем видобування 

геотермальних ресурсів та систем акумулювання теплоти в верхніх 

шарах Землі 

 Глибина розповсюдження сезонних і добових коливань температури 

залежить, головним чином, від температури повітря та сонячного 

випромінювання. З урахуванням цих факторів, відстань, на яку 

розповсюджується збурення температури можна записати в такій формі. 

 Диференційне рівняння, що описує процес поширення тепла (байжуже 

періодичний процес, чи просто нестаціонарний) в середовищі таке 
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.       (1.2) 

де a  – коефіцієнт дифузійного переносіння енергії (коефіцієнт 

температуропровідності). 

Глибина поширення температурної хвилі 

Для визначення глибина проникнення теплової хвилі знову 

скористаймося формулою 
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На поверхні 0x   максимальна температура (амплітуда) буде 

 0 00,T t A , 

а на деякій відстані x X  максимальна амплітуда є 
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Нехай тепер в точці x X  амплітуда в 100 разів менша від початкової 

0A . Маємо відношення 
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Отже теплова хвиля слабшає в 100 разів на глибині чи відстані від 

поверхні 0x   



ln100
a

X


  

 – період. 

Нехай наприклад маємо для сухого пісчаного грунту 
2

0,00273
м

a
год

 , 

24год , тобто добові коливання. 

0,00273 24
ln100 ln100 0,665

a
X м м

 


   . 

Отже добові коливання температури в сухому пісчаному грунті 

згасають в 100 разів на глибині 66 см. 

Для грунту пісчаного з вологістю 8%  
2

0,0033
м

a
год

  

0,0033 24
ln100 ln100 0,731

a
X м м

 


   , 

а для грунтів (в середньому) 
2

0,0046
м

a
год

  

0,0046 24
ln100 ln100 0,863

a
X м м

 


   . 

Для гірських порід (середнє значення) 
2

0,0118
м

a
год

  

0,0118 24
ln100 ln100 1,382

a
X м м

 


   . 

Цікаво також визначити на яку глибину поширюється “літня 

спекотлива ” хвиля, тобто глибину до якої надійде фронт температурної 

хвилі за час, що дорівнює половині періоду коливання температури. Для 

цього потрібно в формулі 

  0, cos 2
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a
t

T x t A e x
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Оскільки рік має 8760год  4380
2

год , для гірських порід (середнє 

значення) 
2

0,0118
м

a
год

  маємо 

0,0118 8760 18,02x a м     . 

Добова хвиля 24год  

0,0118 24 0,943x a м      

Аналіз існуючих робіт з математичного моделювання теплових і 

гідравлічних режимів глибоких свердловин і шахтних виробіток дозволяє 

сформулювати наступні спрощення, які не вносять істотних похибок у опис 

процесів:  

- задачу нестаціонарного теплообміну у гірському масиві, що 

оточує глибоку свердловину, можна розглядати без урахування 

вертикального перенесення теплоти;  

- нестаціонарний теплообмін ГСТО з оточенням може описуватися 

у термінах залежного від часу коефіцієнту теплопередачі, який визначається 

з відомого аналітичного рішення задачі нестаціонарної теплопровідності у 

необмеженому масиві з круглою циліндричною порожниною. 

За прийнятих спрощень процеси теплообміну у межах довільної 

ділянки ГСТО описуються відомою системою диференціальних та 

алгебраїчних рівнянь для висхідного та низхідного потоків теплоносія у 

відносних координатах: 

       

     

     

     

       

де: z – відносна вертикальна координата, що виліковується від нижнього 

торцю довільної ділянки, Т – температура висхідного потоку води, V(z) – 

температура низхідного потоку води,  – температура 

оточуючих порід,  температура незайманого шару оточуючої породи на 

нижньому торці ділянки з відносною координатою z = 0;  місцевий 

геотермічний градієнт, 
о
С/м, h – довжина ділянки, м, 

m – внутрішнє число переносу енергії в процесі теплообміну між висхідним 

та низхідним потоками води; n – зовнішнє число переносу енергії в процесі 

теплообміну між низхідним потоком води та гірським масивом. 



Числа переносу визначаються за формулами: 

         

        

де: G1 – масова витрата теплоносія, кг/с, с1, с2 – ізобарна теплоємність 

висхідного та низхідного теплоносіїв, відповідно,  – відповідні 

коефіцієнти теплопередачі, що визначаються залежностями:  

       

     

де: d1 – внутрішній діаметр НКТ, м, d2 – зовнішній діаметр НКТ з тепловою 

ізоляцією та захисною оболонкою,  – внутрішній діаметр обсадної труби, 

D– зовнішній діаметр обсадної труби,  – коефіцієнт тепловіддачі у каналі 

НКТ, ,  – коефіцієнт тепловіддачі на внутрішній та зовнішній стінках 

кільцевого каналу;  – еквівалентний коефіцієнт теплопровідності стінки 

внутрішньої труби центрального каналу та обсадної труби, відповідно,  – 

ефективний коефіцієнт теплопровідності стінки обсадної труби;  - 

нестаціонарний термічний опір гірського масиву. 

Начальна умова відповідає тепловій рівновазі теплоносія і гірського 

масиву: 

При           t=0-0 Т(z)=V(z)=U(z)      

Ефективний коефіцієнт теплопровідності стінки внутрішньої труби λe 

враховує температурний опір власне матеріалу труби, шару теплової ізоляції 

та захисної оболонки. Його величина звичайно надається виготовлювачем 

теплоізольованої труби і визначається дослідним шляхом. 

Узагальнена математична модель теплових і гідродинамічних 

процесів при русі рідини в підземних проникних шарах 

За характером колекторів продуктивні водоносні горизонти родовищ, 

що розглядаються, поділяються на порові, порово-тріщинні, тріщинні та 

тріщинно-карстові. Найбільш широко розвинуті і найбільший практичний 

інтерес представляють водоносні горизонти з поровим і порово-тріщинним 

типами циркуляції термальних вод. Тріщинно-карстові зони частіше всього 



мають локальне розповсюдження, що істотно ускладнює та удорожчує 

розвідку приурочених до них термальних вод.  

 Багаточисельні дослідження підземних проникних шарів (колекторів) 

нафти, газу і води (1-10) дають підставу зробити висновок, що реальні 

пористі середовища характеризуються невпорядкованою будовою порового 

простору, хаотичним укладом зерен скелету середовища і великим 

різноманіттям їх форм. Порові канали перетинаються один з іншим, 

розширюються і звужуються, безперервно переходять в з’єднання. 

 Тріщинуватий колектор з хаотичним розподілом параметрів 

тріщинуватості і гранулярний колектор відрізняються тільки формою 

фільтраційних каналів. Вищенаведені висновки дають підставу 

стверджувати, що підземний проникний шар (колектор) являє собою пористе 

середовище, що складається з часток або блоків породи, котрі під дією 

гірського тиску щільно прилягають одне до одного, утворюючи безперервну 

структуру (зцементовану, ущільнену), що називається скелетом пласту. 

 Пори підземного пласта, як правило, водо насичені, або містять інший 

флюїд, так що пласт представляє собою двохфазну систему, що складається з 

скелета пласта (тверда фаза) і рідини, що повністю заповнює всі пустоти 

пласта. 

 Передача тепла в пласті відбувається від частки до частки крізь рідину, 

що заповнює пори між частками породи і через контакти між ними, що 

обумовлює ефективний характер коефіцієнта теплопровідності пласта. 

Багаторічний досвід експлуатації підземних проникних шарів, що 

містять воду, нафту та газ свідчить, що проникні горизонти мають значну 

неоднорідність фізичних параметрів як за товщиною пласта, так і за 

протяжністю. Розробити математичну модель, яка могла би враховувати 

розмаїття параметрів підземних шарів скрай складно не тільки через 

складність математичної задачі, до якої це призведе, але і в результаті 

неможливості визначити ці дані за вимірами в свердловинах. Фізично 

змоделювати підземні проникні шари можливо лише для окремих фрагментів 

підземних горизонтів. 



На підставі написаного можна зробити висновок, що лише математичне 

моделювання теплових і гідродинамічних процесів при русі рідини в 

підземних проникних шарах дає змогу прогнозування технологічних 

(експлуатаційних) параметрів систем видобування глибинної теплоти землі. 

 Для цього потрібно зробити наступні припущення: 

 1. Проникний шар і непроникна оболонка однорідні та ізотропні. 

 2. Фізичні властивості рідини, проникного шару і гірського масиву не 

залежать від температури. 

 3. Рух рідини за перетином пласта рівномірний. 

 4. Інтенсивність теплопритоків від підстилаючи і покриваючих порід 

оточуючого проникний пласт гірського масиву однакові. 

 5. Розміри часток породи та їх геометрична форма не змінюються за 

простиланням. 

 6. Рідина рівномірно обтікає всі частки породи і повністю заповнює 

пори. 

 Пористе середовище підземного пласта будемо трактувати двояко: 

 а) як дискретну структуру, що складається з окремих часток (блоків) 

породи; 

 б) як деяке гіпотетичне безперервне сполошне середовище, що утворює 

пористий континуум або скелет пласта. 

 Дискретне і суцільне середовище відрізняється масштабом 

осереднення. Дискретне середовище має масштаб осереднення, сумірний з 

розмірами часток і пор. Частки породи характеризуються осередненими за 

об’ємом фізичними властивостями, а їх температура диференціюється за 

просторовими координатами r,  та часу  (рис. 1). 



 

Рис. 1 – До висновку диференційного рівняння нестаціонарного 

теплообміну при русі рідини в підземних проникних шарах 

 

 Суцільне середовище або скелет пласта представляє собою об’єм 

проникної породи, достатньо великої, щоб мати статистично значимі 

усереднені характеристики у виділеному елементарному об’ємі dV, але разом 

з тим достатньо малий, щоб забезпечити можливість граничного переходу і 

диференціювання за просторовими координатами R,  та часом .  

Через зроблені допущення скелет пласта є безперервним за 

протяжністю і часом. Розміри елементарного об'єму такі, що відхилення 

фізичних властивостей від середнього його значення статистично незалежні. 

Оточуючий проникний пласт гірський масив вважається монолітним і 

розглядається тільки в масштабі усереднювання, прийнятому для скелета 

пласта. 

Розглянемо елементарний об'єм пористого шару dV. У початковий 

момент часу температура у водонасиченому елементарному об'ємі пласта має 

однакове для всіх компонентів значення. У елементарний об'єм поступає 

рідина і нагрівається при проходженні через пористий шар за рахунок тепла, 



що вноситься в елементарний об'єм від більш нагрітих шарів рідини шляхом 

теплопровідності, і за рахунок тепла, що виділяється скелетом пласта. 

На підставі закону збереження енергії маємо: 

( ) ( )
ñâ

ð

ð å ð ð ð v

t
mC m div grad t mC grad t q 




     


,  (1) 

де: е – ефективний коефіцієнт теплопровідності, Вт/мК; С – об’ємна 

теплоємність, Дж/м
3
К; m – коефіцієнт пористості;  - швидкість руху 

рідини, м/с; t – температура, К; q - об’ємна густина джерела тепла, Вт/м
3
. 

 Тепловий потік від скелета пласта можна записати: 

( ( , ) ( , ))
ñâv v ñâ ðq t R t R    ,     (2) 

де:  - коефіцієнт тепловіддачі, віднесений до одиниці об’єму, Вт/м
3
К. 

 Зміна кількості тепла в елементарному об'ємі скелета пласта при 

теплообміні з рідиною відбувається в результаті надходження тепла 

теплопровідністю від більш нагрітих шарів скелета пласта і виділення тепла 

від частинок породи, ув'язнених в даному об'ємі. 

 Рівняння теплопровідності в скелеті пласта запишеться 

(1 ) (1 ) ( )ñâ
ñâ å ñâ ÷

t
m C m div grad t Fq




     


   (3) 

де: F – питома поверхня, м
-1

.  

Густина теплового потоку від частинки породи може бути визначена за 

законом Фурье: 




 ч

чч

t
q       (4) 

 Диференціальні рівняння теплопровідності в гірському масиві: 
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де: м – коефіцієнт температуропровідності, м
2
/с. 

 Диференціальне рівняння теплопровідності в частинці: 
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x0 - оператор Лапласа;  - коефіцієнт, що характеризує 

форму породи: для шарів  = 2, циліндрів  = 1, пластин  = 0. 

 У припущенні, що рух рідини пласкопаралельний, початкові та межові 

умови запишуться таким чином: 
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де  - коефіцієнт тепловіддачі, Вт/м
2
К; 
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 Підземна система видобування теплоти з землі містить одну чи 

декілька піднімальних та нагнітальних свердловин і підземний проникний 

шар, заповнений водою. Системи видобування тепла землі без зворотного 

нагнітання відпрацьованих термальних вод з екологічних причин практично 

не застосовуються. 

 Якщо нагнітання відпрацьованого геотермального теплоносія 

здійснюється в той же проникний пласт що і видобування, то така система 

називається геотермальною циркуляційною (ГЦС). 

Основні параметри, що визначають технологічні показники системи 

видобування геотермальних джерел енергії є: дебіт і температура термальної 

води на виході із підіймальної свердловини, тобто теплова продуктивність 

свердловини, відстань між нагнітальною і видобувною свердловинами, що 

забезпечує роботу ГЦС в заданому температурному режимі за заданої 



теплопровідності, тиск нагнітання відпрацьованого теплоносія за заданої 

температури і дебіті. 

Багаторічний досвід експлуатації підземних проникних шарів, що 

містять воду, нафту та газ свідчить, що проникні горизонти мають значну 

неоднорідність фізичних параметрів як за товщиною пласта, так і за 

протяжністю. Розробити математичну модель, яка могла би враховувати 

розмаїття параметрів підземних шарів вкрай складно не тільки через 

складність математичної задачі, до якої це призведе, але і в результаті 

неможливості визначити ці дані за вимірами в свердловинах. Фізично 

змоделювати підземні проникні шари можливо лише для окремих фрагментів 

підземних горизонтів. 

Тому, можна зробити висновок, що лише математичне моделювання 

теплових і гідродинамічних процесів при русі рідини в підземних проникних 

шарах дає змогу прогнозування технологічних (експлуатаційних) параметрів 

систем видобовування глибинної теплоти землі. 

  

  



Підземні теплообмінники та акумулятори теплоти у верхніх шарах Землі  

Моделі, які використовують геотермальні джерела енергії 

Теплофізична модель геотермального свердловинного теплообмінника. 

Технології вилучення геотермальної енергії з використанням 

геотермальних свердловинних теплообмінників (ГСТО) відомі здавна, 

цікавість до цієї технології в останні роки зростає. По мірі зростання 

кількості виведених з експлуатації свердловин на горизонт 5-6 км, де 

температура пластів сягає 120-150
о
С, а також у зв’язку з промисловим 

засвоєнням низькотемпературних бінарних ГеоТЕС малої потужності на 

температури геотермального теплоносія від 70
о
С , виявляється потенційна 

можливість практично використання тисяч вже існуючих непродуктивних 

та/або виснажених нафтогазових свердловин для одержання не тільки 

теплової, а і електричної енергії.  

Геотермальний свердловинний теплообмінник виконується звичайно у 

вигляді конструкції «труба в трубі» (рис. 2). Теплоносій, охолоджений у 

поверхневому теплообміннику, подається у зазор між обсадною трубою 

свердловини 1 та внутрішньої насосно-компресорної труби (НКТ) 2. У 

процесі низхідного руху теплоносій нагрівається, відбираючи теплоту від 

оточуючих порід. Після досягнення нижчого перерізу (забою) свердловини, з 

гідроізоляційним шаром , що герметично ізолює ГСТО від оточуючих порід, 

теплоносій повертається на поверхню по НКТ 2, потрапляє у зовнішній 

теплообмінник 3 де охолоджується, передаючи теплоту у зовнішній 

теплообмінний контур споживачів. 

Переваги зазначеною технології визначається тим, що вона: 

 є компактною, локалізується у межах однієї свердловини, не 

потребує створення окремих свердловин та потужних насосів закачування у 

пласт, зовнішньої трубопровідної та насосної інфраструктури; 

 дозволяє вибирати оптимальні фізико–хімічні властивості 

циркулюючого теплоносія, зокрема використовувати хімічно очищену воду, 

що позбавляє від проблем поводження з мінералізованими, газонасиченими 

та хімічно агресивними і нестійкими природними геотермальними 

розсолами; 

 не має зовнішніх викидів у оточуюче середовище, як і забруднень 

надр з поверхні;  

 не потребує використання заглибних насосів; 

 припускає принципову можливість локалізації поблизу об’єкту 

споживання теплової та/або електричної енергії – треба лише створити 



свердловину необхідної глибини, виходячи з локальних значень 

геотермального градієнту. 

 
Рис. 2. Ілюстративна схема геотермального свердловинного 

теплообмінника (ГСТО) 

 

Основні проблеми практичного використання ГСТО на глибоких 

свердловинах пов’язані із забезпеченням належно високої температури та 

масової витрати теплоносія на гирлі із мінімальними витратами енергії на 

його прокачування за високих значень зовнішньої поверхні НКТ та 

протяжності гідравлічного контуру ГСТО.  

Окрім подолання технологічних складнощів створення НКТ з 

достатньо ефективною тепловою ізоляцією, працездатною в умовах високого 

тиску (до 600 бар), забезпеченням достатньої міцності конструкції НКТ щодо 

розривних напружень, спричинених дією власної ваги, виникає необхідність 

оптимального вибору конструктивних елементів, теплових і гідравлічних 

режимів роботи ГСТО сумісно з обладнанням ГеоТЕС з використанням 

методів багатофакторної техніко-економічної оптимізації системи ГеоТЕС+ 

ГСТО.  

Основні питання теплового і гідравлічного розрахунку ГСТО на базі 

глибоких свердловин розглянуто у багатьох роботах, які використовують, 



здебільшого, чисельні методи вирішення сполучених задач гідродинаміки і 

теплообміну у межах гідравлічного контуру ГСТО та теплопровідності у 

оточуючому масиві.  

Однак практичне використання подібних моделей суттєво 

ускладнюють значні витрати машинного часу та ресурсів комп’ютерної 

техніки. Наприклад, чисельний розрахунок одного режимно - 

конструктивного варіанту здійснення ГСТО триває до 10 годин і потребує 

використання оперативної пам’яті на рівні кількох десятків гігабайт. Це 

значно ускладнює, або навіть унеможливлює проведення багатофакторної 

оптимізації ГеоТЕС. 

У зв’язку з цим, виникає необхідність створення спрощених 

аналітично-чисельних моделей теплообміну та гідравліки, які б 

забезпечували опис цих процесів з прийнятним рівнем адекватності.  

Введемо нові змінні, які являють собою фізично місцеві температурні 

напори : 

X=T-V       

Y=V-U      

У нових змінних рівняння (3.1) та (3.2) одержать вигляду: 

       

     

де  = γh. 

Шляхом диференціювання обох частин (3.3) та підстановки змінних з 

рівнянь (3.3) та (3.4), вихідна система зводиться до лінійного 

диференціального рівняння другого порядку відносно змінної X: 

     

Його загальне рішення має вигляд: 

    

де ;  . 

Загальне рішення для змінної Y: 

      

Функції розподілу температур теплоносія у опускному і підйомному 

каналах при цьому даються у вигляді: 



    

   

Коефіцієнти інтегрування С1 та С2 визначаються з граничних умов, які 

відповідають меті моделювання.  

Основною задачею теплового розрахунку ГСТО є звичайно визначення 

температури води на виході з ГСТО T1 = T(1) за відомими значеннями 

температури води закачування V1=V(1), та температурами пласта U1=U(1) на 

поверхні та Uо=U(0) на глибині пласта: U1=U(1) та Uо=U(0).  

Граничні умови для цієї задачі мають вигляд:  

T(0)=V(0); V(1)=V1      

  

Теплова потужність ГСТО 

Корисна теплова потужність , що відбирається від теплоносія 

геотермального контуру у зовнішньому теплообміннику 1 визначається за 

формулою: 

     

де  – середнє значення питомої теплоємності геотермального 

теплоносія в зовнішньому теплообміннику,   

З іншого боку, виходячи з зовнішнього інтегрального теплового 

балансу ГСТО :  

=0,      

корисну теплову потужність можна визначити також у термінах зовнішнього 

теплообміну ГСТО з оточуючим масивом:  

=     

 – середньо інтегральна різниця температур між 

масивом і опускним потоком геотермального теплоносія. 

Гідравлічні параметри ГСТО 

Рівняння гідравлічного балансу у замкненому контурі, що включає 

ГСТО, зовнішній теплообмінник, циркуляційний геотермальний насос 

(ЦГН), допоміжні трубопроводи та арматуру на поверхні може бути записано 

у вигляді: 

    

Перший член цього рівняння являє собою різницю гідростатичних 

тисків стовпів рідини низхідного та висхідного потоків геотермального 



теплоносія, обумовлену температурною залежністю густини рідин від 

температури.  

Інші позначення такі: 

  –напір, що створюється циркуляційним насосом ГСТО; 

  – втрата тиску від тертя у НКТ, 

 , – втрата тиску від тертя у кільцевому проміжку, 

 гідравлічний опір зовнішнього теплообмінника,  

 - місцеві гідравлічні опори у допоміжних трубопроводах і 

арматурі. 

Для глибоких свердловин місцеві гідравлічні опори справляють 

незначний вплив на загальний гідравлічний опір контуру геотермального 

теплоносія, сумарна протяжність якого може становити близько 10 км і тому 

можуть враховуватися орієнтовно додатковим коефіцієнтом до лінійного 

гідравлічного опору у гідравлічних каналах ГСТО (kм=1,05….1,1). 

Наявність ефекту термоліфту сприяє зниженню витрат енергії на 

прокачування геотермального теплоносія. Більш того, за певних умов у 

циркуляційному контурі ГСТО може виникати термогравітаційний 

(конвективний) рух теплоносія без зовнішньої підтримки циркуляційним 

насосом. У таких випадках циркуляційний насос може використовуватися у 

режимі генератора електричної енергії з поглинанням механічної енергії 

самоциркуляції геотермального теплоносія ( у разі відповідного виконання). 

 Якщо генерація енергії відсутня, стабілізація потоку на певному рівні 

витрати здійснюється регулюючим вентилем, у якому ця енергія 

перетворюється у теплоту.  

Витрата електричної енергії на підтримку циркуляції у гідравлічного 

контурі ГСТО може бути записано у вигляді: 

   

 де  – об’ємна витрата теплоносія у циркуляційному насосі, м3/с,  – ККД 

циркуляційного насосу.  

Коефіцієнти переносу 

Для визначення усереднених значень коефіцієнтів теплопередачі 

 та коефіцієнтів гідравлічного опору використовуються відомі 

критеральні залежності для різних режимів течії води у круглих трубах та 

кільцевих каналах.  

Для визначення коефіцієнтів термічного опору стінки НКТ бажано 

використовувати нормовані значення ефективних коефіцієнтів 

теплопровідності, які надаються виробниками відповідних серійних виробів. 



Теплофізичні властивості води та гірського масиву визначаються за 

значеннями температури у горизонтальному перерізі ГСТО, що відповідає 

середньоінтегральній різниці температур  між низхідним потоком і 

гірським масивом.  

 

Нестаціонарний термічний опір гірського масиву 

Для врахування нестаціонарного процесу теплової взаємодії 

свердловин з оточуючим гірським масивом у геологічній практиці часто 

використовують спрощені підходи .Один з них впроваджено у практику 

А.Ю. Наміотом для опису нестаціонарного процесу охолодження гарячої 

води у нагнітальних свердловинах, що використовуються з метою стимуляції 

видобутку вуглеводнів. Згідно А.Ю Наміоту, нестаціонарний термічний опір 

масиву, що оточує свердловину може визначатися за формулою: 

         

де  - критерій Фурьє,  – коефіцієнти теплопровідності та 

температуропровідності гірського масиву.  

Для інженерного розрахунку вентиляції глибоких шахт за великих 

значень часу з початку теплового впливу, що у прийнятих нами позначеннях 

має вигляд:  

        

Ця формула справедлива за умов:  , 16>Bi>1  

де  – критерій Біо, .- коефіцієнт теплопередачі через стінку 

обсадної труби. 

Для свердловин з водним теплоносієм, характерні значення критерія 

Біо перевищують вказану вище межу, оскільки коефіцієнти тепловіддачі від 

стінки обсадної труби до низхідного потоку води на 2-3 порядки вищі, ніж у 

разі охолодження масиву потоком повітря.  

Реалізація моделі 

Описану модель реалізовано у вигляді комп’ютерної програми 

теплового і гідравлічного розрахунку ГСТО в програмному середовищі Excel 

у вигляді процедур-функцій VBA, які включаються у комплексну імітаційно-

оптимізаційну модель техніко-економічної оптимізації геотермальної 

електростанції. Для наочного контролю розрахунків вони дублюються 

відповідними розрахунковими функціями Excel – листа.  

Результати розрахунків 



Результати розрахунку температури води на виході з ГСТО у 

залежності від значень безрозмірних чисел зовнішнього n та внутрішнього m 

переносу наведено на рис. 3. У розрахунках прийнято такі значення 

геотермічних параметрів ГСТО : Uo=130oC, U1=10oC, V1=40oC, H= 4580 м. 

Наведені дані показують, що нагрівання води в ГСТО до рівня, 

прийнятного для її використання з метою виробництва електричної енергії 

(>70оC) може мати місце за значень чисел внутрішнього теплопереносу m 

якомога менших за 1.  

 

 
Рис. 3. Температура нагріву води T1 на гирлі ГСТО у залежності від 

безрозмірного числа n зовнішнього теплообміну за різних значень 

безрозмірного числа m внутрішнього теплообміну 

 

Вихідні дані для розрахунку представлені у табл. 3. 

 

Таблиця 3.. Вихідні дані для розрахунку температурного поля ГСТО 

Показник Розм. Значення 

Витрата води т/год 5 

Час с початку експлуатації рік 1 

Температура закачування  оС 40 

Температура масиву на поверхні оС 10 

Температура масиву на горизонті 

4580 м  

оС 130 

Внутрішній діаметр обсадної труби  мм 148 

Зовнішній діаметр обсадної труби мм 168 

Типорозмір НКТ (d1/d2) мм/мм 62/114 

Ефективний коефіцієнт теплопровідності теплової ізоляції 



λe 

- вакуум Вт/мК 0,006 

- пінополіуретан  Вт/мК 0,04 

- скловолокно Вт/мК 0,6 

- сталь конструкційна Вт/мК 33 

 

 

  

  

Рис.4 Вертикальний розподіл температури низхідного та висхідного 

потоків води за різних типів теплової ізоляції. А – екранно-вакуумна 

ізоляція, Б – пенополіуретан, В – склопластик, Г – сталь без теплової 

ізоляції 

 

Одержані дані показують, що найбільший рівень нагріву води, 

достатній для використання на ГеоТЕС дає застосування вакуумованих НКТ 

та НКТ з пінополіуретановою ізоляцією. НКТ у вигляді цільної труби зі сталі 

або склопластика використовувати недоцільно.  

Витратні характеристики ГСТО з вакуумованим НКТ 

Розрахункові значення температури нагріву води T1 та корисної 

теплової потужності ГСТО від масової витрати води за різних значень 

температури охолодження води V1 наведені на рис. 5. та 6, відповідно. 

 



 
Рис. 5. Залежність температури нагрітої води на виході з геотермального 

свердловинного теплообмінника від витрати води та температури 

охолодженої води V1 на вході 

 

 
Рис. 6. Залежність корисної теплової потужності ГСТО від витрати 

та температури води V1 на вході на вході 

 

З них можна бачити, що температура охолодження води у зовнішньому 

теплообміннику не сильно впливає на температуру її нагрівання у ГСТО, 

однак істотно впливає на швидкість вилучення теплоти масиву. Чим нижчою 

є температура закачування, тим більшою є теплова потужність ГСТО. 

Температура нагрівання з ростом витрати води знижується, однак теплова 

потужність ГСТО при цьому зростає.  

Гідравлічний опір ГСТО слабо залежить від температури охолодженої 

води і є досить складною функцією витрати внаслідок наявності ефекту 

термоліфту. Це ілюструється розрахунковим графіком залежності витрат 

електричної потужності геотермального циркуляційного насосу на підтримку 

циркуляції води від масової витрати води, наведеним на рис. 7.  



 

 
Рис. 7. Витрата електричної енергії на підтримку циркуляції теплоносія 

в гідравлічному контурі ГСТО 

 

На графіку присутня початкова ділянка з від’ємними значеннями 

потужності, яка відповідає режиму термогравітаційної циркуляції води. На 

цій ділянці є можливість генерування корисної електричної потужності за 

рахунок зворотного обертання ротору циркуляційного насосу. Нульовий 

рівень електричної потужності на графіку відповідає рівноважному значенню 

витрати води у режимі автоциркуляції. Збільшення витрати води понад 

рівноважне значення супроводжується приблизно квадратичним зростанням 

витрати електричної потужності. Оскільки при цьому знижується також і 

температура нагріву води, можна передбачити наявність лімітного значення 

витрати, за якого весь обсяг виробництва електричної енергії ГеоТЕС буде 

витрачатися на підтримку циркуляції і відповідно, оптимального значення 

витрати, за яких різниця між генерацією та витратою енергії буде 

максимальною. Залежність теплофізичних характеристик від терміну 

експулатації 

Приклад розрахунку залежності температури води на гирлі ГСТО від 

часу наведений на рис. 8. У розрахунках прийняті такі теплофізичні 

параметри гірського масиву: λ=2,55 Вт/мК, a = 8,8 10
-7 

м
2
/с. 

 



 
Рис. 8. Температура нагріву теплоносія у ГСТО від часу для постійних 

значень масової витрати води 

 

Згідно одержаних результатів, температура нагрівання знижується з 

часом за степеневим законом. Одержані дані призначені для подальшого 

використання у складі комплексної моделі оптимізації ТеоТЕС.  



Моделі енергетичного потенціалу геотермальних родовищ України 

Для формування геотермального родовища необхідна наявність 

наступних складових: 

• Джерело внутрішнього тепла, яке виражається в підвищеній в 

порівнянні з фоновими значеннями величині теплового потоку. Зазвичай 

підвищеними величинами теплового потоку характеризуються молоді в 

геологічному відношенні структури з активним проявом вулканізму і 

тектонічною діяльністю; 

• Умови для збереження глибинного тепла всередині земних надр, тобто в 

розрізі родовища повинні бути присутніми шари гірських порід, що слабо 

проводять тепло; 

• Для гідротермальних родовищ додатково необхідно, щоб в межах 

родовища залягали водоносні горизонти з високими фільтраційними 

властивостями. 

Україна відноситься до країн з середніми умовами щодо формування 

геотермальних родовищ. Незважаючи на те, що в межах України немає 

структур з сучасним вулканізмом і магматизмом, на території країни 

розташовані дочетвертинні гірські споруди, процеси утворення яких досі не 

закінчилися. До них належать Карпатська гірська складчастість і гори Криму. 

На території України розташовані геотермальні родовища двох видів: 

родовища пластового типу в артезіанських басейнах міжгірських і 

передгірських западин і родовища пластового типу у великих артезіанських 

басейнах платформного типу. 

Для першого виду родовищ характерний підвищений в порівнянні з 

середнім значенням (3,3 ºС/100 м) геотермічний градієнт, який формується 

під впливом додаткового теплового потоку, що надходить від глибинних 

гірських структур, які є відносно молодими і повністю не закінчили своє 

формування (повністю не охолодилися). Тобто для цього виду родовищ 

глибина залягання геотермальних ресурсів є меншою. 

При другому виді родовищ спостерігається тектонічне опускання 



кристалічного фундаменту на значну глибину (до 10 км), заповнення западин 

осадовими породами та формування потужних водоносних горизонтів. Тобто 

при другому виді родовищ геотермічні градієнти надр не є підвищеними 

(звичайно менш ніж 3,3 ºС/100 м), а формування геотермальних родовищ 

залежить від глибини залягання термоводоносних горизонтів, та наявності 

водонепроникних глинистих порід, що утримують тепло. Зазвичай глибина 

залягання геотермальних родовищ цього виду складає 4-5 км і більше. 

До першого виду родовищ відноситься Карпатський регіон і Крим, до 

другого - Причорноморський і Дніпровсько - Донецький артезіанські 

басейни. 

Як зазначалось вище, розподіл геотермальних ресурсів в межах України 

в першу чергу зумовлюється величинами теплових потоків, а також 

наявністю високо проникних колекторів пористого або тріщино- жильного 

типу. Формування величини теплового потоку залежать від активності 

тектоно-магматичних процесів, що супроводжуються виносом із надр Землі 

величезної кількості енергії, та геологічного віку території. 

За вищенаведеними параметрами територія України поділяється на три 

зони. Низькими тепловими потоками (22-60 мВт/м
2
) характеризуються древні 

структури. В межах Українського кристалічного щита величини теплових 

потоків складають 22- 45 мВт/м
2
, а геотермічний градієнт в більшості 

випадків не перевищує 2 ºС/100 м. 

Слабким геотермічним фоном характеризуються відносно молоді в 

геологічному відношенні складчасті області Гірського Криму і Карпат. Не 

дивлячись на те, що в межах даних територій теплові потоки мають 

підвищені значення (від 60 до 90 мВт/м
2
 і більше), геотермальні градієнти 

надр складають 1,5 - 2 ºС/100 м. Це пояснюється відсутністю в розрізі порід 

теплоізолюючих товщ, високим гіпсометричним положенням і глибоким 

розчленуванням рельєфу цих структур, які служать місцевими областями 

живлення для водоносних горизонтів прилеглих території. По розломах і 

тріщинах кори вивітрювання гірських областей здійснюється фільтрація 

холодних атмосферних опадів. Тобто гірські структури (складчасті області 



Гірського Криму і Карпат) є джерелом тепла для суміжних регіонів, але самі 

не можуть розглядатися як території, перспективні для формування 

геотермальних родовищ. 

Проміжні величини теплових потоків (50 - 70 мВт/м
2
) відповідають 

структурам, що закінчили свій розвиток у палеозої. До них належать 

Степовий Крим, Донецька складчаста область, Переддобруджинський та 

Львівський прогини. 

Відносно сприятливими геотермічними умовами характеризується 

центральна частина Дніпровсько-Донецької западини (Чернігівська, 

Полтавська, Харківська, Сумська області). З геологічної точки зору западина 

відноситься до древніх утворень, формування яких у загальних рисах 

закінчилося 2 мільярди років тому, і як наслідок, геотермічний фон даної 

території знижений. Однак, Дніпровсько-Донецька западина є крупним 

розломом в земній корі, який в подальшому був заповнений проникними і 

непроникними осадовими породами, що чергуються. В результаті в надрах 

осадового чохла в центральної частині западини глибинах понад 3000 м 

сформувалися потужні термоводоносні горизонти. Найбільш охолоджені 

бортові частини западини на кордоні з Українським кристалічним щитом в 

районі Чернігово- Брагинського виступу. Локальні позитивні геотермічні 

аномалії виявлені на Прилукськой, Холмськой, Щебелінськой, Північно- 

Голубовськой, Глінсько-Розбишевськой і інших структурах. Окрім 

структурного походження аномалій, підвищення температури обумовлено 

підтіканням гарячих глибинних вод із нижче розташованих водоносних 

горизонтів. 

В областях мезокайнозойскої тектонічної активності переважають 

високі теплові потоки, що становлять 70- 90 мВт/м
2
, а в окремих зонах 

вулканічної та гідротермальної діяльності досягають 115 мВт/м
2
 і більше. До 

таких областей належить Закарпатський прогин (Внутрішня зона 

Карпатського геоблока), у межах якої теплові потоки перевищують 80 

мВт/м
2
. Так на території Залузької, Біганської, Берегівської структур теплові 

потоки досягають 110- 120 мВт/м
2
. Найбільш високий температурний фон 



спостерігається в центральній частині Чоп-Мукачівської западини, де 

фіксуються максимальні для Закарпаття температури 146 ºС, а геотермічний 

градієнт складає 7- 8,4 ºС/100 м. 

Високі теплові потоки (вище 80 мВт/м
2
) спостерігаються також на 

деяких площах центральної частини Кримського півострова (Новоселівська, 

Краснівська, Глібівська), а також на Тарханкутської височині та 

Керченському півострів. Окремі активізовані зони виділяються у Донбасі та 

Предкарпатському прогині. Всі структури Зовнішньої зони Карпат та 

Донбасу, які вмістять супутній газ, характеризуються локальними 

позитивними геотермальними аномаліями. 

 Аналіз фактичних даних вказує на те, що найбільш сприятливими 

умовами для формування геотермальних ресурсів характеризуються газові, 

газоконденсатні і частково нафтові родовища. Особливо це стосується 

виснажених газових родовищ, що обводнились під час експлуатації. 

Газові родовища України розташовані у трьох нафтогазових провінціях:  

 Східній (Дніпровсько-Донецька западина); 

 Західній (Передкарпатський та Закарпатський прогини, Волино- 

Подільська область та Складчасті Карпати); 

 Південній (Переддобрузька, Причорноморсько-Кримська та Індоло- 

Кубанська області). 

Загальний ступінь виробленості балансових запасів природного газу на 

родовищах України (станом на 01.01.14 р.) складає 66,3%. Однак цей 

показник істотно залежить від регіону та інтервалів глибин освоєння. 

Найбільш виробленим є Західний регіон. Абсолютна більшість газових 

родовищ Західного регіону за величиною балансових запасів належить до 

невеликих, дрібних та дуже дрібних родовищ, які експлуатуються тривалий 

час (40-50 років) і сьогодні перебувають на завершальній стадії розробки. На 

деяких газових родовищах ступінь виснаженості балансових запасів уже 

давно перевищив 90 %. 

На території Східної провінції родовища, де видобувають природний газ 



із пермських і верхньокам’яновугільних утворень, вступили у завершальну 

стадію розробки. З них відібрано більш 80 % початкових запасів. Середній 

загальний ступінь виробленості газових ресурсів Східної провінції складає 56 

%. Найменш розробленими є родовища у Південній газоносній провінції. 

У процесі експлуатації газового родовища відбувається природне 

заміщення газу контурними підземними водами до повного заповнення 

продуктивного горизонту. Підземні води мають підвищену пластову 

температуру, достатню для використання у теплофікації. До того ж ці води 

містять залишковий природний газ, який можливо використовувати для 

генерації електроенергії. 

Під час експлуатації газових родовищ контурна вода піднімається вгору 

за протяжністю пласта, що приводить до стягування контуру газоносності. 

Цей процес у залежності від фізичних властивостей гірських порід, що 

утворюють продуктивний горизонт, та умов експлуатації може бути 

рівномірним або нерівномірним. 

Рівномірне стягування контуру зазвичай має місце в умовах однорідної 

проникності пласта і раціональної експлуатації родовища, тобто з 

оптимальним відбором газу за допустимих знижень пластового тиску. 

Обводнення всього родовища під час рівномірного стягування контуру 

газоносності сприяє максимальному вилученню газу з пласта, яке часто 

досягає 100 % від початкових запасів. При цьому темпи руху контуру 

газоносності залежать від швидкості падіння пластового тиску. 

У випадку нерівномірного стягування контуру газоносності (обводнення 

продуктивного горизонту) відбувається прорив контурних чи підошовних 

вод, утворюються язики обводнення, які розбивають газовий поклад на 

частини. В таких умовах повний відбір запасів газового родовища 

неможливий. У обводненій частині родовища залишається значний об’єм 

газу. З часом відбувається відновлення пластового тиску і природна 

диференціація газу та підземної води, тобто пластова вода в продуктивному 

горизонті опускається вниз, а зверху утворюється «газова шапка». 

Таким чином, у залежності від типу обводнення (рівномірного чи 



нерівномірного) всі виснажені газові родовища, що втратили своє 

промислове значення і зняті з Державного балансу корисних копалин 

України, можна поділити на дві групи: 

 родовища, які мають залишкові запаси природного газу та 

пластову термальну воду; 

 родовища, які повністю вичерпали свій ресурс природного газу 

та заповнились пластовою термальною водою . 

Відзначимо, що геотермальні родовища залягають не тільки в 

нафтогазових провінціях, а також на територіях, що примикають до них. 

Однак ці території не охоплені глибоким бурінням, і фактичних даних щодо 

температури і водозбагаченості глибоких водоносних горизонтів для них 

немає. 

 на території України розташовані геотермальні родовища двох 

видів: родовища пластового типу в артезіанських басейнах міжгірських і 

передгірських западин ( Карпатський регіон і Крим) і родовища пластового 

типу у великих артезіанських басейнах платформного типу 

(Причорноморський і Дніпровсько - Донецький артезіанські басейн). 

 термоводоносні горизонти першого виду родовищ залягають на 

глибинах 900-1500 м і більше, для другого – 2000-2500 м і більше. 

 слабким геотермічним фоном характеризуються відносно молоді 

в геологічному відношенні складчасті області Гірського Криму і Карпат, а 

також територія древнього Українського Кристалічного щита. 

 найбільш сприятливими геотермічними умовами 

характеризуються Передкарпатський (Львівська, Івано-Франківська, частково 

Чернівецька області) та Закарпатський (Закарпатська область) прогини, 

Дніпровсько-Донецька западина (Чернігівська, Полтавська, Сумська, 

Харківська, Дніпропетровська області), Степовий Крим та узбережжя 

Чорного моря (Херсонська та Одеська області). 

 аналіз фактичних даних вказує на те, що найбільш сприятливими 

умовами для формування геотермальних ресурсів характеризуються газові, 



газоконденсатні і частково нафтові родовища. Особливо це стосується 

виснажених газових родовищ, що обводились під час експлуатації. 

 петрогеотермальні родовища на території України поширені 

повсюдно, але найменша глибина їх залягання спостерігається в Закарпатті, 

внутрішньої зоні Прикарпаття і південної частині Одеської і Херсонської 

областей. 

Тепловий потенціал гідротермального родовища визначався за 

формулою: 
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; 

S  -  площа родовища, м
2
; 

tм  -  температура гірського масиву, що оточує продуктивний пласт, ºС; 

tп  -  температура продуктивного пласта, ºС; 

tв  -  температура природного теплоносія, ºС; 

τ  -  термін експлуатації, доб; 

h  -  товщина продуктивного пласта, м; 

п  -  пористість продуктивного пласта; 

Сп  -  об’ємна теплоємність продуктивного пласта, 
K

3
м

Дж



; 

Св  -  об’ємна теплоємність природного теплоносія, 
K

3
м

Дж



; 

 



Розробка технологічних схем геотермальних електростанцій 

Пошук та масштабне впровадження економічно прийнятних технологій 

виробництва електричної енергії з використанням джерел геотермальної 

енергії з температурою геотермального флюїду 70-140
о
С розглядається у 

світі як доволі перспективний напрям розвитку відновлюваної енергетики. 

Враховуючі наявність в Україні означених джерел, виявлену в результаті 

розвідчого буріння на газ і нафту, цей напрям вважається актуальним і для 

України.  

На сьогодні основною технологією виробництва електричної енергії з 

низькотемпературних флюїдів є бінарні (двоконтурні) теплові електричні 

станції на основі органічного циклу Ренкіна (ORC). Електростанції такого 

типу характеризуються підвищеною екологічною чистотою, оскільки 

практично виключають емісію шкідливих компонентів геотермального 

флюїду в оточуюче середовище завдяки його нагнітання у пласт після 

використання у циклі ТЕС. Через це, а також внаслідок порівняно невисоких 

витрат на приєднання до існуючих електромереж, їх відрізняє невибагливість 

щодо місць розташування. 

Основною перевагою геотермальних ТЕС (ГеоТЕС) порівняно з 

іншими електричними станціями на ВДЕ є відсутність залежності від 

коливань надходження первинного ресурсу. ГеоТЕС можуть 

використовуватися 24 години на добу, 365 діб на рік з практично постійною 

потужністю, маючи можливість знаходитись під дією диспетчерського 

керування.  

Високі значення коефіцієнту використання встановленої потужності 

(КВВП=0,7-0,95) та ресурсу роботи (30-40 років) нівелюють порівняно 

високу початкову вартість ГеоТЕС, до половини якої становлять витрати на 

розвідку, буріння та облаштування геотермальних свердловин (табл.1).  

 

Таблиця 1. Орієнтовна структура витрат на спорудження ГеоТЕС 

бінарного циклу потужністю 20 МВт  

Статті витрат 

Витрати, 

млн. Євро 

Питома витрата, 

Євро/МВт 

Min Max Min Max 

Розвідка та геофізичні 

дослідження 1 2 0,05 0,1 

Розвідочне буріння 20 30 1 1,5 

Експлуатаційне буріння 30 30 1,5 1,5 

Облаштування 

геотермального поля  50 60 2,5 3 



Будівництво ГеоТЕС 30 60 1,5 3 

Всього 80 120 4 6 

Оголошені питомі капітальні витрати у бінарні ГеоТЕС, споруджені в 

останні десять років, коливаються у межах 4060- 8810 $/МВт (табл. 2), маючи 

непевну, але помітну тенденцію до зниження у часі, яка є характерною для 

всіх джерел ВДЕ, що одержують масштабне впровадження.  

 

Таблиця 2. Оголошені капітальні витрати на здійснення проектів 

геотермальних ТЕС 

Проект Країна 

Встановлена 

потужність, 

МВт 

Рік введення 

Питома 

капітальна 

вартість, 

$/МВт 

Ngatamariki Нова 

Зеландія 

82 2013 4487 

Neal Hot 

Springs 

США 22 2012 4827 

Wyang Windu 

II 

Індія 120 2009 2200
(*

 

San Jacinto I Нікарагуа 36 2009 5117 

Thermo США 11 2009 8810 

Bagnore 4 Італія 40 2014 4060 
(*

 - Wyang Windu II здійснений при розробці родовища на засвоєному 

геотермальному полі).  

 За інформацією: Mighty River Power , US Geothermal, Star Energy, Ram 

Power, Racer Technologies , Enel annual report) 

 

За результатами останніх прогнозних досліджень, оголошених 

інформаційною службою з питань енергетики при адміністрації Президента 

США (US EIA) ГеоТЕС, призначені до введення в експлуатацію у 2020 році 

внаслідок послідовного технологічного удосконалення матимуть найнижчу 

усереднену вартість електричної енергії (40,3 $2017 /МВтгод) серед 

електричних станцій всіх інших типів, що можуть працювати за 

диспетчерським графіком (табл. 3.)  

 

Таблиця 3. Орієнтовна рівноважна вартість виробництва електричної 

енергії для нових джерел генерації, призначених до введення в 

експлуатацію у 2020 році ($2017 /МВтг)  

Тип КВВП Рівноважн Рівноважні Рівноважн Рівноважн



електростанц

ії 

, % і 

капітальні 

витрати, 

$/МВтг 

експлуатаційні 

витрати, 

$/МВтг 

і витрати 

на 

передачу 

енергії, 

 $/МВтг 

і витрати 

(LCOE), 

всього, 

$/МВтг Умовно 

постійн

і 

Умовн

о 

змінні 

Регульовані 

електростанції 

     

Традиційна 

ПГЕС 

87 13,0 1,5 32,8 1,0 48,3 

Удосконален

а ПГЕС 

87 15,5 1,3 30,3 1,1 48,1 

Удосконален

а ГТУ 

30 22,7 2,6 51,3 2,9 79,5 

Удосконален

а АЕС 

90 67,0 12,9 9,3 0,9 90,1 

ГеоТЕС 91 28,3 13,5 0,0 1,3 40,3 

БіоТЕС 83 40,3 15,4 4,5 1,5 102,7 

Не регульовані 

електростанції 

     

Берегові ВЕС 43 33 12,7 0,0 2,4 37,0 

Офшорні 

ВЕС 

45 102,6 20,0 0,0 2,0 100,2 

Фотопанелі 33 48,2 7,5 0,0 3,3 46,5 

Малі ГЕС 65 56,7 14,0 1,3 1,8 73,94 

 

Слід однак зазначити, що наведені дані стосуються електростанцій на 

базі геотермальних контурів , які містять як мінімум одну видобувну і одну 

свердловину закачування у пласт, розташованих на відносно невеликих 

відстанях.  

Теплові схеми бінарних ГеоТЕС 

Під геотермальною енергією звичайно розуміють теплову енергію, що 

визначається температурним потенціалом теплоносія, який вилучається з 

надр з метою виробництва електричної та теплової енергії на ГеоТЕС.  

Однак у деяких випадках помітне значення можуть мати і такі джерела 

геотермальної енергії, як надлишковий тиск геотермального флюїду, значний 

вміст розчинених горючих газів – метану, водню, сірководню тощо, які 

припускають можливість одержання електричної енергії за допомогою 



гідротурбін, газових турбін та поршневих двигунів внутрішнього згоряння 

поряд з використанням власне ГеоТЕС.  

Окрім цього, відомі випадки використання геотермальної енергії разом 

з такими джерелами енергії, як викопні палива (природний газ, нафта та 

газовий конденсат), а також відновлювальні джерела енергії – сонячне 

випромінювання, біомаса та інші. Відповідні електричні станції 

характеризуються в літературі терміном «гібрідні».  

ГеоТЕС можуть використовуватися для виробництва електричної 

енергії або електричної енергії і теплоти за конденсаційним циклом, та 

комбінованого виробництва електричної і теплової енергії за 

теплофікаційним циклом.  

Конденсаційний цикл для виробництва електричної енергії 

Технологічна схема конденсаційної бінарної ГеоТЕС, призначеної для 

виробництва електричної енергії на базі одиничного ГСТО наведена  

на рис. 1.  

 
Рисунок 1. Технологічна схема бінарної ГеоТЕС з ГСТО. Умовні 

познаки: ЖЕН – живильний насос контуру робочого тіла; ГСТО – 

геотермальний свердловинний теплообмінник; ГЦН – геотермальний 

циркуляційний насос ГСТО; ЦН – циркуляційний насос контуру 

водяного охолодження; Г – електричний генератор 

 

ГеоТЕС містить три гідравлічно розділених циркуляційних контури – 

основний контур робочого тіла, контур охолоджувальної води, 

геотермальний контур.  



Основний контур. В основному контурі пара робочого тілу, яка 

утворюється у випаровувачі під тиском 1,2-1,7 МПа за температури 50-

70оС (1), подається у парову турбіну, де розширюється до тиску 0,6-0,8 МПа 

(2), генеруючи механічну енергію, після чого відводиться у конденсатор, де 

перетворюється у рідину (3), віддаючи теплоту конденсації до води контуру 

циркуляційного охолодження. Механічна енергія на валу турбіни 

використовується для приводу електричного генератора Г. Рідина робочого 

тіла за допомогою живильного насосу (ЖЕН) нагнітається у випаровувач (4), 

де знов перетворюється на пару. Для нагрівання рідкого робочого тіла до 

стану насичення та його доведення до стану сухої насиченої пари у 

випаровувачі використовується теплота води контуру геотермального 

свердловинного теплообмінника (ГСТО).  

Контур ГСТО призначений для відбиранні теплоти від гірського 

масиву та її передачі до робочого тілу у випаровувачі. Геотермальна вода 

надходить у випаровувач з ГСТО за температури 85-130оС (5), віддає 

теплоту робочому тілу, охолоджуючись до 45-85оС (6). Охолоджена вода 

геотермальним циркуляційним насосом (ГЦН) нагнітається у ГСТО, де 

нагрівається в процесі низхідного руху за рахунок теплообміну з гірським 

масивом. Нагріта вода з нижньої частини ГСТО відводиться на поверхню за 

допомогою теплоізольованих насосно-компресорних труб (НКТ) та знов 

потрапляє у випаровувач. 

Контур циркуляційного охолодження призначений для відбирання 

теплоти конденсації робочого тілу у конденсаторі та її передачі у оточуюче 

середовище у бризкальному басейні (градирні). Циркуляційна вода, 

охолоджена у бризкальному басейні до температури наближеної до 

температури зволоженого термометру атмосферного повітря (6), подається у 

конденсатор за допомогою циркуляційного насосу ЦН, нагрівається на 8-15 

оС за рахунок відбирання теплоти конденсації робочої тілу (6) і повертається 

у бризкальний басейн (градирню), де знов охолоджується.  

Термодинамічний цикл конденсаційної бінарної ГеоТЕС зображений 

на рис. 2. 

 



 
Рис. 2. Термодинамічний цикл конденсаційної бінарної ГеоТЕС 

у T-S діаграмі [80] 

Конденсаційна бінарна ГеоТЕС з супутнім виробництвом теплової 

енергії. 

Геотермальний теплоносій, охолоджений у парогенераторі 

конденсаційної ГеоТЕС має зазвичай залишковий температурний потенціал, 

достатній для подальшого використання у системах низькотемпературного 

теплопостачання перед закачуванням у пласт. У зв’язку з цим, конденсаційна 

ГеоТЕС може використовуватися для супутнього виробництва теплової 

енергії за принциповою схемою, що наведено на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Технологічна схема конденсаційної бінарна ГеоТЕС з супутнім 

виробництвом теплової енергії 

 



Наведена схема містить додатково мережевий підігрівник (бойлер), у 

якому здійснюється додаткове охолодження геотермального теплоносія 

перед закачуванням у ГСТО з передачею теплоти у теплову мережу 

зовнішнього теплопостачання та мережевий насос МН, що забезпечує 

циркуляцію теплоносія зовнішньої теплової мережі. 

 Оптимальні параметри робочого циклу конденсаційної ГеоТЕС з 

супутнім виробництвом теплової енергії можуть відрізнятися від відповідних 

параметрів виробництва лише електричної енергії, якщо потрібна 

температура нагрівання теплоносія тепломережі перевищує температуру, що 

відповідає максимуму електричної потужності ГеоТЕС.  

Бінарна ГеоТЕС з комбінованим виробництвом теплової енергії 

Основна відмінність ГеоТЕС такого типу від конденсаційної ГеоТЕС 

полягає у тому, що конденсація пари робочого тіла після турбіни 

здійснюється за підвищеним тиском, значення якого визначається потрібним 

температурним рівнем відпуску теплової енергії у зовнішню теплову мережу, 

тобто так само, як на звичайних паротурбінних ТЕЦ.  

Конденсатор парової турбіни замінюється у цьому разі мережевим 

підігрівником (бойлером), у якому здійснюється підігрівання мережевої води 

зовнішньої теплової мережі (рис.4).  

 
Рис. 4. Технологічна схема бінарної ГеоТЕС з комбінованим 

виробництвом електричної і теплової енергії 

 

Основна перевага цієї схеми полягає у більш економному використанні 

геотермальної енергії за рахунок виключення втрати теплоти у довкілля, 



відсутності необхідності у зовнішньому джерелі охолоджуючої води. Однак 

зазначена перевага дається ціною зниження електричної потужності ГеоТЕС 

порівняно з конденсаційним виробництвом за постійного значення витрати 

геотермального теплоносія.  

Застосування тієї чи іншої схеми виробництва, або обох з них разом, 

визначається місцевими умовами реалізації електричної теплової енергії та 

наявності джерел охолоджуючої води.  

Методика теплового розрахунку технологічних схем бінарної 

ГеоТЕС  

Тип теплової схеми, оптимальні параметри термодинамічного циклу та 

конструктивні параметри ГеоТЕС визначають на основі техніко-економічних 

розрахунків, заснованих на математичних моделях теплових процесів, які 

дозволяють провести:  

 термодинамічний розрахунок циклу паротурбінної установки 

 теплофізичний розрахунок теплообмінного та паротурбінного 

обладнання.  

 Термодинамічний цикл бінарної ГеоТЕС наочно зображують на 

термодинамічних діаграмах у координатах h-s та/або T-s. Термодинамічний 

розрахунок ГеоТЕС має на меті визначення таких характеристик, як 

механічна потужність на валу турбіни, споживана потужність живильного 

насосу, термічний ККД паротурбінного циклу, електричну потужність 

ГеоТЕС, ефективний ККД ГеоТЕС за відомими значеннями температури та 

витрати геотермального флюїду, температури конденсації на підставі 

балансних рівнянь, наведених нижче.  

Тепловий баланс ділянки випаровування (процес 2-2’-3): 

 

Тепловий баланс економайзерної ділянки (процес 1-2): 

 

 

Тепловий баланс конденсатора (процес 4-5’-5): 

 

Механічна потужність на валу турбіни:  

 

Збільшення ентальпії у живильному насосі (ЖЕН):  

 



Електрична потужність генератора : 

 

Електрична потужність ЖЕН: 

 

Електрична потужність циркуляційного насосу контуру охолодження: 

 

Електрична потужність геотермального циркуляційного насосу ГЦН 

визначається з теплового та гідравлічного розрахунку ГСТО. 

Витрати електричні енергії  на виробничо-господарські потреби 

ГеоТЕС (КВП та А, освітлення, вентиляція, опалення, тощо) оцінюються як 

певний відсоток від потужності на клемах генератора. 

Корисна електрична потужність ГеоТЕС нетто: 

 

Вибір технічних параметрів функціонування ГеоТЕС здійснюється 

шляхом техніко-економічних оптимізаційних розрахунків.  

Для проведення теплових і оптимізаційних розрахунків пропонують 

програмне середовище REFPROP, що містить необхідні алгоритми 

розрахунку теплофізичних характеристик робочого тіла з доданням до нього 

розробленої нами процедури-функції теплового розрахунку циклу ГеоТЕС та 

згаданого вище теплового і гідравлічного розрахунку геотермального 

свердловинного теплообмінника (ГСТО). Для вибору оптимальних 

параметрів ГеоТЕС використано стандартну програму багатовимірної 

оптимізації «Solver».  

Розрахунок технологічної теплової схеми бінарної ГеоТЕС з ГСТО 

Основні технічні показники обладнання ГЕоТЕС, які зазвичай 

використовуються в літературі у якості вихідних даних для розрахунку 

бінарних ГеоТЕС, надано у у табл. 4.  

 

Таблиця 4. Технічні дані ГеоТЕС, прийняті у розрахунках 

Параметри Розмірність Значення 

Температура охолодженої води 
о
С 15 

Критичний температурний натиск 

випаровування робочого тілу 
о
С 5 

Нагрів води в конденсаторі  
о
С 9 



Температурний натиск в 

конденсаторі  
о
С 8 

Внутрішній відносний ККД 

турбіни 
- 0,85 

Робоче тіло - R134a 

Електромеханічний КПД 

турбоагрегату 
- 0,93 

Адіабатний ККД живильного 

насосу  
- 0,75 

ККД електроприводу  - 0,95 

Електромеханічний ККД насосів 

циркуляційного охолодження  
- 0,7 

Система охолодження - 
Оборотна,  

бризкальний басейн 

 

Для практичних розрахунків ГеоТЕС на основі ГСТО необхідно мати 

функціональні залежності температури на гирлі свердловини та електричної 

потужності ГЦН на забезпечення циркуляції у контурі ГСТО від масової 

витрати води та температури закачування : 

 

Приклад розрахунку технологічної схеми ГеоТЕС з ГСТО 

Розрахунок провадився за технічними параметрами типової існуючої 

законсервованої свердловини на одному з газових родовищ на сході України, 

наведеними у таблиці нижче. 

 

Таблиця 5. Технічні параметри ГСТО на базі типової законсервованої 

газової свердловини 

Глибина НКТ Н м 5000 

Діаметр обсадної труби внутрішній D1 м 0,148 

Діаметр обсадної труби зовнішній D2 м 0,168 

Температура гірського масиву на вибої  Uo 
o
C 130 

Температура гірського масиву на поверхні U1 
o
C 10 

Геотермічнй градієнт середній Г 
o
C/м 0,024 

Коефіцієнт температуропровідності 

масиву a м
2
/с 8,55·10

-07
 

Коефіцієнт теплопровідності масиву λ Вт/м К 2,55 

 



Розрахунки провадились за двома основними варіантами конструкції 

насосно-компресорної труби : 

- з вакуумною ізоляцією; 

- з пінополіуретановою (ППУ) ізоляцією та захисною сталевою 

оболонкою. 

Основні параметри НКТ наведено у табл. 6.  

 

Таблиця 6. Варіанти теплової ізоляції насосно-компресорної труби (НКТ)  

Тип теплової ізоляції НКТ 

Сталева труба з 

вакуумною 

ізоляцією
 

Сталева труба з 

ППУ ізоляцією та 

сталевою 

захисною 

оболонкою
 

Внутрішній діаметр НКТ, мм 47 57 

Зовнішній діаметр НКТ, мм 125 125 

Ефективний коефіцієнт 

теплопровідності теплової ізоляції, 

Вт/мК 

0,006 0,04 

 

Розрахункові залежності температури T1 на гирлі свердловини та 

витрати електричної енергії Nгцн на привід ГЦН у залежності від витрати 

води у ГСТО для означених варіантів НКТ наведено на рис. 5 та рис.6.  

 

 
Рис. 5. Температури води на гирлі свердловини від витрати води за 

варіантами теплової ізоляції насосно-компресорної труби 

 



 
Рис. 6. Залежність електричної потужності геотермального 

циркуляційного насосу від витрати води за варіантами теплової ізоляції 

насосно-компресорної труби 

 

Оптимальні параметри технологічної схеми ГеоТЕС слід обирати за 

фінансово-економічними критеріями. Однак, виходячи з того, що значна 

частка витрат на здійснення геотермального проекту не залежить від 

технологічних параметрів основного і допоміжного технологічного 

обладнання власне паротурбінної установки, економічний оптимум бінарних 

ГеоТЕС звичайно знаходиться поряд з технологічним оптимум, якій 

відповідає умові забезпечення максимального річного виробництва 

електричної енергії.  

Розрахункові параметри ГеоТЕС та ГСТО, оптимізовані за критерієм 

максимуму річного виробництва електричної енергії, наведено у табл.7. 

 Таблиця 7. Оптимальні технологічні параметри бінарної ГеоТЕС з 

ГСТО за критерієм максимуму виробництва електричної енергії 

 

Параметри Розмірність 
Варіант НКТ 

Вакуум ППУ 

Температура охолоджувальної 

води 
о
С 15 15 

Критичний температурний 

натиск 
о
С 5 5 

Витрата води ГСТО т/год 5,2 6 

Температура води на вибої 

свердловини  
о
С 130 130 



Температура на гирлі 
о
С 94,602 89,653 

Температура закачування  
о
С 58,816 57,590 

Температура випаровування 

робочого тіла турбіною 
 

63 60 

Витрата робочого тіла (R134a) т/год 4,288 4,448 

Електрична потужність на 

клемах генератора 
кВт 14,922 14,186 

Потужність власних потреб 

паротурбінного агрегату 
кВт 2,303 2,172 

Електрична потужність ГеоТЕС 

нетто (за вилученою теплотою) 
кВт 12,619 12,014 

Електричний ККД нетто % 5,826 5,366 

Число годин використання 

встановленої потужності  
год/рік 7000 7000 

Річний відпуск електричної 

енергії  
кВтгод 88330 84100 

Таким чином, використання бінарних ГеоТЕС на базі одиничних газових 

(нафтових) свердловин, які вилучено з експлуатації, може забезпечити 

одержання 10-15 кВт електричної потужності з річним виробництвом 80-100 

тис. кВтгод електричної енергії на рік.  

Випуск комплектних бінарних ТЕС на органічному робочому тілі 

відповідного класу потужності здійснюється фірмою Infinity Turbine. У 

теперішній час комплектні паротурбінні установки такого типу досяжні і в 

Україні (рис.7).  

 
Рис. 7. Комплектна когенераційна паротурбінна установка на 

органічному робочому тілі Infinity Turbine IT10 потужністю 5-12 кВт 

фірми Global Energy, Україна.  


