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Джерела внутрішньої енергії

Сумарну потужність джерел внутрішньої енергії
Землі оцінюють в 30-47 ТВт, але природа цієї енергії
ще до кінця не відома. Це може бути енергія
радіоактивного розпаду урану, торію, калію; 
екзотермічний процес кристалізації внутрішнього
ядра Землі; дисипація енергії гравітаційної
диференціації речовин в надрах Землі; дисипація
приливної дії Місяця і Сонця; екзотермічний процес
розпаду гідридів і карбідів заліза ядра планети; 
сукупність всіх зазначених процесів, і інші явища. 
Наприклад, недавно встановлено, що кристалізація
діоксиду кремнію в ядрі може бути джерелом як
тепла, так і геомагнітного поля.



Потік внутрішнього тепла Землі



Доцільність використання

геотермальної енергії

Величина потоку геотермальної енергії
нерівномірно розподілена поблизу поверхні
планети, тому використання цієї енергії
доцільно тільки там, де ця величина досить
велика, або де доступ до цієї енергії досить
простий. Це можуть бути зони геотермальної
активності (наприклад, гідротермальні
джерела), або гірничі виробки - шахти, 
рудники, де на глибині можна отримати
доступ до геотермального тепла. 



Приклади джерел геотермальної

енергії

Гейзер – яскравий вихід внутрішнього

тепла Землі на поверхню (долина

гейзерів, Ісландія)

В глибоких шахтах температура

гірничих порід перевищує 60ºС



Наша пропозиція

Нами пропонується наступне. На відпрацьованих гірничих
шахтах трапляються гарячі гірничі породи, тепло яких можна
використовувати. Тому в нашому технічному рішенні в гірничу
шахту, яка є відпрацьованою, монтують трубопровід для
нагнітання води в котел і паропровід для відводу пара від
котла. Трубопровід і паропровід складаються з частин кожен, 
причому частини трубопроводу для нагнітання води в котел
з'єднані з частинами паропроводу для відводу пара від котла
жорсткими перемичками з формуванням секцій. Оскільки
шахта, швидше за все, буде складної конфігурації, буде мати
вертикальні і похилі частини, то зазначені жорсткі перемички
використовують також для фіксації трубопроводу і паропроводу
до стінок шахти для забезпечення міцності конструкції. Останні
секції трубопроводу і паропроводу з'єднують з котлом, а котел
розміщують в зоні захоплення тепла, причому частину
свердловини в зоні захоплення тепла заповнюють
водонепроникним матеріалом, захищаючи їм котел, 
наприклад, щільними глинистими породами. Таким чином, 
забезпечують надійну роботу котла, запобігають ушкодженню
котла глибинними водами.



Як це працює

Підключають до трубопроводу насос і накопичувальну ємність, 
за допомогою насоса нагнітають холодну воду з
накопичувальної ємності по трубопроводу для нагнітання води
в котел, і відводять гарячу воду і пар по паропроводу для
відводу пара від котла. Якщо гаряча вода (і пар) має досить
високу температуру (наприклад, 80-90ºС), то її безпосередньо
направляють споживачеві гарячої води. Якщо гаряча вода не
досягає необхідної високої температури, то її від паропроводу
направляють на додаткове нагрівання до теплового насоса, а
потім направляють споживачеві гарячої води. Роботу теплового
насоса забезпечують електроенергією, виробленою
вітроенергетичними установками і сонячними батареями, 
надлишок електроенергії направляють споживачеві
електроенергії. Частину електроенергії накопичують в
акумуляторних батареях і, при необхідності (при відсутності
вітру і в нічні години), використовують для роботи теплового
насоса. Блок управління забезпечує злагоджену роботу
електричних приладів. Вітроенергетичні генератори і сонячні
батареї розташовують поблизу шахти. 



Структурна схема способу використання

петротермальної енергії (рисунок)



Структурна схема способу використання

петротермальної енергії (коментар)

гірнича шахта - 1; трубопровід 2 для нагнітання води в котел 4 і
паропровід 3 для відведення пари від котла 4; частини
трубопроводу 2 з'єднані з частинами паропроводу 3 жорсткими
перемичками 5 з формуванням секцій 6;жорсткі перемички 5 
занурені в породу; водонепроникний матеріал 7, який захищає
котел 4;насос 8 забезпечує нагнітання холодної води з
накопичувальної ємності 9 по трубопроводу 2 в котел 4, і
відведення гарячої води та пари по паропроводу 3 від котла 4;
тепловий насос 10 забезпечує додатковий нагрів гарячої води, 
яку потім направляють 11 споживачеві гарячої води;від
споживача відпрацьовану воду опалення повертають 12 в
накопичувальну ємність 9; вітроенергетичні генератори 13 і
сонячні батареї 14 підключені через акумуляторні батареї з
блоком управління 15 до теплового насосу 10, оскільки вони
забезпечують роботу теплового насоса електроенергією.



Використання

Запропоноване технічне рішення може бути

використано в гірничої промисловості та в

геотермальної енергетиці, для забезпечення

гарячою водою і електроенергією

споживачів, розташованих поблизу

відпрацьованих гірничих шахт.

КІНЕЦЬ


