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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 Актуальність роботи. Концепція «Енергетичного переходу», яка передбачає ві-

дмову від нафти, вугілля, газу і ядерного палива та перехід до відновлюваних джерел 

енергії рядом країн світу активно реалізується як центральне завдання 21-го століття. 

Вона, зокрема, обумовлює розширення перспективного геотермального індустріаль-

ного сегмента, створення нових свердловинних геотермальних систем з потужними 

станціями генерації тепла  та електрики. За встановленою потужністю в секторі роз-

будови геотермальних електростанцій домінують США  (4 ГВт), за якими йдуть Ін-

донезія, Філіппіни, Туреччина та Італія. На частку 10 провідних країн-виробників ге-

отермальної енергії припадає 90% всього ринку. При цьому багато інших країн, осо-

бливо в Європі, планують незабаром вийти на цей ринок. Ряд нових проектів геоене-

ргетики геотермального підсектора все ще знаходяться на стадії розробки, вони впе-

внено конкурують з іншими відновлюваними джерелами енергії, включають надсу-

часні технологічні інновації. Свердловинні геоенергетичні системи з геотермальною 

тепло- або електростанцією – це наукоємний об’єкт, який зазвичай складається з 

двох-шести свердловин, одна-дві з яких отримує тепло, а в інші закачують рідину та 

газ в експлуатаційні горизонти. З 2015 по 2019 рік у світі вводилося в експлуатацію 

від 30 до 80 геотермальних проектів на рік, що потребувало буріння 150 – 200 геоте-

рмальних свердловин. Кожна свердловина в середньому мала теплопродуктивність 4 

– 5 МВт, яка має тенденцію до збільшення, оскільки свердловини буряться все глибше 

і видобуток оптимізується з використанням надбань сучасної науки. Лідерами розбу-

дови геотермальних потужностей на базі свердловин на кінець 2019 року експерти 

зазначають Китай, США, Ісландію, Туреччину, Швецію, Японію та Німеччину. При 

загальній встановленій геотермальній потужності в 16 ГВт  в світі налічується бли-

зько 3000 діючих геотермальних свердловин (середина 2020 р.). Приблизно 70% ви-

користовуваної геотермальної енергії використовується для вироблення електроене-

ргії. Ця електроенергія є стратегічним енергоресурсом, подібним до палива на опа-

лення та кондиціювання, який з року в рік лише збільшується в регіональному попиті 

на всіх континентах. Окрім того, вилучена із виснажених нафтогазових та термальних 

покладів геотермальна енергія може бути використаною для технологічних потреб 

нафтогазової галузі, виробництва, побуту, сільського господарства та туризму, аква-

культур, басейнів, купалень, ферм, пастеризації молока,  бальнеології тощо. Тому 

останні 20 років можна спостерігати експоненційне збільшення кількості одиниць по-

тужності геотермальної енергетики та інвестицій в цю галузь. Тема раціонального ви-

добування та вилучення геотермальних ресурсів свердловин родовищ корисних ко-

палин набуває актуальності в десятках країн, серед яких, як показав аналіз джерел 

наукових досліджень, не лише країни-лідери експлуатації геотермальних станцій. 

Впровадження нових проектів свердловинної геоенергетики з покращенням техніко-

економічних показників з кожним наступним кроком інноваційного розвитку покра-

щених геотермальних систем приваблює всі країни, оскільки використання геотерма-

льного тепла як суміщення процесів тепломасоперенесення з видобуванням вуглево-

днів та вилученням інших цінних продуктів пластових флюїдів  є технічно та еконо-

мічно вигідним технічним рішенням. Таким чином, створення теоретичних основ 
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процесів такого суміщеного раціонального вилучення геотермальних флюїдів  є важ-

ливою науково-прикладною проблемою, що вирішує дисертаційна робота.  

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

робота є частиною науково-дослідних робіт в ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укргазви-

добування», ТОВ «Карпатигаз», УкрНДІгаз, Інституті транспорту газу та НТУ «Хар-

ківський політехнічний інститут» за період з 2011 по 2020 рік:, «Розрахунок додатко-

вого видобутку газу та конденсату за рахунок пониження робочих тисків свердловин 

на родовищах ДК «Укргазвидобування» (2011 р., УкрНДІгаз), «Перспективи підви-

щення вуглеводневого вилучення на нафтових та газових родовищах України (Яблу-

нівське НГКР, Шебелинське ГКР)» (2012 р., НТУ «ХПІ»), «Розрахунок додаткового 

видобутку газу і конденсату за рахунок пониження робочих тисків свердловин та ком-

плексних технологій розробки на родовищах ДК «Укргазвидобування»» (2011 р., Ук-

рНДІгаз),  «Методика обліку вуглеводневої продукції для визначення обсягів видобу-

тих вуглеводнів за рахунок вводу Юліївської ДКС» (2012 р., УкрНДІгаз), «Дослі-

дження та аналіз гідравлічного стану промислових та між промислових газопроводів 

родовищ, газ яких транспортуватиметься на Хрестищенську ДКС при зниженні робо-

чих тисків на вході» (2013р., УкрНДІгаз), «Коррективи технологічних показників ро-

зробки Розпашнівського ГКР з ДКУ на УКПГ» (2013 р., ТОВ «Карпатигаз»),  «Коре-

ктиви технологічних показників розробки Східно-Полтавського ГКР з ДКУ на 

УКПГ» (2013 р., ТОВ «Карпатигаз»),  Договір № 01607/20 – 267 «Дослідження мож-

ливостей збільшення видобутку газоконденсату в умовах низьких пластових тисків 

на родовищах ТОВ «Карпатигаз»» (2016 р., НТУ «ХПІ»). «Розробка наукових основ 

енергоефективних технологій флюїдовидобування» (номер НДР в УкрНТЕІ 

0120U100361) (2020 р., НТУ «ХПІ»).    

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – розробка теоретичних основ ра-

ціонального вилучення геотермальних флюїдів свердловин нафтогазових родовищ. 

Формування системних теоретичних підходів до проблеми, встановлення і уточнення 

закономірностей вилучення геотермальних енергоресурсів свердловин, розробка від-

повідного математичного апарату.     

Поставлена мета реалізується шляхом вирішення таких задач: 

– розробити по-процесну (феноменологічну) модель гідродинамічно-відкритої 

свердловинної геоенергетичної системи нафтогазової свердловини, виділити ключові 

субпроцеси суміщеного вилучення «флюїд-геотепло», встановити основні вхідні і ви-

хідні чинники та залежності і закономірності процесів тепломасообміну в цих суб-

процесах;  

– на основі феноменологічної моделі розробити математичну модель свердло-

винної геоенергетичної системи суміщеного вилучення з пласта та ліфтування флю-

їду та геотепла на базі двошарового бонд-графу і електрогідравлічної та електротеп-

лової аналогії, яка відрізняється врахуванням обладнання нахилених бічних стовбурів 

донизу по нагнітанню та доверху по евакуації, роботи теплових насосів на гирлі та 

вибої, що описує процеси тепломасообміну в зонах проходження видобувним флюї-

дом шляху від бортів зони дренування до гирла свердловини;  

– встановити залежність теплопродуктивності свердловинної геоенергетичної 

системи від її геометричної організації та використання теплових насосів на вибої та 

гирлі;   
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 – встановити залежності і закономірності процесів тепломасообміну свердло-

винної геоенергетичної системи при реалізації технологій та обладнання сайклінг-

процесу та підтримування пластового тиску з урахуванням внутрішнього конвектив-

ного теплообміну, оціненого за інтегральним ефектом Джоуля-Томсона, поправками 

Форчхеймера-Краснопольського та Клінбергера, ефекту теплового насоса для порів-

няння оцінок дебітів та теплопродуктивності свердловини з відомими методичними 

підходами в умовах здійснення термобаричних методів інтенсифікації видобування 

вуглеводнів; 

– розробити модель геотермального резервуару газоконденсатної свердловини, 

яка враховує зміни теплопровідності гірських порід від бортів до вибою свердловини, 

в тому числі уточнене рівняння теплового балансу енергії при радіальній фільтрації 

продукції свердловини, що містить конвективну та кондуктивну складову теплооб-

міну та теплоприпливу в присутності вуглеводневих теплоносіїв, проаналізувати за-

лежність термобаричних параметрів, швидкості та густини від радіусу дренування 

флюїдів, що вилучаються свердловиною із геотермальною енергією; 

– встановити залежності інтегрального коефіцієнта перетворення теплової поту-

жності вибійного теплообмінника від його топології, геометричних та технологічних 

параметрів; зокрема, сформулювати теоретико-методологічні засади технологій вну-

трішньосвердловинних теплообмінників для боротьби з гідратоутворенням в нагніта-

льних свердловинах, які містять такий теплообмінник; 

– провести промислові дослідження геотермального потенціалу та оцінку ре-

сурсів геотермальної енергії на базі нафтогазових свердловин Дніпровсько-Донецької 

западини; 

– дослідити тепловий насос як пристрій з розподіленими параметрами, який 

являє собою багатонитковий розгалужений продуктопровід, що переносить низько-

потенційну теплову енергію з оточуючого середовища у трубопровідний контур. Ро-

зробити теоретико-емпіричну формулу визначення коефіцієнту Джоуля-Томсона, яка 

дозволяє оцінити вплив ефекту цього теплового насосу на енергетичні та термобари-

чні параметри газотранспортних процесів; 

– виконати комп’ютерний експеримент над математичною моделлю теплогідра-

влічного процесу транспортування газоподібних вуглеводневих теплоносіїв в багато-

нитковому промисловому трубопроводі для оцінки інтегрального коефіцієнта транс-

формації теплової енергії в мережевій трубопровідній системі з тепловими насосами, 

а також над математичною моделлю руху газорідинної суміші вуглеводнів у одиноч-

ному трубопроводі від вибою свердловини до сепараційної установки промислу з ура-

хуванням термоградієнтів, нахилу стовбура та вологовмісту газоподібної суміші вуг-

леводнів; встановити властивості об’єктів, що описуються математичними моделями; 

– розробити і апробувати в промислових умовах родовищ української частини 

Дніпровсько-Донецької западини нову дуально-суміщену технологію вилучення гео-

термальних флюїдів нафтогазових свердловин, зокрема на прикладі прогнозування 

теплопродуктивності на Єфремівському родовищі при частковому сайклінг-процесі 

на 7-ми парах свердловин, збільшення вилучення геотермальних флюїдів на свердло-

винах Юліївського родовища після капітального ремонту, зменшення витрат палив-

ного газу на технологічний підігрів після переведення спостережної свердловини 

Пролетарського підземного сховища газу у режим роботи з вилученням геотепла. 
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Об’єкт досліджень – процес суміщеного «флюїд-геотепло» видобування, тра-

нспортування та зберігання геотермальних ресурсів свердловин нафтогазових родо-

вищ, що характеризується єдиним механізмом тепломасообмінних процесів вилу-

чення флюїдів-енергоресурсів, структурою та геометричною топологією вибійного 

обладнання та пластів-колекторів, термобаричними параметрами та геотермальними 

потенціалами. 

Предмет досліджень – теоретична інтерпретація системи суміщеного «флюїд-

геотепло» вилучення флюїдів-енергоресурсів свердловинами нафтогазових родовищ 

як складових загального процесу, що включає субпроцеси у пласті-колекторі, коль-

матаційній зоні, колонах свердловини з теплом і флюїдом, мережах на поверхні на 

основі сучасних прогресивних технологій. 

Методи дослідження.  Поставлені завдання виконано з використанням систем-

ного феноменологічного методу дослідження процесів, шляхом проведення експери-

ментальних та промислових досліджень експлуатаційних нафтогазових свердловин 

родовищ, комп’ютерних експериментів з використанням ліцензійних програм 

Mathcad та Vizio. Обробку результатів промислових експериментів виконано з вико-

ристанням методів статистичного аналізу. Використано Ньютонівські та Рунге-Кутта 

методи рішення систем нелінійних рівнянь в комбінованій, інтегральній та диферен-

ційній формі, метод електрогідравлічної та теплоелектричної аналогії, Бонд-графів. 

Математичне моделювання прогнозу теплопродуктивності виконано з використан-

ням методів інтерполяції та екстраполяції на основі квадратичних, логарифмічних, 

степеневих функцій, функціональних рядів, реалізованих у технологічних розрахун-

ках. Удосконалення відомчої прикладної програми “Газдрайв” УкрНДІгазу процесів 

відбору та вилучення флюїду.  При розробці математичних моделей  квазіусталеної 

фільтрації та евакуації флюїдів використано методи диференціального та інтеграль-

ного числення, а також методи математичного моделювання, які реалізовані у стан-

дартизованих комп’ютерних програмах. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі у результаті 

виконання експериментальних та теоретичних досліджень вперше: 

      –  розроблена комплекна по-процесна (феноменологічна) модель геотермальної 

свердловинної системи суміщеного «флюїд-геотепло» вилучення геотермальних 

флюїдів свердловин, яка включає п′ять субпроцесів:  вилучення геотермальної енергії 

з пласта-колектора та приколонного простору; передачу її через перехідну зону 

«пласт-вибій свердловини», по свердловині та поверхневими системами до спожи-

вача, що дозволило встановити послідовність та взаємозв'язок всіх елементарних про-

цесів трансформації та руху енергії і теплоносія в геотермальній свердловинній сис-

темі; розроблені математичні моделі вказаних субпроцесів, які складають комплексну 

математичну модель геотермальної свердловинної системи; 

   –  розроблена модель геотермального резервуару газоконденсатної свердловини, 

яка враховує зміни теплопровідності гірських порід від бортів до вибою свердловини. 

Модель включає уточнені рівняння теплового балансу енергії при радіальній фільт-

рації продукції свердловини, що містять конвективну та кондуктивну складову  теп-

лообміну та теплоприпливу. Це дозволяє у порівнянні з відомими методичними під-

ходами уточнити на 12 – 14% прогноз відбору тепла з геотермального резервуару на 

вибої газоконденсатної свердловини; 
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   –  розроблено математичну модель геотермальної системи «теплообмінник-гірсь-

кий масив» за коефіцієнтом перетворення теплоти  геотермального теплообмінника в 

привибійній зоні теплоприймання. Встановлено, що ключовими параметрами впливу 

на коефіцієнт перетворення теплоти геотермального теплообмінника є: радіус дрену-

вання флюїдів при теплообмінному процесі, радіус трубопроводів з циркулюючим 

теплоносієм, діаметр кластерного теплообмінника, параметри теплового опору порід 

у привибійній зоні теплоприймання. Дана кількісна оцінка впливу цих параметрів на 

коефіцієнт перетворення теплоти геотермального теплообмінника; 

   –  удосконалені теоретико-методологічні основи розрахунків внутрішньосвердло-

винних теплообмінників для боротьби з гідратоутворенням в нагнітальних свердло-

винах, які включають схему внутрішньосвердловинного теплообмінника і відрізня-

ються тим, що як теплоносій в суміщеному процесі вилучення «флюїд-геотепло» ви-

користано суміш вуглеводнів, яка подається через теплообмінну поверхню нагніталь-

ної свердловини в продуктивний пласт нафтового родовища і математичний апарат 

для опису процесу утилізації тепла та теплообміну в нагнітальній свердловині; 

   –  розроблена математична модель неізотермічного руху газорідинної суміші вугле-

воднів у трубопроводі від вибою свердловини до сепараційної установки промислу, 

яка відрізняється від відомих одночасним урахуванням внутрішнього конвективного 

теплообміну, інтегрального ефекту Джоуля-Томсона і акомодації енергії.  Встанов-

лено, що оцінка гідравлічного опору і падіння тиску за розробленими залежностями 

на 95 % збігається зі стандартизованими, що  дозволило підвищити точність розраху-

нку втрат напору по трубопроводу з теплообміном на 4,7% в діапазоні об’ємних ви-

трат 0,5–1 м3/с; 

   –  на основі використання методу електрогідравлічної аналогії розроблена матема-

тична модель процесу транспортування газу в багатонитковому промисловому тру-

бопроводі, яка відрізняється від відомих врахуванням впливу теплових насосів і до-

зволяє визначити інтегральний коефіцієнт теплової трансформації для мережевої тру-

бопровідної системи; 

   –  виділено різновид теплового насосу як пристрою з розподіленими параметрами, 

який являє собою багатонитковий розгалужений продуктопровід, що переносить ни-

зькопотенційну теплову енергію з оточуючого середовища у трубопровідний контур. 

Розроблена теоретико-емпірична формула визначення коефіцієнту Джоуля-Томсона, 

яка дозволяє оцінити вплив ефекту цього теплового насосу на енергетичні та термо-

баричні параметри газотранспортних процесів. Показано, що міжнитковий дросель 

викликає ефект теплового насосу в приймаючій нитці трубопровідного контуру, 

спричиняє до локального нагріву транспортованого продукту-флюїду в одній зоні і 

охолодження в іншій і не містить спеціальних вторинних контурів теплопередачі, 

роль яких виконують окремі ділянки багатониткового трубопроводу, що дозволило 

збільшити точність визначення коефіцієнта перетворення теплоти на 5–7% в діапа-

зоні сезонних перепадів температур.  

  

Практичне значення отриманих результатів: 

 –  вдосконалено методику розрахунку неізотермічного транспортування газокон-

денсатної суміші шляхом введення температурної поправки і коефіцієнта акомодації 

в розрахунках гідравлічного опору трубопроводу як системи з розподіленими 
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параметрами. На основі аналізу розрахункових кривих за відомими методиками (фо-

рмули Колбрука, Лейбензона і ВНІІГАЗу) для ізотермічних і неізотермічних процесів 

і пропонованої методики показані раціональні області їх застосування. Порівняння 

теоретичного і промислового експериментів показало достатню для інженерної прак-

тики точність розрахунку падіння тиску на ділянках нафтогазових шлейфів і дозволяє 

рекомендувати розроблені аналітичні залежності для впровадження в промисловий 

інженерії при швидкостях газорідинного потоку в діапазоні 0–50 м/с, шорсткості труб 

0,01–0,05 мм і їх діаметрі 100–300 мм. Всі обчислення зроблені для реальних проми-

слових трубопроводів Новотроїцького нафтогазоконденсатного родовища; 

       –  виконано розрахунок сумарної геотермальної енергії необхідної для реалізації 

безгідратної роботи нагнітальної свердловини нафтового родовища за запропонова-

ною схемою внутрішньосвердловинного теплообмінника. Встановлено, що потуж-

ність однієї геотермальної свердловини розкритої на нафтоносних глибинах Дніпров-

сько-Донецької западини достатня для ліквідації гідратоутворення в 1–3 нагнітальних 

свердловинах, що обумовлює доцільність їх сумісної роботи; 

       –  використання розробленої математичної моделі геотермального резервуару га-

зоконденсатної свердловини, яка враховує зміни теплопровідності гірських порід від 

бортів до вибою свердловини дозволяє уточнювати до 27%  дебіт тепла свердловиною 

в умовах здійснення термобаричних методів інтенсифікації видобування газоконден-

сатною свердловиною; 

       –  проаналізовано чотири геометричні топології геотермальних теплообмінників: 

І-ІІ – прямолінійні вертикальний гладкий і оребрений трубопровід; ІІІ – IV - кластер 

у вигляді безлічі гладких і оребрених однотрубних елементів, що являє собою фігуру 

типу «біляче колесо» або «меридіанна сфера». Встановлено, що найбільш ефектив-

ним технічним рішенням що забезпечує збільшення коефіцієнта перетворення теп-

лоти   свердловинних геотермальних систем є ребра теплообмінних труб. Для тепло-

обмінників ІІІ типу розрахункове збільшення інтегрального коефіцієнта перетво-

рення теплоти в порівнянні з гладкими трубами складає 40%, а для ІІІ-IV типу  – 95%; 

      –  виконано техніко-економічний аналіз геофізичних досліджень понад 300 про-

мислових нафтогазових свердловин Дніпровсько-Донецької западини показав, що на 

базі нафтогазових свердловин западини можливе створення геотермальних станцій з 

глибинами буріння або розкриття свердловин до 3 – 4,5 км. При таких глибинах теп-

ловий потенціал 90% геотермальних вод в продуктивних нафтогазових горизонтах 

кам’яновугільних відкладів не перевищує 108 °С і тому його доцільно використову-

вати переважно для цілей геотермального теплопостачання. У цьому випадку заміна 

органічного палива та електрики теплом геотермальних вод та гірських порід виявля-

ється набагато більш вигідною для забезпечення теплопостачання та опалення (в 3–5 

разів). Дві свердловини з глибин кам’яновугільних відкладів здатні надати 0,4–4,5 

МВт теплової енергії; 

     –  сформульовано принципи побудови топології безгідратного багатониткового  

газопроводу із перемичками та відгалуженнями, що полягають у активації та регулю-

ванні енерготрансформуючих та теплообмінних процесів на окремих ділянках газоп-

роводу введенням додаткових дроселів перед перемичками та відгалуженнями трубо-

провідної системи, у зонах загрожених за корко- та гідратоутвореннями. Виконано 

розрахунок інтегрального коефіцієнта трансформації для пілотної мережевої системи 
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трубопроводів з розподіленими параметрами (6 ділянок довжиною 7 – 43 км) в умовах 

УМГ «Харківтрансгаз».  

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати дисертацій-

ної роботи одержані автором самостійно. В опублікованих роботах автором особисто: 

–  розроблена комплексна по-процесна (феноменологічна) модель геотермальної 

свердловинної системи суміщеного «флюїд-геотепло» вилучення  геотермальних 

флюїдів-енергоресурсів свердловин;  

–  розроблено математичні моделі окремих субпроцесів феноменологічної моделі 

і загальна математична модель суміщеної геотермальної свердловинної системи 

«флюїд-геотепло»; 

–  отримано нові рівняння теплової енергії продуктивного пласта та свердловин-

ного теплообмінника з урахуванням ефекту Джоуля-Томсона та феноменологічних 

співвідношень Онсагера; 

–  модифіковано рівняння Адамова на випадок значного вологовмісту газоподіб-

ного теплоносія і неізотермічного нахиленого ліфтингу (при видобуванні та нагні-

танні флюїду через колони свердловин);   

–  розроблено математичні моделі мережевого вибою з газодинамічними тепло-

вими насосами, транспортних ділянок теплоносія з акомодацією енергії, двошаровий 

бонд-граф та структурну схему свердловинної геотермальної системи; 

–  виконана перевірка збіжності експериментальних, теоретичних та натурних ре-

зультатів досліджень для підтвердження адекватності гіпотез, припущень, спрощень, 

розробленої ним аналітики, моделей та схем шляхом прямого порівняння та статис-

тичної обробки. 

 Експериментальна частина особисто проводилась автором на базі геолого-про-

мислових матеріалів нафтогазових свердловин та родовищ, які були доступні на час 

роботи дисертанта  в інженерному складі ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Карпатигаз» з 

2011 р. по 2018 р. Як вихідний експериментальний матеріал для подальшої роботи 

автор залучав режимні, експлуатаційні рапорти та звіти, результати вимірювання про-

мисловими повіреними метрологічними системами, офіційні дані промислової геофі-

зики та термометрії зокрема.  Результати експериментальних досліджень відобрази-

лись у фахових виданнях України та інших держав. 

У роботах опублікованих у фахових та наукометричних виданнях  автор на основі 

результатів моделювання суміщеної геотермальної свердловинної системи «флюїд-

геотепло» розробив новий метод комплексних розрахунків та уточнення рівня вилу-

чення геотермальної енергії свердловинною системою з урахуванням дуального (су-

міщеного геотермально-вуглеводневого) режиму експлуатації.  Центральною ідеєю 

наукового доробку є універсалізація методологічних підходів та демонстрація конк-

ретних прикладів застосування, співпадіння теорії з експерименом за результатами 

імплементації спеціальних розроблених або вдосконалених тематичних методів. 

Експериментальні дослідження автором особисто проводились на багатьох родо-

вищах нафти, газу та газового конденсату, підземних сховищах газу, але більшість 

експериментів стосувались Єфремівського та Ланівського газоконденсатних родо-

вищ, Новотроїцького нафтогазоконденсатного родовища та Пролетарського підзем-

ного сховища газу.   
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Важливою особливістю авторського внеску особистими дослідженнями є розро-

бка математичного апарату, аналітики та алгоритмічних структур у відкритій матема-

тично-алгоритмічній програмі, яка демонструє фундаментальність підходів і оригіна-

льність аналітики, алгоритмів та логіки з усіх досягнутих результатів. Останнє дозво-

лило ефективно репрезентувати результати дисертації на конференціях та вебінарах, 

як в Україні, так і за кордоном, на різних конференціях, в колективній монографії.      

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації доповіда-

лись та обговорювались на: Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

і перспективи транспортування нафти і газу» (м. Івано-Франківськ, 2012 р.); Міжна-

родній науково – технічній конференції «Інноваційні технології буріння свердловин, 

видобування нафти і газу» (м Івано-Франківськ, 2012 р.); 9-ій Міжнародній науково-

практичній конференції «Нафта і газ України – 2013» (м. Київ, 2013 р.); Нафта і газ 

України–2013 : 9–ій Міжнародній науково–практичній конференції «Нафта і газ Ук-

раїни–2013» (м. Яремче, 2013 р.);  Конференції «Geopetrol – 2014»  (м. Закопане, 

2014р.); науково-практичній конференції «Питання пошуків, розвідки та екологічних 

аспектів видобування вуглеводнів з ущільнених колекторів, газосланцевих товщ та 

вуглевміщуючих пластів», (м. Київ, 2015 р.); 2–ій Міжнародній науково–практичній 

конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», м. Труска-

вець, 2015 р.); конференції «Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової 

енергетики», (м. Івано-Франківськ, 2016 р.); всеукраїнській семінар-нараді “Облік 

природного газу та метрологія” (м. Одеса, 2015 р.); 19-ій Міжнародній науково-прак-

тичній конференції «Проблемы развития высоких технологий» (м. Санкт-Петербург, 

2015 р.); Міжнародній науково-технічній інтернет-конференції «Інноваційний розви-

ток гірничодобувної галузі» (м. Кривий Ріг, 2017 р.); Міжнародній науково-практич-

ній конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018 р. (м. Харків, 2018 р.), ІІ Міжна-

родній науково-технічній конференції «Проблеми геоінженерії та підземної урбаніс-

тики» (м. Київ, 2019 р.), XX Міжнародній науково-практичній конференції "Віднов-

лювана енергетика та Енергоефективність у XXI столітті" (м.Київ, 2019 р.); Україн-

ській школі гірничої інженерії : XIII Міжнародній науково-практичній конференції 

(м. Бердянськ, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченої 

80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова «Актуальні питання хімії та інте-

грованих технологій» (м. Харків, 2019 р.); Українській школі гірничої інженерії: XIV 

Міжнародна науково-практична конференція (м. Бердянськ, 2020 р.); XХVІІІ Міжна-

родній науково-практична конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, те-

хнологія, освіта, здоров’я. MicroCAD–2020» (м. Харків, 2020 р.), Другій Міжнародній 

конференції з питань сталого майбутнього: екологічні, технологічні, соціальні та еко-

номічні питання 19–21 травня 2020 р (м. Кривий Ріг, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано  у 43 наукових працях, 

у тому числі: 1 – колективна монографія, 16 статей у наукових фахових виданнях Ук-

раїни (в т. ч. 7 – у міжнародній наукометричній базі Scopus, квартиль Q2,  1 − у між-

народній наукометричній базі Web of Science); 4 – у закордонних періодичних фахо-

вих виданнях; 22 – у матеріалах науково-технічних конференцій (в т. ч. 4 –  у міжна-

родній наукометричній базі Scopus, квартиль Q4). 
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Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з анотації на 

двох мовах, вступу, семи розділів, висновків, списку використаних джерел та додат-

ків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 405 сторінок, серед них 61 ри-

сунок за текстом, 23 таблиці за текстом, списку із 410 використаних джерел на 48 

сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформовані та сформу-

льовані мета та задачі наукових досліджень, запропоновані основні елементи науко-

вої новизни одержаних результатів, практична значущість останніх. Наведено резуль-

тати реалізації та апробації досліджень. 

У першому розділі виконаний огляд і аналіз наукових робіт з питань розвитку 

теоретичних основ ефективного вилучення і зберігання геотермальних флюїдів та 

енергоресурсів свердловин нафтогазових родовищ у світі та окремих країнах. Крити-

чно проаналізовані теоретичні підходи до математичного опису як сукупності, так і 

окремих фізичних процесів у суміщених системах вилучення-видобування «флюїд-

геотепло». 

Вивчення та узагальнення досвіду та кращих практик побудови та експлуата-

ції, технологічної схемотехніки, налагодження режимів та стабільної роботи  сверд-

ловинних геоенергетичних систем (СГС) доводять позитивні тенденції збільшення 

продуктивності кожної окремої свердловини, яку переведено в геотермальний фонд 

або дуальний спосіб одночасного вилучення-видобування залишкових вуглеводнів та 

теплової енергії надр. Виконаний аналіз показує, що на глибинах нижче нейтрального 

шару присутні флюїдопроникні пласти, особливо в піщаниках доломітах та вапняках, 

які можуть використовуватись як теплообмінники практично без витрат на гідророз-

рив або інші складні методи інтенсифікації свердловинного видобування пластової 

сировини. При цьому важливо налагодити ефективну роботу підземного теплообмін-

ника та ефективно відводити та вилучати прибуваюче тепло паралельно із видобуван-

ням вуглеводнів. 

Детальний аналіз показав, що на режим роботи підземних теплообмінників 

СГС впливає масова витрата циркуляції через колони свердловин та відкритий пласт, 

тиск та температура зворотного нагнітання, тиск у флюїдонасичених пластах-тепло-

обмінниках. Звідси випливає, що цільова теплопродуктивність теплообмінного обла-

днання на вибої та колонах визначає його загальну геометричну структуру, а також 

особливості експлуатації та механізм впливу технологічних та сезонних чинників 

споживання  на режимні параметри роботи. Аналіз призначення та геометричної стру-

ктури вибоїв та свердловинних систем дав змогу виділити ключові параметри забез-

печення теплопродуктивності та обсягів регулюючого утримування/зберігання енер-

горесурсів: ефективна теплообмінна площа, площа задренованих флюїдами зон біля 

свердловин, відсоток об’єму утвореного теплообмінника з труб та пластів піддослід-

ної геометрії без прямого прориву від нагнітання до евакуації. Це стосується як за-

критих так і відкритих систем, оскільки ефективна передача тепла ефективніше реа-

лізується при конвективній теплопередачі, при рухливому контакті флюїдів з ребрами 

та поверхнями теплової взаємодії.  Особливості структури підземних частин 
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свердловини з основними та додатковими мережевими топологічними елементами, 

тепловими насосами та проміжними контурами циркуляції додатково впливають на 

режим експлуатації підземної частини СГС, що вимагає спеціальних  досліджень.  

Особливістю основних мережевих топологій щодо переміщення та циркуляції флюї-

дів та спеціальних теплоносїів можливо назвати багатовибійні свердловини з бічними 

стовбурами горизонтально або нахиленого типу, двоколонні свердловини, перфоро-

вані на декількох різних глибинах, закриті та відкриті пакерами тощо. При відкритті 

перемичок та пакерів між колонами та заколонним простором формується складна 

кільканиткова система з параметрами, що залежать від комбінації відкритих переми-

чок. Експлуатація навіть таких традиційних свердловинних конструкцій в частині ко-

лон, бічних стовбурів, пакерів, фільтрів та вибоїв має ряд особливостей, що вимагає 

спеціальних досліджень.  

Важливим результатом аналізу в розділі роботи є висновок достатності однієї 

трансформованої нафтогазової свердловини в дуально-суміщений фонд геотерма-

льно-вуглеводневого типу для вилучення та видобування теплової енергії з пластовим 

флюїдом теплопродуктивністю до 3 – 5 МВт та коефіцієнту трансформації теплової 

енергії (COP) на рівні 4 – 5 одиниць. Не менш важливим став той результат аналізу 

досліджень з царини нафтогазової справи, що наявні масиви термобаричних параме-

трів теплообмінних елементів нафтогазових об’єктів, таких як колони нафтогазових 

свердловини та трубопровідні мережі,  дають потужну каталізацію розвитку наукової 

тематики дисертації.         

        Значний внесок у створення наукових основ та методології прогнозування режи-

мів роботи складних СГС забезпечили своїми дослідженнями  Ю. Морозов, О. Кар-

пенко,  С. Lund,  S. Sanyal, R. Caulk, D. Sui, M. Roksland, C. Alimonti, Y. Nian, Y. Zhu, W. 

Cheng, Z. Agioutantis, H.Yousefi , S. Mortazavi, А. Алхасова, B.Tomaszewska, S. Watson,  

A. Toth, А. Mehmood  та інш. Всі ці роботи базуються на сучасних досягненнях прик-

ладної математики та широкому використанні комп’ютерних технологій для вияв-

лення закономірностей термогазодинамічних процесів та тепломасообміну в елемен-

тах СГС.  

        Аналіз літературних джерел засвідчив, що,  не дивлячись на значну кількість ро-

біт, присвячених математичному моделюванню термогазодинамічних процесів у ро-

зкритих свердловинами продуктивних пластах, відсутній системний підхід до мате-

матичного опису процесів у системі суміщеного вилучення та видобування «флюїд-

геотепло». Крім того, низка питань, пов’язаних з оцінюванням енерговитратності та 

теплопродуктивності складних за структурою систем не знайшла у них детального 

відображення. У першу чергу це стосується кільканиткових та розгалужених вибоїв, 

різної геометрії теплообмінних елементів, що включаються паралельно та послідо-

вно, в тому числі з пасивними та активними елементами.  На сьогодні відсутні наукові 

дослідження, які враховують специфіку їх геометричної структури і дають змогу до-

стовірно прогнозувати режимні  та енергетичні параметри роботи з урахуванням се-

зонних чинників споживання, балансування режимів за сучасних вимог енергологіс-

тики вилучення флюїдів, яка складається з помпування, ліфтування, транспортування 

та зберігання енергоресурсів.   

 Як результат узагальнення світового досвіду, виконана класифікація існуючих 

свердловинних геоенергетичних систем (рис.1). 



11 

 

 

 
Рисунок 1 – Класифікація існуючих свердловинних геоенергетичних систем  

 

Показано, що односвердловинні СГС с бічними стовбурами та іншими просто-

рово-геометричними елементами розгалуженого вибою набувають класифікації від-

повідно до технологій організації вилучення геотермального флюїду та способів ін-

тенсифікації теплопродуктивності по кондуктивному (теплові палі, петлі, спіралі) чи 

конвективному (видовження колон, стовбурів, пластові елементи) принципам (рис. 2) 

 
Рисунок 2 – Класифікація основних топологічних різновидів односвердловинних теплооб-

мінників СГС 

 

Виявлено, що актуальними проблемами лишаються вдосконалення та адаптація 

базису математичних моделей для опису процесів суміщеного свердловинного 
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вилучення геотепла та видобування вуглеводнів, порівняння сучасних та розроблених 

методичних підходів та методологічних елементів для поглибленого аналізу тепло-

масообмінних процесів трубопровідних ділянок, трубопровідних підземних мереж та 

циркуляції/фільтраційного руху в пластових системах, контурах циркуляції геотер-

мального теплоносія.   

Виходячи із сучасного стану дослідження проблеми, сформульовано мету і задачі 

дисертаційної роботи, суть яких є: розробка теоретичних основ раціонального вилу-

чення геотермальних флюїдів нафтогазових родовищ свердловинами у випадку вико-

ристання газоконденсатних свердловин з розгалуженим вибоєм та бічними стовбу-

рами ліфтування флюїду, зокрема, при використанні вуглеводнів як носіїв геотерма-

льної енергії. Формування системних теоретичних підходів до проблеми, встанов-

лення і уточнення закономірностей вилучення геотермальних енергоресурсів сверд-

ловин, розробка відповідного математичного апарату. 

У другому розділі, що присвячений базовим методам дослідження, методологі-

чній побудові досліджень, особливостям окремих залежностей математичного апа-

рату,  викладено особливості досліджень тепломасообмінних процесів в  просторових 

елементах системи вилучення «флюїд-геотепло». Зокрема, деталізуються методи до-

слідження процесів суміщеного свердловинного видобування геотепла та вуглевод-

нів при сайклінг процесі в режимі підтримування пластового тиску. Цей розділ заве-

ршено формуванням робочих трендів розбудови теоретичних основ тематичного ха-

рактеру та конкретизацією методологічних інструментів уможливлення  отримання 

адекватних та достовірних результатів.  

Розглядаючи у третьому розділі суміщений технологічний процес вилучення-

видобування «флюїд-геотепло» як цілісну множину субпроцесів у сукупності відно-

шень і зв'язків між ними, створено структурну схему (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Структурна 2D-схема відкритої геотермальної системи на базі однієї нафтогазо-

вої свердловини із бічними стовбурами та паралельним включенням теплових насосів по перерізах 

на гирлі та вибої 

 

Аналізуються процеси в структурі  відкритої геотермальної системи на базі од-

нієї нафтогазової свердловини (рис.3), які висвітлюють основні піддослідні ділянки 
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суміщеної односвердловинної СГС.  Розроблена перспективна технологічна схема ге-

отермальної системи (рис.3), що враховує двостадійне паралельне помпування тепла 

від приколонного простору та пласта відкритої геотермальної односвердловинної си-

стеми, що має бічні стовбури розгалуження вибою. При цьому враховано можливість 

встановлення теплообмінників вибійного теплового насосу на мережевій системі ви-

бою за рахунок довжин бокових стволів з індивідуальними привибійними зонами. 

Блоки 1 – 8 є проточними для теплоносія і кожен з них спричиняє теплообмінні про-

цеси з напрямками відповідно до режимного розподілу температур та напрямку цир-

куляції. На схемі показано напрямок притоку тепла до блоків контуру червоними 

стрілками. Зокрема, в пласті (блок 1), привибійних зонах (блоки 2, 8), вибоях, низхід-

ній та висхідній нагнітальних лініях (блоки 3 та 7), скидній колоні (блок 6) тепло при-

буває від прилеглих гірських порід до теплоносія. В ліфтовій колоні (блок 4) тепло 

забирається в бік гірської породи, а в теплообміннику (блок 5) і вибої нагнітання (блок 

7) тепло забирається тепловими насосами в бік споживача теплової енергії (помпу-

вання теплової енергії тепловими насосами показано зеленими стрілками). 

Показані системні дослідження і формування комплексної по-процесної  (фено-

менологічної) моделі суміщеного процесу видобування «флюїд-геотепло».  Розроб-

лена феноменологічна модель (рис. 4) містить три основні підвиди субпроцесів – те-

пломасоперенесення, теплоперенесення, тепло-механічної трансформації. Субпро-

цеси 1.1 та 1.2 віддзеркалюють вхід теплової енергії в систему. Субпроцеси 2.1, 2.2, 

2.3 – це теплообмінні процеси між теплоносієм та флюїдонасиченим пластом. Суб-

процеси 3.1, 3.2, 3.3 – процеси перерозподілу тепла, забраного в пласті по пластовій 

зоні та вибою. Субпроцеси 4.1 – 4.8 – процеси циркуляції теплоносія, тепломасопер-

несення. Субпроцеси 5.1 – 5.3 – процеси тепломасопернесення та перетворення теп-

лової енергії в механічну і гідравлічну для роботи насоса циркуляції і теплових насо-

сів. Субпроцес 6 – вихід теплової енергії до споживача. 

Відповідно до феноменологічного уявлення та базової технологічної схемотех-

ніки СГС (рис.3 – 4) загальна термогідродинамічна модель дренованої зони проник-

ного пласта та свердловини розглянута у вигляді трьох циліндрів із зміщенням та рі-

зним діаметром та різною висотою, які мають теплообмінні процеси симетричні 

центральній вісі (рис.5.). Саме такий спосіб використання родовищ є найбільш перс-

пективним для України, де є понад 300 виснажених газоконденсатних родовищ, в пла-

стових флюїдах нафтогазових і нафтогазоконденсатних  родовищ пізньої стадії роз-

робки завжди присутні природний газ.  

Запропонована формула залежності узагальненого коефіцієнта теплопередачі  

«навколишнє середовище (пласт) – трубопровідна ділянка вибійної системи свердло-

вини» (рис.2)   Kt від коефіцієнта внутрішньотрубної акомодації енергії ko, чисел Рей-

нольдса Re та Прандля Pr, теплопровідності флюїду-теплоносія λT    

Kt = ko∙ λT ∙ Re0.8∙Prn /D =  ko∙ WT ∙ Re0.8∙Prn /(D( Sc / lσ (dSd/dT ))    (1) 
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Рисунок 4 – Феноменологічна модель геотермальної системи відкритого типу на базі нафто-

газової свердловини при використанні двох теплових насосів на вибої та гирлі, нахилених бічних 

стовбурів і одного циркуляційного насоса 
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де  WT= – теплопродуктивність ділянки по геотермальній енергії – споживче наванта-

ження, lσ – характеристичні довжини теплообміну; Sc, Sd = Scsin(α)  – площа конвекти-

вно-кондуктивного теплообміну та площа теплової дифузії; dT – прирощення темпе-

ратурного потенціалу;  α – кут нахилу бічного стовбура вибійної частини свердловини 

(рис.2); D – ефективний діаметр бічного стовбура як теплообмінної ділянки на вибої. 

Унікальність формули (1) полягає в урахуванні залежності узагальненого коефі-

цієнта теплопередачі Kt  на вибійній лінії від споживчого навантаження на гирлі WT, 

що обумовлює баланс типу «теплопродуктивність по геотермальній енергії – спожи-

вче навантаження СГС» (при висхідному приході тепла в пласт-колектор). 

 

  

Рисунок 5 – Запропонована схема руху теплоно-

сія – флюїду та теплообмін з гірськими породами у 

гідродинамічно-відкритій системі «пласт-привибійна 

зона-свердловина»  

 

З рисунку 5 видно,  що температура гір-

ських прилеглих порід різна (позначено різ-

ним відтінком стрілок). Біля вибою темпера-

тура менша ніж в пласті, але майже вздовж 

усього «ліфту-колони» температура гірських 

порід зменшується знизу – до гори. 

 

 

Запропонована модифікована формула Адамова для неізотермічного ліфтингу-

притоку-виснаження з гомогенним двофазним флюїдом та нахиленою до вертикалі 

колоною (показані на рис. 2 та рис.3):  

𝑀𝑞 =
𝜋∙𝑑2.5

4
∙ ((

 
 
 
 

(([
𝑝𝑖𝑛
𝑧𝑖𝑛
−
𝑄𝑝𝑟(𝑡)

𝛺∗
]⋅𝑧)

2

−𝐴𝑀𝑞−𝐵𝑀𝑞
2)∙𝑒

(
−2∙𝑔∙ℎ∙𝑙𝑛

𝑇𝑏ℎ
𝑇𝑤ℎ

𝑧∙𝑅∙(𝑇𝑏ℎ−𝑇𝑤ℎ)
)

−𝑃𝑤ℎ
2

)

 
 
 
 

∙(𝜎−
𝑧∙(𝑇𝑏ℎ−𝑇𝑤ℎ)

∆∙(ℎ2+𝑑𝐿2)0.5
)

𝜆∙𝑧∙𝑅∙
(𝑇𝑏ℎ−𝑇𝑤ℎ)

𝑙𝑛
𝑇𝑏ℎ
𝑇𝑤ℎ

∙∫ 𝑒

2∙𝑔∙(𝑥
ℎ

(ℎ2+𝑑𝐿2)0.5
)∙𝑙𝑛

𝑇𝑏ℎ
𝑇𝑤ℎ

𝑧∙𝑅∙(𝑇𝑏ℎ−𝑇𝑤ℎ) 𝑑𝑥
(ℎ2+𝑑𝐿2)0.5

0

,                 (2) 

де P, T, Mq, λ  –  тиск, температура, масова витрата і коефіцієнт гідравлічного опору 

вертикального продуктопроводу (індекси wh – гирло, bh – вибій, av – середнє, in – станом 

на початок виснаження); z, R  –  коефіцієнт стисливості і газова постійна суміші вуг-

леводнів (флюїду); h  –  глибина (перепад висот), dL – відходження від вертикалі по 

факту нахилу продуктопроводу; d  –  діаметр вертикального/нахиленого продуктоп-

роводу (насосно-компресорної труби або інш.); А, В – коефіцієнти фільтрації в про-

дуктивному пласті; Ω∗  –  параметр, що визначається за відомою формулою для оцінки 

запасів газу по падінню пластового тиску Ω∗ =
𝑄𝑖𝑛⋅𝑧

р𝑖𝑛
; 𝑞 – добовий дебіт свердловини, для 

газоконденсатної  –  в тис.м3/добу, що має наступний зв'язок із масовим дебітом:    
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𝑞 =
Mq⋅24⋅3600

ρ⋅1000
;   –  відносна вага флюїду по повітрю;   –  об’ємний вміст рідини у флюїді-

суміші газу з рідиною. 

 Запропонована модифікована формула (2) вигідно відрізняється від відомих ана-

логів можливістю розрахунку не тільки видобування, але й нагнітання вуглеводнево-

геотермального флюїду, передбачає ітераційний принцип досягненням необхідної то-

чності обчислень масової витрати геотермального флюїду (субпроцеси 4.1-4.8 на 

рис.4). При цьому для розрахунку висхідної або низхідної трубопровідної лінії (ко-

лони, бічні стовбури) свердловини в формулі (2) змінюються лише три знаки в лівих 

дужках на протилежні. 

Запропонована формула для оцінки COP закритої односвердловинної СГС з пер-

спективною геометричною топологією вибою типу «біляче колесо» (рис.2 та рис.10) 

описує один з розроблених варіантів  такого вигляду 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑙

(𝑇𝑤𝑥−𝑇𝑔)∙𝐿

1

0.023∙𝑘∙𝜋 ∙𝑅𝑒0.8 𝑃𝑟0.3
+

𝑙𝑛(
𝐷𝑜
𝐷𝑖
)

2∙𝜋∙𝐾𝑝𝑖𝑝𝑒
+

𝐷𝑡⋅ℎ
2∙𝜋∙𝐾𝑠𝑜𝑖𝑙⋅𝐾𝑟⋅𝐿⋅𝐷𝑜

𝑙𝑛[(
2𝑑
𝐷𝑡
)+√(

2𝑑
𝐷𝑡
)2−1]

−𝑄𝑙

    (3) 

підходів до збільшення питомої ефективної теплопродуктивності на одиницю витра-

ченої енергопотужності (COP) вибійної системи трубопроводів розгалудженої струк-

тури (субпроцес 2.3 на рис.4). В формулі (3), яка отримана з допомогою класичної 

теорії тепломасообміну та методу теплоелектричної аналогії, використано такі позна-

чення: Ksoil , Kpipe – індивідуальні коефіцієнти теплопередачі флюїдонасиченого пласта 

та трубопровода з теплоносієм; Do, Di  –  зовнішній і внутрішній діаметр теплообмін-

ного елемента трубопроводу; Ql –  теплова потужність, отримана в теплообміннику 

на вибійній системі свердловини; Dt – зовнішній діаметр теплообмінника; d - діаметр 

циркуляції рідини поперек флюїдоначиченого пласта; k – загальний коефіцієнт теп-

лопередачі від теплоносія до гірських порід пласта, L – загальна довжина пласта-ко-

лектора як теплообмінника, що дорівнює потужності пласта h при горизонтальній орі-

єнтації умовно-циліндричного резервуара пластової циркуляції.  

Запропонована формула алгоритмічно-аналітичного розрахунку гідравлічного 

опору   з врахуванням за допомогою булевої алгебри 7-ми діапазонів зміни чисел 

Рейнольдса Re та тертя ковзання s при транспортуванні газорідинної суміші (флю-

їду) по трубопроводу з діаметром D та шорсткістю стінок ke : 

λ = (𝑅𝑒 ≤2320) ⊗
64

𝑅𝑒
+ 

(2320 ≺ 𝑅𝑒 ≤104) ⊗ 

⊗(
64(𝑒−0.2(𝑅𝑒 −2320))

𝑅𝑒
+
0.3164(𝑒−0.2(𝑅𝑒 −2320)

√𝑅𝑒
4 ) + 

+(104 ≺ 𝑅𝑒 ≤105) ⊗
0.3164

√𝑅𝑒
4 + 

+(105 ≺ 𝑅𝑒 ≤
27

(
𝑘𝑒
𝐷
)1.143

)⊗ (0.0032 +
0.221

𝑅𝑒0.237
) + (

27

(
𝑘𝑒
𝐷
)1.143

≺ 𝑅𝑒 ≤
500𝐷

𝑘𝑒
)

⊗ 0.11 (
𝑘𝑒
𝐷
+
68

𝑅𝑒
)
0.25

+ (
500𝐷

𝑘𝑒
≺ 𝑅𝑒 ≤107) ⊗ 0,11 (

𝑘𝑒
𝐷
)
0.25

+ 

+(107 ≺ 𝑅𝑒)⊗
0.25

(𝑙𝑜𝑔
𝑘𝑒
3.7𝐷

)
2 + 𝜆𝑠 

 

 

 

 

 

 

(4) 
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Новизна такого підходу розрахунку в розробленій програмі гідравлічного опору 

 (4) полягає у використанні аналітико-алгоритмічної формули, яка є перевіреною га-

лузевою практикою по всіх окремих компонентах-членах формули для вуглеводневих 

рідин та газів, тобто, є придатною для двофазних гомогенних однорідних геотерма-

льних флюїдів. 

В результаті розробки та використання нових зазначених формул та залежно-

стей (1)-(4)  розроблено нову методику введення температурної поправки одночасно 

по ефекту Джоуля-Томсона, тепломеханічному ефекту і коефіцієнту акомодації в ро-

зрахунках гідравлічного опору, масової витрати та теплопродуктивності трубопро-

воду/свердловини вертикального, горизонтального та нахиленого типу як системи з 

розподіленими параметрами, що працює від гідродинамічно ізольованого підземного 

резервуару (для субпроцесів 4.1-4.8 на рис.4). 

В рамках розділу 3 дисертації із використанням положень класичної газової 

динаміки і напрацювань зарубіжних та вітчизняних вчених запропонована система 

рівнянь  неізотермічного руху реального флюїду на ділянці розгалуженого нахиле-

ного вибійного та шлейфового трубопроводу, яка складається із рівнянь руху, нероз-

ривності та енергії газового потоку,  включає рівняння теплообміну з зовнішнім сере-

довищем та теплоперенесення геотермальної енергії з масою.  

Система рівнянь математичної моделі (2) – (5) включає також залежності кое-

фіцієнта стисливості 𝑧(𝑃(𝑥), 𝑇(𝑥)), густини 𝜌(𝑃(𝑥), 𝑇(𝑥)), коефіцієнта Джоуля-Томсона 

𝐷𝑗(𝑃𝑎𝑣, 𝑇𝑎𝑣, 𝑀𝑚), теплоємності 𝐶𝑝(𝑃𝑎𝑣, 𝑇𝑎𝑣 , 𝑀𝑚) та коефіцієнта гідравлічного опору 

𝜆𝜌(𝑃(𝑥), 𝑇(𝑥),𝑀𝑚) від  параметрів стану транспортованого/циркулюючого флюїду 

𝜈(𝑥), 𝑃(𝑥), 𝑇(𝑥) та його молярної маси 𝑀𝑚, зовнішній температурний розподіл в середо-

вищі 𝑇0(𝑥), 𝛽𝑎 ⋅ 𝑇𝑜(𝑥):  

 

𝑇(𝑥) = 𝑇𝑛 +

𝐺𝑇 +
𝑞𝑠

𝑀𝑞 ∙ 𝐶𝑝

𝐴𝑠ℎ
∙ (1 − 𝑒−𝐴𝑠ℎ∙𝑥) + (𝑇𝑏ℎ − 𝑇𝑛) ∙ 𝑒

−𝐴𝑠ℎ∙𝑥 − 𝐺𝑇 ∙ (ℎ ∙ (𝑒
−𝐴𝑠ℎ∙𝑥 − 1) + 𝑥) − 𝐷𝑗

∙ (𝑃𝑏ℎ𝑒
−𝐴𝑠ℎ∙𝑥 − 𝑃(𝑥)) +

𝑔

𝐴𝑠ℎ ∙ 𝐶𝑝
(𝑒−𝐴𝑠ℎ∙𝑥 − 1) −

1

2 ∙ 𝐶𝑝
∙ (𝜈𝑏ℎ

2 𝑒−𝐴𝑠ℎ∙𝑥 − 𝜈(𝑥)2); 

𝑃(𝑥) = 𝑃𝑏ℎ − 𝜌(𝑃(𝑥), 𝑇(𝑥)) ∙ 𝑔 ∙ 𝑥 −
𝜆𝜌(𝑃(𝑥),𝑇(𝑥))∙𝑥∙𝜓

4∙𝑅𝑐
𝜈(𝑥)2                              (5) 

𝑀𝑞 ⋅ 𝐶𝑝(𝑃𝑎𝑣, 𝑇𝑎𝑣) (
𝑇𝑤ℎ − 𝑇𝑏ℎ −

−(𝑃𝑏ℎ − 𝑃𝑤ℎ) ⋅ 𝐷𝑗(𝑃𝑎𝑣, 𝑇𝑎𝑣, 𝑀𝑚)
) = 2𝜋 ⋅ 𝑅с ⋅ ∫ (𝐾𝑇(𝑥)

(𝑇0(𝑥) − 𝑇(𝑥))

1 + 𝛽𝑎 ⋅ 𝑇𝑜(𝑥)
)𝑑𝑥;

𝐻

0

 

𝑀𝑞 = 𝑆 ∙ 𝜌(𝑃(𝑥), 𝑇(𝑥)) ∙ 𝜈(𝑥); 

𝑃(𝑥) = 𝜌(𝑃(𝑥), 𝑇(𝑥)) ∙ 𝑧(𝑃(𝑥), 𝑇(𝑥)) ∙ 𝑅 ∙ 𝑇(𝑥). 

 

де коефіцієнт Шухова  𝐴𝑠ℎ(𝑥) =  
2𝜋⋅𝑅с∙

𝑀𝑞∙𝐶𝑝
𝐾𝑇(𝑥); x – лінійна координата по вісі продук-

топроводу; h – перепад висот між умовним початком продуктопровода (вибій, закін-

чення бічного стовбура, вхід маніфольда шлейфа, інш.) та його кінцем (гирло, вхід в 

основний стовбур свердловини, вихід до промисла, інш.); S – площа перерізу проду-

ктопроводу; GT – геотермальний градієнт;  𝑞𝑠 – теплова потужність площадного шля-

хового теплообміну; 𝑇𝑛 –  температура нейтрального поверхневого шару; 𝑅с –  ефек-

тивний гідравлічний радіус продуктопроводу/колони свердловини/шлейфа 

cвердловини.    
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Сформовані початкові та граничні умови, що враховують специфіку експлуатації 

розгалужених продуктопроводів. Розроблений обчислювальний алгоритм і  програ-

мне забезпечення для реалізації математичної моделі. Для перевірки адекватності ма-

тематичної моделі за розробленою програмою виконані теплогідравлічні розрахунки 

модельного продуктопроводу при стаціонарному режимі перекачування  мережі. 

Одержані результати порівнюються з результатами розрахунку стаціонарного руху за 

традиційними методиками. Порівняння засвідчило, що різниця результатів розрахун-

ків за двома методиками не перевищує 1 %, що є одним із свідчень  адекватності за-

пропонованих математичних моделей. Із використанням даних експлуатації промис-

лових продуктопроводів та шлейфів свердловин та трубопровідних мереж ПАТ «Ук-

ргазвидобування» та ПАТ «Укртрансгаз», проведено дослідження закономірностей 

режимів роботи модельного газопроводу, колон та шлейфів свердловин. Результати 

досліджень  квазіусталених режимів роботи модельного газопроводу оформлені  у 

вигляді діаграм і  графіків, приклади яких наведені в графічній частині роботи. 

У четвертому розділі викладено результати прогнозування ефективності сис-

теми суміщеного вилучення-видобування «флюїд-геотепло» для виснажених родо-

вищ.  

На першому етапі розроблено математичну модель та алгоритмічні конструкції в 

системі Mathcad неізотермічного радіального притоку та ліфтингу (евакуації/нагні-

тання по внутрішній порожнині насосно-компресорних труб) видобувної газоподіб-

ної суміші (геотермального флюїду) свердловини, що враховує динамічний коефіці-

єнт теплопровідності та теплової дифузії, які детермінуються геотермальним градіє-

нтом по глибині та/або за радіусом продуктивного пласта, різницею температур по-

рода-флюїд в робочих умовах; враховує коефіцієнт дроселювання флюїду при неаді-

абатичному процесі, вплив середньоінтегральної температури середовища на ефекти-

вність теплопередачі, зміну молярної маси видобувного флюїду протягом терміну 

експлуатації свердловини, а також процес охолодження продуктивного пласта на пе-

рвинному етапі (місяці – роки) експлуатації свердловини.   

На другому етапі виконано порівняльний аналіз результатів моделювання ліф-

тингу теплоносія в геотермальній свердловині газоконденсатного родовища по фун-

кціях відгуку: температура флюїду на гирлі; масова витрата флюїду через свердло-

вину; дебіт свердловини при таких варіативних параметрах: пластовий тиск та темпе-

ратура; свердловини; коефіцієнт теплопередачі «гірські породи – флюїд»; молярна 

маса транспортованого флюїду.  

На третьому етапі виконано польові дослідження вимірювання пластових та гир-

лових температур і порівняти їх з розрахунковими (2006 – 2015 рр.). Окрім традицій-

них рівнянь моделі таких систем було розроблено рівняння теплообміну в інтеграль-

ній формі (6). 

Після цього, застосовано розроблену математичну модель  (6) для моделювання 

тонких продуктивних пластів, в яких флюїд рухається через проникний диск-«шайбу» 

в зустрічно-теплообмінному режимі. Повна система рівнянь в диференційно-інтегра-

льній формі запропонована такою: 
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𝑀𝑞 =  2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 ∙ ℎ ∙ 𝜌(𝑟) ∙ 𝜈(𝑟); −нерозривності  

𝑀𝑞∙𝜇∙ln
𝑟

𝑟𝑐

𝜋∙𝑘∙ℎ∙𝜌(𝑟)
+ ∆𝑃(𝑟) =  𝜌(𝑟) ∙ 𝑔 ∙ ℎ + 𝜌(𝑟) ∙ 𝑧 ∙ 𝑅 ∙ ∆𝑇(𝑟); −руху  

𝜈(𝑟) =  −
2∙𝜋∙𝑘∙ℎ

𝜇∙ln
𝑟

𝑅𝑐

(𝑃(𝑟) − 𝑃𝑏ℎ); −фільтрації 

𝑃(𝑟)

𝜌(𝑟)
=  𝑧 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇(𝑟); −стану          (6) 

(𝑃𝑝𝑙)
2
− (𝑃𝑏ℎ)

2 = 𝐴𝑎𝑣 ⋅ (𝑀𝑞) + 𝐵𝑎𝑣 ⋅ (𝑀𝑞)
2
+ 

+(𝜌𝑎𝑣 ∙ 𝑔 ∙ ℎ)
2; − притоку  

𝑀𝑞 ⋅ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇𝑝𝑙 − 𝑇𝑏ℎ) = 

= 2𝜋 ⋅ ∫ (𝐾𝑇(𝑟) ∙ 𝑟 ∙ (𝑇𝑝𝑙(𝑟) − 𝑇(𝑟) − (𝑃𝑝𝑙 − 𝑃(𝑟)) ⋅ 𝐷𝑗)) 𝑑𝑟; −
𝑅𝑘
0

теплообміну 

𝑄𝑣

𝐶𝑣∙𝜌
= −𝐷𝑇𝑇 ∙ 𝑑𝑖𝑣(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑇(𝑟)); − термодифузії в диску-теплообміннику  

Запропонована система рівнянь математичної моделі пласта-колектора (6)  дала 

можливість оцінювати ефект теплового прориву через відносно-тонкий пласт при пі-

дтримуванні пластового тиску та одночасному вилученні-видобуванні дуально-сумі-

щеним способом  як тепла надр так і вуглеводнів (субпроцеси 1.1-1.2 на рис. 4). 

Проведено моделювання в системі вилучення-видобування «флюїд-геотепло» 

продуктивного пласта і вибійної системи свердловини, мережевого типу та з різнови-

дами геометричної топології.  Викладено результати досліджень балансно-енергети-

чного типу для пошуку шляхів встановлення раціональних режимів роботи СГС з ду-

ально-суміщеним геотермально-вуглеводневим способом експлуатації, коли вилу-

чення-видобування поєднується із регулюванням споживання та місцевою логісти-

кою енергоресурсів. Зокрема, частина набутої геотермальної енергії витребувана для 

інтенсифікації свердловинного видобування вуглеводнів (рис.5), що є раціональним 

в нафтогазовому виробництві.    

Моделювання в останніх двох системних алгоритмах окремої мережі проду-

ктопроводів та мережевих теплообмінників з точки зору тепломасообміну (субпро-

цеси 2.1-2.4 та процес 6 на рис. 4) виконувалось з використанням розробленої субмо-

делі пасивної субмережі із системою математичних рівнянь у векторно-матричній фо-

рмі на базі двошарового бонд-графу (7): 
Гідродинамічний шар графу 

𝑨∗ ∙ 𝒁
−𝟏 ∙ 𝑨∗

𝑻 ∙ (𝑷𝟐 − 𝑷𝟎
𝟐) = 𝑨∗ ∙ 𝑺

𝟐 − 𝑨∗ ∙ 𝒁
−𝟏 ∙ 𝑬𝒑; – баланс в контурах 

𝑴𝒒
𝟐 + 𝑺𝟐 = 𝒁−𝟏 ∙ (𝑬𝒑 + 𝑷𝟐

𝟐 − 𝑷𝟏
𝟐) ; –  узагальнений закон Ома   (7) 

 𝑷𝟐
𝟐 − 𝑷𝟏

𝟐 = 𝑨𝑻 ∙ (𝑷𝟐 − 𝑷𝟎
𝟐), – баланс на гілках графу 

Термодинамічний шар графу 

𝐶𝑝 ∙ 𝑴𝒒 ∙ (𝑻𝟐 − 𝑻𝟏 −𝑫𝒋(𝑻𝟏, 𝑻𝟐, 𝑷𝟏, 𝑷𝟐)) = 

= 𝑲𝑻 ∙ 𝑺 ∙ (𝑻𝒆𝒏𝒗 − 𝑻𝒂𝒗(𝑻𝟏, 𝑻𝟐)); – теплообмін на гілках зовнішній 

𝑷𝒂𝒗(𝑷𝟏, 𝑷𝟐) = 𝝆(𝑷𝒂𝒗, 𝑻𝒂𝒗) ∙ 𝒛(𝑷𝒂𝒗, 𝑻𝒂𝒗) ∙ 𝑅 ∙ 𝑻𝒂𝒗(𝑻𝟏, 𝑻𝟐); – рівняння стану 

𝑬𝒑 = 𝟐 ∙ 𝑷𝒂𝒗(𝑷𝟏, 𝑷𝟐) ∙ ((𝑷𝟐 − 𝑷𝟏) + 

+
𝝆(𝑷𝒂𝒗,𝑻𝒂𝒗)∙𝑲𝑻∙𝑺

𝑴𝒒
(𝑻𝒆𝒏𝒗 − 𝑻𝒂𝒗(𝑻𝟏, 𝑻𝟐))); – термодифузія та акомодація 

 Зв’язність графу між шарами 

𝑷𝟐 − 𝑷𝟏 = 𝝆(𝑷𝒂𝒗, 𝑻𝒂𝒗) ∙ 𝑪𝒑 ∙ (𝑻𝟐 − 𝑻𝟏 −𝑫𝒋(𝑻𝟏, 𝑻𝟐, 𝑷𝟏, 𝑷𝟐)) + 𝑔𝒉; –  енергії на гілці 

𝑷𝒊 = 𝝆(𝑷𝒊, 𝑻𝒊) ∙ 𝒛(𝑷𝒊, 𝑻𝒊) ∙ 𝑅 ∙ 𝑻𝒊; –  потенціали тисків та температур у вузлах  

 



20 

 

де  здійснено такі підстановки-заміни параметрів за принципами електрогідравлічної 

аналогії  для первісного базового (гідравлічного) шару бонд-графу: 

–  сила струму I на квадратний масовий потік флюїду (Mq) Mq
2 = I; 

–  електричний потенціал F на квадратний тиск флюїду P у вузлі P2 = F; 

 –  опір між вузлами Z залишається з аналогічним позначенням Z = Z=(𝑷𝟐
𝟐 −

𝑷𝟏
𝟐)/𝑀𝑞

2 ; 

–  електронапруга U на квадратний перепад тиску P2
2- P

2
1 на гілці (від точки 1 до то-

чки 2) P2
2- P

2
1 = U; 

–  джерело електронапруги E на потенційну енергію тиску між вузлами Ep = E; 

–  джерела електроструму J на квадратний масовий потік джерела/утилізації флюїду 

на гілці S2 = J; 

–  опорний потенціал тиску флюїду в нульовому вузлі мережі прийнятий P0. 

Прогнозування суміщеного вилучення геотермального флюїду та вуглеводнів  

проводилось в розробленій та запропонованій алгоритмічній технолого-математичній 

моделі розробки газоконденсатно-геотермального родовища. Комп'ютерна модель 

складається з трьох основних блоків: база вихідних даних, регулюючий блок і розра-

хункове ядро програми (рис. 6). 

 

Роз-

рахункове 

ядро 

 Регулю-

ючий блок 

(адапта-

ція) 

 База 

вихідних 

даних 

 

Рисунок 6  ̶  Концептуальна блок-схема запропонованої алгоритмічної технолого-

математичної моделі розробки газоконденсатно-геотермального родовища 

База вихідних даних (рис. 6) автоматично формується після введення першого 

шару початкових параметрів і хронологічних вказівок можливих планованих корегу-

вань, а саме: дренованих запасів флюїду; видобуток до початку розрахунку; початко-

вий пластовий тиск; пластова температура; середній температурний градієнт; компо-

нентний склад флюїду; глибина до середини інтервалу перфорації; діаметр НКТ; ко-

ефіцієнти фільтраційних опорів пласта-колектора А і В; максимально допустимий де-

біт; максимально допустима депресія на пласт; мінімально допустимий робочий тиск 

(мінімально допустимий тиск на гирлі свердловини); коефіцієнт шорсткості НКТ, ко-

ефіцієнт експлуатації свердловин. 

В результаті роботи блоку формується тривимірна матриця, де в кожному гори-

зонтальному шарі відображені вихідні дані для розрахунку j-го місяця, а у вертикаль-

ному  ̶  i-й свердловини (групи свердловин, колони). Вихідні дані кожної свердловини 

(групи свердловин, колон) записуються в рядок з індексом i, j. Для свердловин із скла-

дною вибоєм та декількома колонами (рис. 7) використовується підпрограма розра-

хунку мережі (7).   

Регулюючий блок (рис. 6) відповідає за зчитування і порядкове введення вихід-

них даних зі сформованої бази в розрахункове ядро програми, замикання розрахунку 

на рівнянні матеріального балансу, коригування вихідних даних для кожного шару, 

згідно розрахованим поточним показниками, уточненням даних відповідно 
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фундаментальним принципам розробки та вилучення флюїдів вуглеводневих родо-

вищ і формування результуючих таблиць. Регулюючо-адаптаційний блок доповнює 

класичне алгоритмічне ядро програм-аналогів. 

У розрахунковому ядрі (рис. 6) проводиться обробка вихідних даних для кожної 

свердловини (групи свердловин, колон), що надходять з регулюючого блоку, і п'яти-

ступінчастий розрахунок необхідний показників: 

  ̶  на першому етапі розрахунку здійснюється автоматичний вибір режиму (пос-

тійного дебіту, постійної депресії на пласт, постійного робочого тиску); 

  ̶  на другому етапі уточнюється поточний пластовий тиск; 

  ̶  на третьому - визначаються коефіцієнти для розрахунку вертикального транс-

порту (при невідомому дебіті свердловини); 

  ̶  на четвертому і п'ятому етапах  ̶  ітераційним методом визначається приплив 

флюїду, депресія на пласт і робочий тиск на гирлі, а так само уточнення змінних мо-

дифікованого рівняння Адамова (при відомому дебіті) (2). 

По завершенню роботи розрахункового ядра в регулюючий блок повертаються 

наступні показники: дебіт, депресія на пласт, вибійні тиск та температура, робочий 

тиск та температура на гирлі, статичний тиск на гирлі, уточнене значення пластового 

тиску, коефіцієнт гідравлічного опору НКТ, номер використовуваного режиму розра-

хунку. 

Після проведення розрахунків регулюючий блок формує i + 1 таблиць з прогноз-

ними показниками роботи в цілому по родовищу і по кожній i-й свердловині (групі 

свердловин, колоні) окремо. Отриманий приклад прогнозу температур в пласті, на 

вибої та гирлі вуглеводнево-геотермальної свердловини, яка працює в дуально-сумі-

щеному режимі, показано на рис. 8. 

 

  
а)          б) 

Рисунок 7 – Схема використання потенційної та геотермальної енергії пластових флюїдів для 

інтенсифікації видобування вуглеводнів. а) прогрів петльових  та  резервуарних елементів ПЗП та 

пласта у закритій СГС (кондуктивний принцип) ; б) прогрів нагнітанням бічними стовбурами у ві-

дкритій СГС (конвективний принцип) 

 

Далі в роботі проаналізовано існуючі та розроблено нові технологічні схеми ви-

лучення геотермальної енергії надр (рис.5 та рис.7) для дуально-суміщеного вилу-

чення-видобування (рис.9) та дуального вилучення-зберігання геотермальної енергії 

(рис.10) свердловин.  
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Рисунок 8 – Довгостроковий прогноз температур в пласті, на вибої, колоні та гирлі вуглевод-

нево-геотермальної свердловини, яка працює в дуально-суміщеному режимі 

 

 

 
Рисунок 9 – Розроблена та запропонована базова технологічна схема відкритої бінарної СГТС 

( з двійкою свердловин малої глибини типу «дуплет») з тепловим насосом, догріваючим котлом та 

рекуперацією 
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Рисунок 10 – Розроблена та запропонована технологічна схема трійкової СГС с поверхне-

вою ГеоТЕС із використанням та зберіганням природних та штучних газів, комбінування догрі-

ванням електрикою, вуглеводневими та твердим паливами 

 

Важливою особливістю при розрахунках за допомогою програми, розробленої в 

середовищі відкритого математичного контенту Mathcad, було врахування ефекту 

Джоуля-Томсона на всіх шляхових ділянках ліфтування геотермального флюїду (5), 

фільтрації через пласт-колектор та привибіну зону пласта (6), нагнітанні та евакуації 

бічними стовбурами, розподілі та концентрації потоків мережею (7). Врахування ефе-

кту мало вплив на термоградієнти та виникав ефект теплового насосу між ділянками 

та між теплообмінниками та зовнішніми прилеглими породами. Якісно та кількісно 

це може бути проілюстровано графіком залежності коефіцієнта Джоуля-Томсона Dj 

для газоподібної суміші пластових вуглеводнів від робочих тисків та температур те-

пломасообмінних процесів (рис. 11). Зокрема, на рис. 12 видно, що неврахування дро-

селювання на відстані 300 м призводить до різниці оцінок набутих температурних 

потенціалів геотермальним газоподібним вуглеводневим флюїдом (на 95% метан)  

17К. 

Сумарна корисно-утилізована добова енергія (8) (набувається у разі запропонова-

ної схемно-структурної організації (рис. 3, рис. 5, рис. 7) складається з потенційної 

енергії пластового флюїду (перший член рівняння Еп) і утилізованої теплової енергії  

(другий член рівняння Ет) в (1). В рівнянні (8) також показано результат чисельного 

прикладу розрахунку (в розмірностях ГДж/добу): 
 

Еп + Ет = gdH Mqd + CpdT Mqd = 25 + 5 = 30 ГДж / добу   (8) 
 

де Eп – надлишкова потенційна енергія зворотньої і пластової суміші, Ет  –  над-

лишкова теплова енергія зворотньої і пластової суміші, g  –  постійна гравітації, dH-

активний перепад висот між нижньою і верхньою відмітками розташуванням 
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флюїдів; Mqd –  масова добова витрата зворотної і пластової суміші; Ср  –  теплоєм-

ність флюїду; dT  –  активна різниця температур на розглянутих глибинах, а також на 

поверхні. 

  

 
Рисунок 11 – Залежність коефіцієнта Джоуля-Томсона Dj (одиниці - К/МПа) для газоподібної 

суміші пластових вуглеводнів від робочих тисків та температур тепломасообмінних процесів. 

 

 
Рисунок 12 – Залежність тиску та температури при площинно-радіальній фільтрації метану в 

тонкому пласті-колекторі з теплообміном від радіусу дренування свердловиною геотермального 

флюїду 

 

Таким чином, малодебітні свердловини по нафті або газу можуть отримати «друге 

дихання» при інтенсивному вилученні та використанні геотермальних енергоресурсів 

з особливостями тепломасообмінних процесів продуктивних і виснажених горизон-

тів. Ключовий крок до форсованої геонергетики на нафтогазопромислових об'єктах  –  

використання  суміщених технологій і вдосконаленого інжинірингу в виробничих 

процесах нафтогазовидобутку та ПСГ на заключних стадіях розробки та експлуатації 

резервуар-об'єктів родовищ.  

У п’ятому розділі виконано моделювання процесів та експерименти для конту-

рів циркуляції монарних та бінарних геотермальних систем в дуальному режимі ви-

лучення-видобування «флюїд-геотепло», викладено результати  практичної реалізації 

розроблених та запропонованих для практичного використання математичних  моде-

лей. Зокрема, розглянуто приклад з використанням поверхнево-активних речовин.     
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З метою апробації розробок, в шостому розділі  виконані багатоваріантні розра-

хунки теплопродуктивності, пропускної здатності та енерговитратності СГС, оцінено 

COP. За фактичними даними промислової геофізики з вимірюванням температур на 

різних глибинах ДДЗ 30 нафтогазових родовищ та більше як 300 свердловин з вибірки 

3000 свердловин статистично опрацьовано та побудовано залежність прогнозованої 

потужності СГС для масового дебіту 25 кг/с (рис. 13).  

 
 

Рисунок 13 – Запропонована залежність питомої теплогенеруючої потужності (теплопродук-

тивності) нафтогазових свердловин ДДЗ, розкритих на глибинах карбону, від глибини 

 

Показано, що раціональність режиму роботи СГС головним чином визнача-

ється чотирма такими складовими: COP – ефективність теплопродуктивності відно-

сно енерговитрат; СWl/market  –  фактично-використана теплопродуктивність Wl відно-

сно замовленого рівня споживання Wmarket Wl/Wmarket=СWl/market ; 𝐶𝑊𝑛/𝑚𝑎𝑥  –  відсоток 

використання Wmax  як максимальної  (досяжного рівня Wn) теплопродуктивності све-

рдловини Wn/Wmax = 𝐶𝑊𝑛/𝑚𝑎𝑥; 𝐶𝑊𝑑𝑤/𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡,  –  зменшення упущеного видобутку те-

плового георесурсу Wmax-Wn відносно витребуваного замовленням ринкового наван-

таження (Wmax-Wn)/Wmarket = 𝐶𝑊𝑑𝑤/𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 

В координатах багатовекторної оцінки ефективності СГС розроблені математи-

чні співвідношення та запропонована замкнена система рівнянь (9) для вищезазначе-

них основних критеріїв: 

 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑊𝑙

𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠
=

𝑊𝑙

𝑊𝑛−𝑊𝑙
=

𝑀𝑞_𝑠∙𝐶𝑝∙(𝑇𝑤ℎ−𝑇𝑏𝑎𝑐𝑘)

𝑀𝑞∙𝐶𝑝∙(𝑇𝑤ℎ−𝑇𝑏𝑎𝑐𝑘)−𝑀𝑞_𝑠∙𝐶𝑝∙(𝑇𝑤ℎ−𝑇𝑏𝑎𝑐𝑘)
; 

𝐶𝑊𝑛/𝑚𝑎𝑥 =
𝑊𝑛

𝑊𝑚𝑎𝑥
=

𝑀𝑞∙𝐶𝑝∙(𝑇𝑤ℎ−𝑇𝑏𝑎𝑐𝑘)

𝑀𝑞_𝑜𝑝𝑡∙𝐶𝑝∙(𝑇𝑤ℎ_𝑜𝑝𝑡−𝑇𝑏𝑎𝑐𝑘)
=

𝑊𝑙+𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠

𝑊𝑙_𝑜𝑝𝑡+𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠_𝑜𝑝𝑡
;                 (9) 

𝐶𝑊𝑑𝑤/𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 =
𝑊𝑚𝑎𝑥−𝑊𝑛

𝑊𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡
=
(𝑊𝑙_𝑜𝑝𝑡+𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠_𝑜𝑝𝑡)−(𝑊𝑙+𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠)

𝑊𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡
=

𝑀𝑞_𝑜𝑝𝑡∙𝐶𝑝∙(𝑇𝑤ℎ_𝑜𝑝𝑡−𝑇𝑏𝑎𝑐𝑘)−𝑀𝑞∙𝐶𝑝∙(𝑇𝑤ℎ−𝑇𝑏𝑎𝑐𝑘)

𝑀𝑞_𝑚𝑎𝑟∙𝐶𝑝∙(𝑇𝑤ℎ−𝑇𝑏𝑎𝑐𝑘)
; 

𝐶𝑊𝑙/𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 =
𝑊𝑙

𝑊𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡
=
𝑊𝑛−𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠

𝑊𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡
=

𝑀𝑞∙𝐶𝑝∙(𝑇𝑤ℎ−𝑇𝑏𝑎𝑐𝑘)

𝑀𝑞_𝑚𝑎𝑟∙𝐶𝑝∙(𝑇𝑤ℎ−𝑇𝑏𝑎𝑐𝑘)
, 
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де 𝑊𝑛 = 𝑀𝑞 ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇𝑤ℎ − 𝑇𝑏𝑎𝑐𝑘) = 𝑊𝑙 +𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠;  𝑊𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑞_𝑜𝑝𝑡 ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇𝑤ℎ_𝑜𝑝𝑡 −

𝑇𝑏𝑎𝑐𝑘) = 𝑊𝑙_𝑜𝑝𝑡 +𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠_𝑜𝑝𝑡; 𝑇𝑏𝑎𝑐𝑘 – температура нагнітання теплоносія при витраті 

теплоносія 𝑀𝑞_𝑠;  𝑊𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡  – потужність, яка споживається по факту ринкових факти-

чних потреб витрати теплоносія 𝑀𝑞_𝑚𝑎𝑟. 

У шостому розділі висвітлюються результати експериментальних досліджень 

суміщеного процесу вилучення-видобування «флюїд-геотепло» для свердловини Єф-

ремівського та Ланівського газоконденсатних родовищ Дніпровсько-Донецької запа-

дини, викладено результати розробки комплексу методів і технічних пристроїв, ске-

рованих на підвищення раціональної та ефективної роботи СГС. Для цього розроб-

лено та оцінено різні топологічні варіанти вибійних теплообмінників, зокрема один 

типу «біляче колесо» показано на (рис.14). Визначено найважливіші геометричні та 

фізичні параметри, які надають збільшення питомої теплопродуктивності теплооб-

мінного обладнання на вибої. Для топології «біляче колесо» COP обчислюється за 

розробленим та запропонованим для використання рівнянням (2). Теоретичним за-

вданням є підвищення COP з можливим зменшенням розбуреного і задіяного об'єму 

флюїдонасичених порід пласта-колектора з конвективним теплообміном V=πd2L/4. Це 

стає можливим, що показано в роботі, при розвинутій поверхні бічних стовбурів шту-

чними теплопровідними виступами та природними наростами. 

Теоретичні та експериментальні дослідження, виконані автором у розділах  3 – 6,  

довели, що складна конфігурація продуктопроводів та вибоїв призводить до того, що 

у певних елементах СГС виникають надлишки енергії у вигляді тиску або температур  

флюїду, які неможливо використати безпосередньо лише на видобування флюїду. 

Такі надлишки рекомендовано долучати для збільшення обсягів вилучення геотерма-

льного флюїду (рис. 16) та зберігання вуглеводнів або інших синтезованих газів в під-

земних сховищах газу (ПСГ) за розробленою схемою (рис. 10) Для підвищення ефек-

тивності роботи СГС  доцільно використати цей запас енергії,  перетворивши її на 

потрібний виробництву різновид. Енерговитратність  також суттєво залежить від 

стану порожнини труб, що характеризується величиною шорсткості, а також від ная-

вності гідратних та інших скупчень. Вплив зазначених чинників на пропускну здат-

ність та гідравлічну енерговитратність характеризує коефіцієнт гідравлічної ефекти-

вності. Підтримання цього коефіцієнта на рівні, близькому до одиниці – одне із важ-

ливих завдань при експлуатації СГС.  

На рис.15 наведено приклад переключень в мережі та елементарний 

моделюючий граф схеми потоків газу свердловин № 1 та № 2. Розрахунок режимних 

параметрів газотранспортної системи для такого та інших прикладів  виконано для 

цього графу з використанням системи вищезазначених запропонованих систем 

рівнянь (5)-(7). Результати порівняльного аналізу режимних теплогідравлічних 

параметрів транспортування газу по шлейфах свердловин № 1 та № 2 для варіантів а 

і б в умовах моделювання та натурного промислового експерименту показані в табл.1.  
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Рисунок 14 – Запропонована геометрична топологія геотермального теплообмінника типу 

"меридіанний еліпсоїд" (геометричне скруглення «білячого колеса») на вибої свердловини з ореб-

ренням трубних каналів теплопровідними матеріалами (Показано топології III - IV типів): а  –  ре-

бристий «меридіанний еліпсоїд» з гольчатою поверхнею напівзанурений в пласт; б  –  “меридіан-

ний еліпсоїд” з розвиненою ребрами теплообмінну площу; стрілки вказують на тепловий потік 

 

   

 
а)        б) 

 
в) 

Рисунок 15 – Технологічні схеми та граф схеми при реалізації промислового експерименту: а 

– без трасово-газодинамічного теплового насоса; б – з трасово-газодинамічним тепловим насосом; 

в – граф схеми 
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Газ на сепараційну систему

з тиском Р4

Свердловина №1 Свердловина №2

Вибійний Вибійний 

тиск Р1 Р1 > P2 тиск Р2

Дебіт Q1 Q1>Q2 Дебіт Q2

Клапан №1 Клапан №2

Клапан №6

Шлейф №1 Шлейф №2

Зона додаткового

Споживач №1 теплообміну для

         Клапан №5  0,5*Q1+Q2

Високонапірний газ

 технологічних

 потреб

з тиском Р3  (Р3>P4)

Клапан №3

Клапан №4

Споживач №2

Газ на сепараційну систему

з тиском Р4

Вузол №2 Вузол №4

Вузол №1 Вузол №3
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Таблиця 1  ̶ Результати порівняльного аналізу режимних теплогідравлічних 

параметрів транспортування газу по шлейфах свердловин № 1 та № 2 в умовах 

моделювання та натурного промислового експерименту 

 
№ варіанту 

схеми 

Витрата газу, 

тис.м3/добу 

 

Середній тиск, МПа 

 

Температура газу на 

виході клапану, K 

Середня темпера в 

шлейфі, K 

Шлейф 

№ 1 

Шлейф № 2 Шлейф 

№ 1 

Шлейф № 2 Клапан № 1 Клапан 

№ 2 

Шлейф 

№ 1 

Шлейф № 

2 

Рис. 15, б – 

експеримент 

42 

(0,5Q1) 

(Q2+0,5Q1) 

67 

1,55 0,95 262 266 260 278 

Рис. 15, а – 

експеримент 

84 

(Q1) 

(Q2) 

25 

2,41 0,95 256 262 257 271 

Рис.15, б – 

моделювання 

42 

(0,5Q1) 

(Q2+0,5Q1) 

67 

1,55 0,95 263 268 259 281 

Рис. 15, а – 

моделювання 

84 

(Q1) 

(Q2) 

25 

2,41 0,95 255 261 258 273 

 

На рис. 16 показано отримані залежності теплопродуктивності та загального 

вилучення енергоресурсів піддослідної свердловини Єфремівського 

газоконденсатного родовища при суміщеному видобуванні газового конденсату та 

геотермальної енергії, що реалізується при осушуванні вибоїв штучним сайклінг-

процесом. З рисунку видно, що криві мають екстремуми та реалізується максимізація 

суміщеного видобування енергоресурсів при певних значеннях робочого тиску на 

гирлі. При використанні дотискуючих компресорних станцій робочий тиск на гирлі 

регулюється відповідно до раціональних експлуатаційних режимів вуглеводневих 

(газових та газоконденсатних) свердловин, що підлягає коригуванню за умови 

використання запропонованої методики.    

 Аналізуючи схему енергетичного балансу СГС, можна відзначити незамкнутість 

енергетичної системи в цілому. В прилеглих породах колони, бічних стовбурів та пла-

стів колекторів відсутні раціональні процеси помпування та подальшої утилізації 

прибуваючого природного тепла глибин.   

  

  

    а)         б) 

Рисунок 16 – Екстремуми на залежностях геотермальної теплопродуктивності (а) та загаль-

ного (сумарного - б) вилучення енергоресурсів (вилучена теплова енергія (а) та енергія згоряння 

видобутого конденсату-палива (б)) від гирлового тиску  газоконденсатної свердловини Єфремівсь-

кого родовища при сайклінг-процесі  
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З метою оптимізації енергетичного балансу СГС пропонується метод, суть його 

полягає у частковому закільцюванні енергосистеми для об’єктів ПСГ, нагнітальні лі-

нії, дотискуючих компресорних станцій, підтримування пластових тисків, сайклінг-

процесів.  Технічна реалізація даного методу можлива з використанням існуючої ме-

режі промислових об’єктів, електропостачання та наявних конструкцій свердловин та 

теплообмінників. Одним із перспективних напрямків утилізації  надлишків енергії 

флюїдів як гідравлічного так і теплового характеру рекомендовано використання те-

плообмінників та теплових насосів як когенераційних пристроїв. Стабілізація та збі-

льшення суміщеного вилучення вуглеводнів та теплових енергоресурсів пропону-

ється схемними рішеннями боротьби с гідратоутвореннями, додаванням поверхнево-

активних речовин у флюїди-теплоносії та використанням спеціальних гладких пок-

риттів внутрішньої поверхні трубопроводів.  

У сьомому розділі викладено результати впровадження у виробництво наукових 

результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи  у вигляді  методик розраху-

нків та програмних алгоритмів передані для використання в УкрНДІгаз, ТОВ «Кар-

патигаз», УМГ «Харківтрансгаз» та Інститут транспорту газу. Висновки дисертацій-

ного дослідження у вигляді рекомендацій щодо  створення суміщених систем вилу-

чення енергоресурсів свердловинами, що підтверджено «Актами..» про фактичний та 

очікуваний економічний ефект від впровадження результатів науково-дослідних ро-

біт у співавторстві Фика М. І. за 2011 – 2020 рр., містять практичні напрацювання 

автора згідно з науковими положеннями дисертаційної роботи, у відповідності до 

яких  економічний ефект склав 613,8 тис. грн./рік. 

У додатках наведено акти впровадження інституту УкрНДІгаз (м. Харків) та 

ТОВ «Карпатигаз» (м.Київ), схемні позначення, схему дисертаційних досліджень та 

перелік публікацій здобувача. 

 

ВИСНОВКИ 

Дисертація є закінченою науковою роботою, у якій вирішено актуальну науково-

практичну проблему – розробки теоретичних основ раціонального вилучення геотер-

мальних флюїдів нафтогазових родовищ на прикладі Дніпровсько-Донецької запа-

дини, що полягає у застосуванні суміщеного вилучення «флюїд-геотепло» для сверд-

ловин нафтогазових родовищ, формуванні феноменологічної моделі яка відображає 

послідовність та взаємозв'язок всіх елементарних субпроцесів такого видобування 

флюїд-геотермальних ресурсів, розробці математичних моделей цих субпроцесів і на 

їх основі – математичної моделі суміщеного процесу вилучення «флюїд-геотепло» в 

цілому. 

Основні висновки згідно сформульованих задач,  основних підсумків в розділах 

дисертації, наукової новизни та практичної цінності досліджень є наступними. 

1. Розроблена комплексна по-процесна (феноменологічна) модель геотермаль-

ної односвердловинної системи суміщеного «флюїд-геотепло» вилучення геотерма-

льних фдюїдів свердловин дозволила сформувати комплексну математичну модель 

свердловинної геотермальної системи з функціями визначення теплопродуктивності 

та коефіцієнта перетворення теплової енергії. Застосування запропонованого 
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теоретико-методологічного підходу до моделювання такої системи включає послідо-

вну розробку: принципової технологічної схеми геотермальної системи; схеми тран-

сформації та руху енергії та теплоносія; феноменологічної моделі геотермальної сис-

теми; аналіз і моделювання субпроцесів і отримання їх математичних моделей і на 

цій основі математичної моделі геотермальної системи в цілому.  

2. Розроблено математичні моделі окремих субпроцесів суміщеного «флюїд-

геотепло» процесу вилучення-видобування та загальної логістики геотермальних 

фдюїдів свердловин: 

–  модель геотермального резервуару газоконденсатної свердловини, яка вра-

ховує зміни теплопровідності гірських порід від бортів до вибою свердловини. Мо-

дель включає уточнені рівняння теплового балансу енергії при радіальній фільтрації 

продукції свердловини, що містять конвективну та кондуктивну складову  теплооб-

міну та тепло припливу, що дозволяє у порівнянні з відомими методичними підхо-

дами уточнити на 12-14% прогноз відбору тепла з геотермального резервуару на вибої 

газоконденсатної свердловини; 

–  модель вибою відкритої геотермальної системи «теплообмінник-гірський 

масив» за коефіцієнтом перетворення теплоти COP геотермального теплообмінника 

в привибійній зоні теплоприймання;  

–  модель внутрішньосвердловинних теплообмінників для боротьби з гідрато-

утворенням в нагнітальних свердловинах, які включають схему внутрішньосвердло-

винного теплообмінника з геотермальним теплоносієм, що подається через теплооб-

мінну поверхню нагнітальної свердловини в продуктивний пласт нафтового родо-

вища і математичний апарат для опису процесу утилізації тепла та теплообміну в на-

гнітальній свердловині; 

–  модель неізотермічного нестаціонарного руху газорідинної суміші вуглево-

днів у трубопроводі від вибою свердловини до сепараційної установки промислу, яка 

відрізняється від відомих одночасним врахуванням ефекту Джоуля-Томсона і акомо-

дації енергії.  Встановлено, що оцінка гідравлічного опору і падіння тиску за розроб-

леними залежностями на 95 % збігається зі стандартизованими. Запропонована сис-

тема рівнянь вигідно відрізняється від відомих урахуванням внутрішнього конвекти-

вного теплообміну, оціненого по інтегральному ефекту Джоуля-Томсона;  

–  модель процесу транспортування газу в багатонитковому промисловому 

трубопроводі мережевого типу, яка дозволяє визначити інтегральний коефіцієнт тра-

нсформації (COP) для мережевої трубопровідної системи, що включає теплові на-

соси. 

3. Показано, що в районі Дніпровсько-Донецької западини свердловини з 

кам’яновугільних відкладів (глибиною до 3 – 4 км) володіють потенціалом 0,4 – 4,5 

МВт теплопродуктивності. Виділено новий різновид теплового насосу як пристрою з 

розподіленими параметрами, який являє собою багатонитковий розгалужений проду-

ктопровід, що переносить низькопотенційну теплову енергію з оточуючого середо-

вища у трубопровідний контур. Розроблена теоретико-емпірична формула визна-

чення коефіцієнту Джоуля-Томсона, яка дозволяє оцінити вплив ефекту цього тепло-

вого насосу на енергетичні та термобаричні параметри газотранспортних процесів.  
4. Проаналізовано чотири геометричні топології геотермальних теплообмін-

ників нафтових свердловин з закритими бічними стовбурами-розгалудженнями. 
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Встановлено, що ключовими параметрами, що впливають на СОР геотермального те-

плообмінника, є: геометричний радіус рухливої пластової рідини, радіус трубопрово-

дів з циркулюючим теплоносієм, діаметр кластерного теплообмінника, площа тепло-

обміну з урахуванням штучного оребрення або інш., параметри теплового опору гір-

ських порід у привибійній зоні теплоприймання.  

5. Показано, що запропонована схема внутрішнього вибійного теплообмін-

ника з геотермальним теплоносієм забезпечує використання термобаричної енергії 

геотермального джерела свердловини для усунення гідратів біля вибою колони нагні-

тання.  Встановлено, що теплопродуктивність однієї геотермальної свердловини, за-

діяної на нафтових глибинах ДДЗ, достатня для усунення накопичування гідратів у 1 

– 3 нагнітальних свердловинах, що визначає доцільність їх спільної роботи;  

6. Показано, що у мережі трубних систем свердловин виникає ефект тепло-

вого насосу, який обумовлює перенесення низькопотенційної теплової енергії з ото-

чуючого середовища у трубопровідний контур. Зокрема, зміна температур ґрунтового 

масиву ±10 оС на ділянках транспортування газу багатониткової системи загальною 

довжиною 20 км спричиняє зміну тиску газу в межах 5–15 %. Ступінь впливу темпе-

ратур ґрунтового масиву на тиск траспортованого газу прямо пропорційно залежить 

від транзитного і внутрішнього завантаження трубопровідної системи.  

7. Для трубного теплообмінника «навколишнє середовище-теплоносій» в час-

тині оцінки гідравлічних втрат  збіжність результатів розрахунків коефіцієнта гідра-

влічного опору окремої трубної ділянки по формулі Лейбензона і запропонованої 

отримано на рівні 95% для охолоджуваного потоку газорідинних сумішей при швид-

костях в діапазоні 5 – 50 м/с.  

8. Розроблена математична модель неізотермічного радіального притоку та 

ліфтингу видобувної газоподібної суміші свердловини, що врахувала фактичні зміни 

теплопровідності гірських порід по глибині в залежності від їх температури (уста-

ленні значення в динаміці), а також зміни температури видобувного флюїду від дро-

селювання у привибійній зоні та стовбурі свердловини, дозволила уточнити прогно-

зування масового дебіту свердловини на 10 – 15%, обсягів вилученого тепла – до 20 

– 30%.  

9. Розроблена математична модель неізотермічного процесу транспорту-

вання геотермального двофазного флюїду-теплоносія з теплообміном  мережею ви-

бійної частини закритої свердловинної  геотермальної системи на базі двошарового 

бонд-графу з врахуванням динаміки зміни коефіцієнта теплообміну за різних та уста-

лених температурах пластового середовища зовні окремих нижніх та верхніх ділянок 

3D-мережі, що надало можливість уточнити режими роботи в такій мережі та уточ-

нену сумарну теплопродуктивність теплообмінника типу скруглене «біляче колесо».  
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за допомогою внутрішнього геотермального ресурсу свердловини 

3. Fyk M.I. Applied aspects of maintaining gas production in a gas condensate pro-

duction field at a late stage of operation / M.I. FykY.L. Fesenko, B.B. Syniuk, S.V. Kryv-

ulia // NAFTA-GAZ, ROK LXIX. – 2013. – Nr 10, – P. 744 – 753. 

Здобувачем розроблено комплексні моделі та схеми інтенсифікації видобування та 

промислового транспортування нафти та газу з урахуванням термобаричних пара-

метрів процесів в у мовах використання дотискуючих компресорних станцій 

4. Фик М.І. Уточнення розрахунку ефективності роботи ДКС в умовах фактич-

них термоградієнтів та сучасних покриттів НКТ /  М.І. Фик // Нафтогазова галузь 

України. – Київ: 2014. – №1, – С. 25 – 28. 

Здобувачем моделювалась робота газоконденсатних свердловин та перевірялась на 

діючих об’єктах адкватність такого моделювання з урахуванням термоградієнтів  

5. Фык М.И. Использование КПГ-технологий в районе прохождения газотранс-

портной сиcтемы как фактор регионального развития / М.И. Фык, А.М. Шендрик, // 

Транспорт на альтернативном топливе. – Москва: 2014. – №5(41), – С. 13 – 18. ISSN 

2073-1329. 

Здобувачем запропоновано та апробовано технічне рішення для узгодження фак-

торів місцевого вилучення вуглеводневих флюїдів та споживчого навантаження з 

урахуванням двофазності вуглеводневої продукції  

6. Fyk M.I. Natural gas container transportation: The alternative way to solve the 

world’s energy transportation problems / A.M. Shendrik, M.I. Fyk // European Researcher, 

2014. – vol(71). – N3-2. ISSN 2219-8229. –  P. 571 – 580.  

Здобувачем аналізувались аспекти техніко-економічного характеру при викорис-

танні вологого природного газу для транспортування дискретним способом з ура-

хуванням фактичних параметрів видобування та зовнішніх факторів впливу  

7. Фык М. И. Перспективы применения ультразвуковых счетчиков в газовых 

сетях низкого давления / М.І. Фик, Д.Ф. Донской, М.Я. Бурова // Комунальне госпо-

дарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура. – Харків : 2014. – № 112, - С. 112 

– 116. 

Здобувачем запропоновано уточнення в методиці вимірювання витрати газу з ура-

хуванням температурних факторів зовнішнього середовища, розроблено рекомен-

дації 

8. Fyk M. Improvement of technological–mathematical model for the medium–term 

prediction of the work of a gas condensate field / M.I. Kutia, M.I. Fyk, O.V. Kravchenko, 
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I.M.Fyk, S.F. Palis // Восточно-Европейский журнал передовых технологий = Eastern-

European journal of enterprise technologies, – 2016. – Т. 5, № 8 (83), – С. 40 – 48. 

Здобувачем досліджувались режими роботи свердловинних теплообмінників та 

процесів в пластових системах та колонах із зміненням шорсткості трубних еле-

ментів  

9. Fyk M. I. Gas well production enhancement on the application of innovative struc-

tural and thermal insulation nano-coatings / M.I. Fyk, S.F. Palis, Ju. I. Kovalchuk // Вісник 

Харківського Національного Університету ім. В. Н. Каразіна, 2016. - №45. – P. 80 – 

85.  

Здобувачем запропонована та перевірялась на практиці методика зменшення гідра-

влічних втрат в колонах свердловин з урахуванням зовнішнього теплопритоку 

10. Фик М. І. Промисловий експеримент альтернативної логістики регіона-

льного видобування залишкових запасів та зберігання природного газу / М.І. Фик, 

Є.О. Шапченко // Нафтогазова галузь України, – 2017. – №5. – C.16 – 19.  

Здобувачем спільно із диспетчерським управлянням магістральних газопроводів 

УМГ «Харківтрансгаз» проведено промисловий експеримент при реверсі для змен-

шення енергозалежності України від зовнішніх постачальників газу 

11. Фик М.І. Адаптивна методика наближеної оцінки техніко-економічних 

показників розробки об'єкта виснаженого газоконденсатного родовища / М.І. Фик, 

К.О. Курочкін, М.Х. Аббуд, М.Б. Аль–Султан, О.П. Варавіна, В.С. Білецький // Схід, 

– 2017. – № 5 (151), – С. 15 – 21. 

Здобувачем розроблена методика техніко-економічної оцінки роботи газоконденса-

тного родовища на пізній стадії експлуатації  

12. Fyk M. Examining the current of drilling mud in a power section of the screw 

down–hole motor / V. Biletskyi, V.Vitryk, Y. Mishchuk, M. Fyk, A. Dzhus, Yu. Koval-

chuk,  T. Romanyshyn, , A. Yurych // Eastern–European Journal of Enterprise Technolo-

gies, – 2017. – №2, 5(92), – C. 41 – 47.  

Здобувачем аналізувались дослідження термобаричних параметрів та підготовлені 

фінальні результати графічних залежностей  

13. Fyk M. Theoretical and applied aspects of using a thermal pump effect in gas 

pipeline systems / M. Fyk, I. Fyk, V. Biletsky, M. Oliynyk, Yu. Kovalchuk, V. Hnieushev, 

Yu. Shapchenko // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies.– 2018. – 1/8 (91). 

– P. 39 – 48. 

Здобувачем розроблено систему рівнянь по теплоелектричній та електрогідравліч-

ній аналогії, впроваджено в комп’ютерну програму та виконано модельні експери-

менти  

14. Фик М.І.  Оцінка техніко–економічних показників розробки нафтогазо-

вого родовища в інноваційному процесі / М.І. Фик, В.С. Білецький, М.Х. Аббуд, М.Б. 

Аль–Султан, О.П. Варавіна, Е.О. Шапченко, О.А. Яцккевич, І.М.Фик  // Схід, – 2018. 

– № 2 (154), – С. 64 – 70.  

Здобувачем побудована уточнена методика оцінки впливу інноваційних енерготех-

нологій на техніко-економічні показники розробки родовищ   

15. Фик М. І.  Шебелинське газоконденсатне родовище. Відновлення запасів 

чи обводнення? / І.М.Фик, М.І. Фик, І.М. Фик // Нафтогазова галузь України = 

Oil&gas industry of Ukraine, – 2018. – № 6. – С. 3 – 9. 
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Здобувачем проаналізовано вплив температурних факторів на режим обводнення 

пластів-колекторів та оцінка їх як теплообмінників 

16. Fyk M. Theoretical background of rock failure at hydraulic seam fracture and 

aftereffect analysis / V. Biletskyi, L. Horobets, M. Fyk, M. Al–Sultan // Mining of Mineral 

Deposits, – 2018. – Vol. 12, iss. 3. – P. 45 – 55.  

Здобувачем виконано аналіз та оцифровку  аналогових залежностей та проведено 

розробку прозорих представлень результатів 

17. Fyk M. Energy-saving intensification of gas-condensate field production in 

the east of Ukraine using foaming reagents / M. Fyk, V. Biletskyi, S. Kryvulia, D. Donskyi, 

A. Alajmeen, A. Pokhylko // Mining of Mineral Deposits, – Volume 13 (2019). – Issue 2. 

– pp. 82 –  90. 

Здобувачем синтезовано рівняння та математичні моделі на базі промислових екс-

периментів з використаннім поверхнево-активних речовин 

18. Fyk M. Improvement of an engineering procedure for calculating the non-

isothermal transportation of a gas-liquid mixture// Mykhailo Fyk,  Volodymyr Biletskyi, 

Ilya Fyk, Volodymyr Bondarenko, Al-Sultan Mohammed Bassam / Eastern-European 

Journal of Enterprise Technologies,– 2019. – 3/5 ( 99 ) – pp. 51 – 60. 

Здобувачем виконано теоретичні та експериментальні дослідження неізотерміч-

ного ліфтингу флюїду 

19. Фик, М. І. Перспективи довгострокової розробки Шебелинського газо-

конденсатного родовища в умовах відновлення запасів / І.М.Фик, М.І. Фик, І.М. Фик 

// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Гео-

логія. Географія. Екологія: зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – 

Вип. 50. – С. 63 – 76.  

Здобувачем аналізувались теплові потоки свердловин Шебелинського газового родо-

вища та аналізувався їх вплив на розробку цього родовища на пізній стадії 

20. Fyk M. Analysis of Dynamical Heat Conductivity of the Reservoir and Fluid 

Evacuation Zone on the Gas Condensate Well Flow Rate / M.B. Al-Sultan, , M. H. Ab-

bood, F. Anzian, Y.O. Shapchenko, H. Barzani // March 2020 Journal of multiple-valued 

logic and soft computing (J). – 2020. - №3, – P. 124 – 137. 

Здобувачем на базі фактичних даних розробки газоконденсатних родовищ прове-

дено моделювання зміни теплопровідності по довжині колони для різних термоба-

ричних режимах роботи  

21. Fyk, M. Modeling of the lifting of a heat transfer agent in a geothermal well 

of a gas condensate deposit / V. Biletskyi, M. Abbood, M. Al-Sultan, M. Abbood, H. 

Abdullatif, Y. Shapchenko, // Mining of Mineral Deposits, – 2020. – 14(2). – pp. 66 – 74.  

Здобувачем вдоскоалена комплексна схема та програмно-технологічна модель при-

току та ліфтингу флюїду, проведені експерименти та аналіз 

22. Фик М.І. Аспекти інноваційних технологій видобування високов’язких 

нафт на прикладі нафтових покладів Яблунівського родовища /  М.І.Фик , Б.Б.Синюк, 

А.Й. Куль // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та 

підготовка фахівців нафтогазової галузі: тези доповідей міжнародної науково-техніч-

ної конференції, м. Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012 р. – Івано-Франківськ: 

ІФНТУНГ. – 2012. – С. 76 – 77. 
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Здобувачем запропонована технологічна схема реалізації використання геотермаль-

них градієнтів для зменшення в’язкості флюїдів, що вилучаються свердловинами  

23. Фик М.І.  Разогрев высоковязких нефтей локальными пластовыми и гео-

термальными энергиями в рабочих условиях забоя скважины / Фик М.І.  // Проблеми 

і перспективи транспортування нафти і газу: Матеріали Міжнародної науково-техніч-

ної конференції м. Івано-Франківськ 15-18 травня 2012 р. – Івано-Франківськ: 

ІФНТУНГ. – 2012. – 340 с. – С. 38 – 39.  

Здобувачем пропонується та оцінена технологічна адаптація використання геотер-

мальної складової пластових флюїдів для інтенсифікації ліфтування нафти 

24. Фик М.І. Прикладні аспекти інтенсифікації видобутку газу газоконден-

сатних родовищ на пізній стадії роботи / М.І.Фик , Б.Б.Синюк, C.В. Кривуля, Б.Б. Си-

нюк // Матеріали 9-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Нафта і газ Ук-

раїни-2013» 4-6 вересня, м. Яремча.- Київ: «Центр Європи». – 2013. – С. 48 – 51. 

Здобувачем розроблена концепція збільшення темпів вилучення конденсату разом із 

природним газом в умовах роботи дотискуючих компресорних станцій 

25. Фык М. Особенности концептуально–технологического подхода при от-

крытии второго дыхания нефтегазоконденсатных месторождений / Михаил Фык, Ан-

дрей Синюк // Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe 

technologie, nowe wyzwania Wydarzenie Międzynarodowa Konferencja Naukowo - 

Techniczna «Geopetrol 2014» Termin - 15-18 września 2014 r. Lokalizacja – Zakopane – 

Kościelisko. – Zakopane: Instytut Nafty i Gazu – PIB (ul. Lubicz 25a, 31-503 Kraków ISSN 

2353-2718).- 2014. – P.122 – 127. 

Здобувачем розроблені технологічні схеми інноваційних способів інтенсифікації ви-

добування та вилучення вуглеводнів на пізній стадії експлуатації   

26. Фик М.І. К выбору экологичных нанотехнологий при добыче газа из 

уплотненных и малопроницаемых коллекторов / М.І. Фык, О.А  Аман // Матеріали 

науково-практичної конференції «Питання пошуків, розвідки та екологічних аспектів 

видобування вуглеводнів з ущільнених колекторів, газо-сланцевих товщ та вуглевмі-

щуючих пластів 3-4 червня 2015 р.». - Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, ННІ «Ін-

ститут геології», 2015. – С. 9 – 10.. 

Здобувачем розроблено концептуальні рішення підвищення екологічності процесів ви-

добування природного газу із залученням сучасних нанотехнологій   

27. Фик М.І. Залишкові запаси та стабілізація видобутку газу родовищ Ук-

раїни в умовах діяльності ТОВ «Карпатигаз» // І.М. Фик, Б. Б.Синюк,  М. І. Фик // 

Матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Надрокористування в Україні. Перспективи 

інвестування», 5-8 жовтня 2015 р., м. Трускавець. – Київ : ДКЗ, 2015. – С. 157– 159. 

Здобувачем зібрано, класифіковано та оцінено дані про залишкові запаси ряду вугле-

водневих родовищ, на яких проводилась комплексна програма інтенсифікації видобу-

вання природного газу свердловинами 

28. Фик М.І. (2015). Технологічні аспекти удосконалення приладового об-

ліку багатофазних потоків / О.М. Шендрик, М.І. Фик  // Облік природного газу та 

метрологія : Всеукр. семінар-нарада «Облік природного газу та метрологія» : зб. доп., 

21-25 вересня, м. Одеса. – Одеса, 2015. – С. 13 –15. 
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Здобувачем розглядаються фактичні можливості та запропоновано спосіб збіль-

шення точності визначення масової витрати видобувного флюїду на гирлі свердло-

вини 

29. Фык M.И. Aspects of the overall improvement of the private mini–farm en-

ergy with solar panels / М.И. Фык // Проблемы развития высоких технологий : cб. ст. 

Междунар. научно–практ. конф., г. Санкт–Петербург, 20–22 мая 2015 г. Санкт–Пе-

тербург : Изд–во политехн. ун–та, 2015. T. 2 : Высокие технологии в индустрии и 

экономике ISBN 978-5-7422-4882-8. – С. 106 – 114. 

Здобувачем пропонується комплексний підхід для раціонального балансування обсягів 

використанні нетрадиційних та альтернативних джерел енергії в приватних домо-

господарствах.   

30. Фык М. И. Альтернативное схемно–технологическое решение интенси-

фикации добычи геотермальных ресурсов нефтяных скважин. / М. И. Фык, М. Х. Аб-

буд // Матеріали конференції «Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі» Кри-

вий Ріг- 2017 ІІ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, С. 153 – 155. 

Здобувачем розроблено альтернативне схемно-технологічне рішення інтенсифікації 

видобутку геотермальних ресурсів нафтових свердловин 

31. Фик, М.І.  Аналіз динаміки та кореляції показників видобування, збері-

гання та споживання газу індустріально–географічної зони / Є.О. Шапченко, М.І. Фик 

// Інформаційні  технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоровья : тези допові-

дей XXVI Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16–18 тра-

вня 2018р.: у 4 ч. Ч. II (332 с.)/ за ред. Проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПИ». – 

С.329 – 329. 

Здобувачем проаналізовано фактичні видобувні, споживчі та акумуляційні тренди 

потоків енергоресурсів в  індустріально–географічній зоні шести областей сходу Ук-

раїни 

32. Fyk M. Resource evaluation of geothermal power plant under the conditions 

of carboniferous deposits usage in the Dnipro-Donetsk depression / V. Biletskyi, M. Abbud 

// Ukrainian school of mining engineering. E3S Web of conferences. Volume 60, 00006. 

2018. Berdiansk, Ukraine, September 4–8, - 2018. eISSN: 2267-1242.  

Здобувачем опрацьовано фактичні дані геофізичних вимірювань глибинних темпера-

тур нафтогазових родовищ ДДЗ, проаналізовано геотермальні потенціали та побу-

довані прогнозні математичні залежності теплопродуктивності     

33. Фик М.І.  The effect of the change in well thermobaric properties on the flow 

rate from exhausted gas-condansate reservoir / М. Б. Аль-Султан, М. І. Фик // Проблеми 

геоінженерії та підземної урбаністики : II Міжнародна науково-технічна конференція. 

(Київ, 29-31 травня 2019 року). - Київ: Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського (257с.). – 2019. –  доповідь №786. –  С. 1 – 7. 

Здобувачем проаналізовано вплив зміни термобаричних властивостей свердловини на 

масову витрату геотермального флюїду від пласта газоконденсатного  родовища до 

гирла  

34. Фик, М. І. Сезонне використання тимчасово–незадіяних нафтога-

зопровідних ділянок магістральних трубопроводів в геотермальних регіональних си-

стемах /  Фик, М. І.,  Аббуд, М. Х.  // XX Міжнародна науково-практична конференція 
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«Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» Матеріали МНПК 

15 – 16 травня 2019 року. – Київ : Інтерсервіс (952 с.). – 2019. ––  С. 554 – 557. 

Здобувачем пропонується спосіб використання приповерхневої геотермальної енергії 

для використання тимчасово-незадіяних трубопровідних мереж, оцінено енергопо-

тенціал та надається методика розрахунків 

35. Fyk M. Improving the geometric topology of geothermal heat exchangers in 

oil bore-holes / M. Fyk, V. Biletskyi, I. Ryshchenko, M. Abbood, // E3S Web of 

Conferences. - 2019. Vol. 123 : Ukrainian School of Mining Engineering. – Article 01023. 

eISSN: 2267-1242. 

Здобувачем розроблено вдосконалену топологію вибійного теплообмінника та аналі-

зуються її параметри для фактичних геотермальних умов родовищ  

36. Fyk M.I. Improved thermogasodynamic model of a geothermal gas condensa-

tive deposit with production well / M.I. Fyk, V.S. Biletskyi, M.B. Al–Sultan,  M.H. Abbood 

// Technium Conference, Constanta, Romania, 2019.  Technium Conference, ID2016, ISBN 

978-973-0-30915-7.  

Здобувачем вдосконалено математичну модель вилучення геотермального енергоре-

сурсу та вуглеводневого флюїду в адаптованих термогазодинамічних умовах 

37. Фик М.І. Раціональне використання геотермальної енергії нафтогазових 

свердловин за їх дуальної експлуатації / М.І. Фик, В.С. Білецький, М.Х. Аббуд, 

М.Б.Аль–Султан // Українська школа гірничої інженерії: тези доповідей XIII Міжна-

родної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 3–7 вересня 2019 р.- Дніпро: 

НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – С. 47–48. 

Здобувачем аналізується специфіка та надаються рекомендації, пропонуються ме-

тоди та способи суміщеного вилучення геотермальних та вуглеводневих енергоресу-

рсів  

38. Fyk M. Phenomenological model of an open-type geothermal system on the 

basis of oil-and-gas well  /  V. Biletskyi  // Ukrainian school of mining engineering – 2020, 

Issue E3S Web Conf. Volume 201, 2020. Article 01035, Number of page(s) 11.  

Здобувачем  розроблена феноменологічна схема односвердловинної відкритої геотре-

мальної системи з нахиленими бічними стовбурами та двома тепловими насосами 

на вибої та гирлі 

39. Фик М.І. (2019). Increasing the geothermal heat exchangers area of oil-wells 

bottom by heat-conducting calmatics / М. Х. Аббуд, М. І. Фик // Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ Міжнародної нау-

ково-практичної конференції MicroCAD-2019, XХVІІ international scientific-practical 

conference MicroCAD-2019. 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. II/ за ред. проф. Сокола Є.І. – 

Харків: НТУ «ХПІ». –  C. 300 – 301. 

Здобувачем запропоновано враховувати штучне та природне розвинення теплооб-

мінної поверхні вибійного теплообмінника з урахуванням властивостей кальматан-

тів 

40. Фик М.І.  Вдосконалення моделі притоку тепла до нафтогазоконденсат-

ної свердловини / М. Б. Аль-Султан, М. І. Фик // Актуальні питання хімії та інтегро-

ваних технологій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвя-

ченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, Харків, 7–8 листоп. 2019 р. 

(172 с). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – C. 80. 
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Здобувачем розроблена спрощена математична модель процесів припливу геотерма-

льного флюїду до вибою по тонкому пласту-колектору  в квазіусталеному режимі 

41. Фик М.І. Побудова геотермальної системи на базі свердловини з боко-

вими стволами та вибійним тепловим насосом / М. Х. Аббуд, М. І. Фик // Інформа-

ційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІІ 

міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р.: 

у 5 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ» (376 с.) ISSN 2222̶ 2944. – 

C. 86 – 86. 

Здобувачем запропонована та апробована геометрична версія вибійного теплообмін-

ника з урахуванням встановлення вибійного теплового насосу  

42. Фик М.І. Феноменологічна модель геотермальної системи відкритого 

типу на базі нафтогазової свердловини / М.І. Фик, В.С. Білецький, М.Х. Аббуд // 

Ukrainian School of Mining Engineering (USME–2020) : proc. 14-th Intern. research and 

practice conf., 07-11 of September, 2020, Berdiansk = Українська школа гірничої інже-

нерії : матеріали 14-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 07-11 вересня 2020, Бердянськ. – 

Дніпро : НТУ "ДП", 2020. – С. 21– 24. 

Здобувачем апробована розроблена феноменологічна схема-модель на базі нафтога-

зової свердловини для суміщеного вилучення тепла та вуглеводнів  

43. Fyk M. Geothermal heat use to eliminate hydrate formations in oil deposit 

injection wells / M. Fyk, V. Biletskyi, M. Abbud, F. Anzian // E3S Web of Conferences. – 

2021. – Vol. 230. – Gas Hydrate Technologies: Global Trends, Challenges and Horizons 

(GHT 2020) : proc. of the 4th Intern. Sci. and Technical Conf., Dnipro, Ukraine, November 

11-12, 2020. – Electronic text data. – France, 2021. – P. 1 – 10. 

Здобувачем розроблена технологічна схема та математична модель врахування ути-

лізації частки теплопродуктивності вилученої геотермальної енергії для боротьби 

із гідратами в нагнітальних свердловинах  

 

АНОТАЦІЯ 

 

Фик Михайло Ілліч. Теоретичні основи процесів тепломасообміну раціона-

льного вилучення геотермальних флюїдів вуглеводневих свердловин.  ̶  На пра-

вах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціаль-

ністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології. – Національний техніч-

ний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2021. 

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-практичну проблему роз-

робки теоретичних основ раціонального вилучення геотермальних флюїдів свердло-

винами вуглеводневих родовищ на прикладі Дніпровсько-Донецької западини, що 

полягає у застосуванні суміщеного вилучення-видобування «флюїд-геотепло» для 

свердловин нафтогазових родовищ, формуванні феноменологічної моделі яка відо-

бражає послідовність та взаємозв'язок всіх елементарних субпроцесів такого вилу-

чення-видобування флюїд-геотермальних ресурсів, розробці математичних моделей 

цих субпроцесів і на їх основі – математичної моделі суміщеного процесу вилучення 

«флюїд-геотепло» в цілому. Обґрунтовано раціональну геометричну топологію теп-

лообмінників та встановлено закономірності ефективного вилучення геотермальної 



39 

 

енергії з пласта-колектора нафти (газу) та приколонного простору, проведення її че-

рез перехідну кольматаційну зону «пласт-вибій свердловини» і ліфтування енергії по 

свердловині та транспортування поверхневими системами до споживача з урахуван-

ням властивостей бокових гірських порід свердловини, колекторів, теплоносіїв, стру-

ктури підземного теплообмінника, схемотехніки ефективного видобування, накопи-

чення та зберігання енергоресурсів, геологічних та технологічних особливостей наф-

тогазоконденсатних родовищ, зокрема, Дніпровсько-Донецької западини, ресурсо- та 

теплопродуктивності нафтогазоносних та виснажених пластів-колекторів, що спря-

мовано на реалізацію суміщеного видобутку «флюїд – геотермальне тепло» як дуа-

льно-суміщеної технології вилучення енергоресурсів  

Виконана робота може бути використана для створення і розвитку вітчизняної 

свердловинної геотермально-вуглеводневої енергетики інноваційного типу. Крім 

того, окремі результати роботи можуть бути використані  для інтенсифікації видобу-

вання енергоресурсів та продовження експлуатації нерентабельних вуглеводневих 

свердловин.  

Ключові слова: вилучення геотермальної енергії, геотермальний флюїд, дуальна 

свердловинна система «флюїд-геотепло», теплопродуктивність геоенергетичної си-

стеми, методика розрахунку, математична модель «пласт-прилеглі породи», фено-

менологічні співвідношення Онсагера, тепломеханічний ефект, теплова дифузія, ма-

тематичне моделювання мережевого теплообмінника, імітаційне моделювання, 

ефективність систем з суміщеними процесами.  

 

Фык Михаил Ильич. Теоретические основы процессов тепломассообмена 

рационального извлечения геотермальных флюидов углеводородных скважин. 

 ̶  На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специ-

ность 05.17.08 - процессы и оборудование химической технологии. - Национальный 

технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков, 2021. 

В диссертационной работе решена актуальная научно-практическая проблема ра-

зработки теоретических основ рационального извлечения геотермальных флюидов 

скважинами углеводородных месторождений на примере Днепровско-Донецкой впа-

дины, заключающаяся в применении совмещенного изъятия-добычи "флюид-геоте-

пло» скважинами нефтегазовых месторождений, формировании феноменологиче-

ской модели отражающей последовательность и взаимосвязь всех элементарных суб-

процессов такого изъятия-добычи флюид-геотермальных ресурсов, разработке мате-

матических моделей этих субпроцессов и на их основе - математической модели сов-

мещенного процесса извлечения «флюид-геотепло» в целом. Обосновано рациона-

льную геометрическую топологию теплообменников и установлены закономерности 

эффективного изъятия геотермальной энергии из пласта-коллектора нефти (газа) и 

приколонного пространства, проведение ее через переходную кольматацийну зону 

«пласт-забой скважины», лифтинга энергии по скважине и транспортировки поверх-

ностными системами к потребителю с учетом свойств боковых горных пород сква-

жины, коллекторов, теплоносителей, структуры подземного теплообменника, схемо-

техники эффективной добычи, накопления и хранения энергоресурсов, геологиче-

ских и технологических особенностей нефтогазоконденсатних месторождений, в 
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частности, Днепровско-Донецкой впадины, ресурсо- и теплопродуктивности нефте-

газоносных пластов-коллекторов, направленную на реализацию совмещенной 

добычи «флюид - геотермальное тепло» как дуальной технологии извлечения энерго-

ресурсов скважинами. 

Проделанная работа может быть использована для создания и развития отечест-

ной скважинной геотермальной-углеводородного энергетики инновационного типа. 

Кроме того, отдельные результаты работы могут быть использованы для интенсифи-

кации добычи энергоресурсов и продолжение эксплуатации нерентабельных углево-

дородных скважин. 

Ключевые слова: извлечение геотермальной энергии, геотермальный флюид, ду-

альная скважинная система «флюид-геотепло», теплопроизводительность геоенер-

гетической системы, методика расчета, математическая модель «пласт-прилегаю-

щие породы», феноменологические соотношения Онзагера, тепломеханический эф-

фект, тепловая диффузия, математическое моделирование сетевого теплообме-

нника, имитационное моделирование, эффективность систем с совмещенными про-

цессами.  

 

Mykhailo Fyk (2021) Theoretical fundamentals of heat and mass exchange pro-

cesses of geothermal fluids rational extraction of hydrocarbon wells. – Manuscript. 

Thesis for a Doctor Degree in Engineering, Specialty 05.17.08 - processes and 

equipment of chemical technology. – NTU «KhPI», Kharkiv, 2021. 

 In the dissertation work the actual scientific and practical problem of development of 

theoretical bases of rational extraction and logistics of geothermal resources of wells of oil 

and gas fields on an example of the Dnieper-Donetsk basin which consists in application of 

combined extraction of "fluid-geothermal heat" of a phenomenological model that reflects 

the sequence and relationship of all elementary subprocesses of such extraction of fluid-

geothermal resources, development of mathematical models of these subprocesses and on 

their basis - a mathematical model of the combined process of extraction of "fluid-

geothermal" as a whole. The rational geometric topology of heat exchangers is substantiated 

and the regularities of effective extraction of geothermal energy from the reservoir of oil 

(gas) and the near-space, its conduction through the transition clogging zone "formation-

bottom of the well" and energy lifting to the well and transport system are established. 

consumer taking into account the properties of lateral rocks of wells, reservoirs, heat 

carriers, structure of underground heat exchanger, circuitry of efficient extraction, 

accumulation and storage of energy resources, geological and technological features of oil 

and gas condensate fields, in particular, the Dnieper-Donetsk basin - and heat productivity 

of oil and gas and depleted reservoirs, which is aimed at the implementation of combined 

production of "fluid - geothermal heat" as a dual-combined technology. 

A complex process (phenomenological) model of a geothermal well system of 

combined "fluid-geothermal" extraction of geothermal well fluids has been developed, 

which includes five subprocesses: extraction of geothermal energy from the reservoir and 

the bottom space; its transfer through the transition zone "formation-bottom of the well", 

through the well and surface systems to the consumer, which allowed to establish the 

sequence and relationship of all elementary processes of transformation and movement of 

energy and coolant in the geothermal well system. 
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A model of a geothermal reservoir of a gas condensate well has been developed, which 

takes into account changes in the thermal conductivity of rocks from the sides to the bottom 

of the well. This model includes refined equations of heat balance of energy in radial 

filtration of well products, containing convective and conductive components of heat 

transfer and heat inflow. This allows in comparison with the known methodological 

approaches to clarify by 12 - 14% the forecast of heat extraction from the geothermal 

reservoir at the bottom of the gas condensate well. It is shown that the use of the developed 

mathematical model of the geothermal reservoir of a gas condensate well, which takes into 

account changes in thermal conductivity of rocks from sides to the bottom of the well allows 

to specify up to 27% heat flow by the well in terms of thermobaric methods. 

A mathematical model of the geothermal system "heat exchanger-rock massif" by the 

heat conversion coefficient (COP) of the geothermal heat exchanger in the bottomhole heat 

receiving zone is developed. It is established that the key parameters of influence on the heat 

conversion coefficient COP of a geothermal heat exchanger are: radius of drainage of fluids 

during heat exchange process, radius of pipelines with circulating heat carrier, diameter of 

cluster heat exchanger, thermal resistance of rocks in bottomhole heat transfer zone. A 

quantitative assessment of the impact of these parameters on the COP. 

A mathematical model of non-isothermal motion of a gas-liquid hydrocarbon mixture 

in a pipeline from a well bottom to a separation plant has been developed, which differs 

from those known by taking into account internal convective heat transfer, Joule-Thomson 

integral effect and energy accommodation. This allowed to increase the accuracy of the 

calculation of pressure losses through the pipeline with heat exchange by 4,7% in the range 

of volumetric flow rates of 0,5-1 m3 / s. 

Based on the use of the electrohydraulic analogy method, a mathematical model of the 

gas transportation process in a multithreaded industrial pipeline has been developed, which 

differs from the known ones taking into account the influence of heat pumps and allows 

determining the integrated transformation coefficient for the network pipeline system; the 

variant of the heat pump as the device with the distributed parameters which represents the 

multithreaded branched product pipeline transferring low-potential thermal energy from 

environment to the pipeline circuit is allocated. A theoretical and empirical formula for 

determining the Joule-Thomson coefficient has been developed, which allows to estimate 

the influence of the effect of this heat pump on the energy and thermobaric parameters of 

gas transportation processes. It is shown that the interfilament induces the effect of a heat 

pump in the receiving filament of the pipeline circuit, causes local heating of the transported 

fluid product in one zone and cooling in another and does not contain special secondary heat 

transfer circuits, which act as separate sections of the multithreaded pipe. This allowed to 

increase the accuracy of COP determination by 5-7% in the range of seasonal temperature 

differences. 

Improved methods for calculating non-isothermal transportation of gas condensate 

mixture by introducing temperature correction and accommodation coefficient in 

calculations of hydraulic resistance of the pipeline as a system with distributed parameters. 

Based on the analysis of the calculated curves for hydraulic resistance by known methods 

(formulas of Colbrook, Leibenson and VNIIGAZ) for isothermal and non-isothermal 

processes and the proposed method shows the rational areas of their application. In 

particular, the comparison of theoretical and industrial experiments showed sufficient for 
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engineering practice the accuracy of calculating the pressure drop in sections of oil and gas 

plumes and allows to recommend the developed analytical dependences for implementation 

in industrial engineering at gas-liquid flow rates in the range 0-50 m/s, pipe roughness 0.01- 

0.05 mm and their diameter is 100-300 mm. All calculations are made for real industrial 

pipelines of the Novotroitsk oil and gas condensate field. 

The performed work can be used for creation and development of domestic downhole 

geothermal-hydrocarbon energy of innovative type. In addition, some of the results can be 

used to intensify energy production and continue the operation of unprofitable hydrocarbon 

wells. 

Key words: geothermal energy extraction, geothermal fluid, dual well system “fluid-

geothermal”, heat productivity of geoenergetic system, calculation method, mathematical 

model “formation-adjacent rocks”, phenomenological Onsager relations, 

thermomechanical effect, mathematical modeling of the network heat exchanger, simulation 

modeling, efficiency of systems with combined processes. 
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