
 

 

 

 

Інформація до проекту (для подальшої публікації) 

Секція: Нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони 

навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні 

процеси та речовини в екології; раціональне природокористування 

 

Назва проекту: Обґрунтування нових технологій енергоефективного освоєння теплового 

ресурсу непрацюючих шахт та екологічно безпечного попередження підтоплення на їх 

територіях 
(не більше 15-ти слів) 

Тип роботи: наукова робота  

Організація-виконавець: Національний технічний університет  «Дніпровська політехніка» 

АВТОРИ ПРОЕКТУ: 

Керівник проекту (П.І.Б.) Деревягіна Наталія Іванівна 

(основним місцем роботи керівника проекту має бути організація, від якої подається проект) 

Науковий ступінь  кандидат технічний наук,  без звання  

Місце основної роботи Національний технічний університет  «Дніпровська політехніка», 

доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології  

 

Проект розглянуто й погоджено рішенням наукової (вченої, науково-технічної) ради 

Національного технічного університету  «Дніпровська політехніка» від   «21» вересня 2020 

р., протокол № 7 

 

Інші автори проекту: Соцков Вадим Олександрович, Шустов Олександр Олександрович, 

Хрипливець Юлія Володимирівна, Адамчук Андрій Андрійович, Козій Євген Сергійович.  

 

Пропоновані терміни виконання проекту (до 36 місяців) 

з 01.01.2021 по 31.12.2023 

 

Орієнтовний обсяг фінансування проекту: 2779,9 тис. гривень  

 

1. АНОТАЦІЯ (до 5 рядків) 

В результаті виконання проекту з використанням методів термогідродинаміки, 

комп’ютерного моделювання та експериментальних досліджень будуть обґрунтовані нові 

технології освоєння теплового ресурсу непрацюючих шахт енергоефективними геомодулями 

з регулюванням водного режиму, що дозволить оптимізувати теплоспоживання та 

підтримувати стійкість гідросфери в гірничодобувних регіонах. 

 

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ (до 10 рядків) 

Відповідно до програм реструктуризації вугільної галузі, кількість запланованих до 

ліквідації шахт в Україні постійно зростає. За останніми оцінками, кількість непрацюючих 

шахт на її території, які несуть значну загрозу навколишньому середовищу, в найближчому 

майбутньому збільшиться до майже сотні, що призведе до втрат робочих місць і 

потребуватиме значних витрат на підтримання їх гідродинамічної та екологічної безпеки. 

Разом з тим, на території цих підприємств в шахтних водах та породному масиві зосереджені 

величезні ресурси теплової енергії, які, незважаючи на позитивний світовий досвід розробки, 

в даний час в Україні практично не використовуються. Це робить актуальним розробку 

нових технологій з освоєння теплового ресурсу непрацюючих шахт з максимальним 

використання існуючої інфраструктури та підтриманням екологічно безпечних рівнів 

шахтних вод. 

 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ (до 10 рядків) 



  

Мета: Обґрунтувати нові технології освоєння теплової енергії непрацюючих шахт з 

одночасним запобіганням підтоплення на прилеглих територіях та максимальним 

використанням їх інфраструктури. Завдання: 1) дослідити технологічні, термодинамічні та 

гідрогеологічні чинники шахт, на основі чого визначити перспективні шахти для екологічно 

безпечного освоєння теплового ресурсу відпрацьованого порідного масиву; 2) визначити 

параметри енергоефективної системи геомодулів, які використовують тепло гірських порід і 

шахтних вод для опалення будівель при підтриманні гідродинамічно безпечного рівня 

шахтних вод та максимального використання наявної інфраструктури; 3) з використанням 

натурних вимірювань, спеціальних програм та сучасного лабораторного обладнання 

розробити модель функціонування геомодулів у непрацюючих шахтах з визначенням 

показників ефективності їх роботи. 

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА  

(до 10 рядків) 

1. Створення кадастру непрацюючих шахт за ознаками їх привабливості для виробництва 

теплової енергії на основі аналізу природно-техногенного ресурсу гірничодобувних 

підприємств і можливостей його освоєння. 2. Виконання кількісної оцінки теплового 

потенціалу найбільш перспективних шахт на основі чисельного моделювання 

термогідродинамічних процесів з урахуванням сезонних чинників та особливостей 

водовідливу з різних горизонтів. 3. Розробка параметрів устаткування і функціонування на 

базі шахти компактних геомодулів з використання геотермального ресурсу для 

теплозабезпечення найближчих населених пунктів з одночасним попередженням 

підтоплення на прилеглих територіях. 

 

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ  (до 10 рядків)  

Вперше буде обґрунтована технологія раціонального використання тепла непрацюючих 

шахт з одночасним підтриманням екологічно безпечного рівня шахтних і підземних вод та 

оптимізацією теплоспоживання у гірничодобувних регіонах шляхом комбінації геомодулів 

вироблення теплової енергії та регулювання водного режиму. При цьому існуюча 

інфраструктура закритих шахт буде максимально використана для виробництва теплової 

енергії та її передачі споживачам. Створюваний каталог перспективності шахт України з 

точки зору освоєння їх теплового ресурсу та заплановане у проекті впровадження елементів 

розроблюваної технології з подальшою експлуатацією геомодулів для виробництва теплової 

енергії на одній з шахт Донбасу дозволить виконати апробацію розробок у реальних умовах, 

що становитиме практичну цінність результатів проекту. 

 

 

Керiвник проекту  Деревягіна Наталія Іванівна  

 

 

Підпис:____________________________ 

 







 

 



 








