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Мета. Визначити зміни гідрологічних параметрів свердловини, якою розкрито водоносний горизонт, під 
впливом природніх та урбаністичних процесів, які можуть негативно впливати на ефективність роботи гідротер-
мальної теплонасосної системи. Методологія. Визначено комплекс параметрів, що визначають факт існування 
техногенного навантаження на підземну гідросферу. Розроблено та сконструйовано експериментальну гідротер-
мальна теплонасосну систему, яка складається з теплового насосу та двох свердловин, через які забезпечується 
циркуляція води від підземного горизонту до теплового насосу. Розроблена інтерактивна система диспетчеризації 
на базі програмного продукту ESM (Engineering Systems Manager). Отримані результати. Експериментально 
встановлено, що побудова житлового кооперативу в межах якого розташована ділянка проведення досліджень, 
змінила природні гідрогеологічні умови верхніх водоносних горизонтів. Крім того, будівництво багатоповерхо-
вих будівель, асфальтування доріг, створення каналізаційної сіті та організація поверхневого стоку зменшили 
інфільтрацію атмосферних опадів, а значить і умови живлення верхнього водоносного горизонту. Встановлено, 
що безпосередньо в районі житлового комплексу, в межах якого розташована ділянка проведення досліджень, 
водоносний горизонт виходить на денну поверхню на відстані 100 метрів від місця розташування свердловин. 
У цих місцях спостерігається гідравлічний зв’язок горизонту з поверхневими водоймами, що розташовані на дні 
балок, а живлення горизонту здійснюється безпосередньо за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. Оригі-
нальність. Вперше проведені комплексні натурні експериментальні дослідження ефективності гідротермальної 
теплонасосної системи від геоморфологічних умов ділянки де встановлені гідротермальні зонди та антропоген-
ного впливу на водоносний горизонт урбосистеми в місті розташування ГідроТС. Практична цінність. Отримані 
експериментальні та розрахункові данні можуть бути використані при проектуванні даних пристроїв та систем 
відбору первинної теплової енергії. Висновки. Проведені дослідження підтвердили, що ґрунтові води є ефектив-
ним джерелом низькопотенціального тепла для теплових насосів, оскільки їх температура протягом всього року 
знаходиться в діапазоні від +8 до +12 °С. Обґрунтовано, що під час проектування гідротермальних теплонасосних 
установок необхідно враховувати, що на ділянках, де перепади висот рельєфу є близькими за розміром з глиби-
ною залягання продуктивного водоносного горизонту коефіцієнт трансформації теплонасосної системи може сут-
тєво відрізнятися від розрахункового. Тому для ефективного використання водоносного горизонту як природного 
акумулятора теплової енергії необхідно проведення попередніх гідрогеологічних досліджень та якісне вивчення 
як існуючого антропогенного навантаження так і геоморфологічних, геологічних та гідрогеологічних параметрів 
ділянки проведення бурових робіт.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вода є одним 
з найцінніших природних скарбів, адже без неї 
неможливе органічне життя на землі, їй нале-
жить одна з головних ролей у життєдіяльності 
людини. В наш час кардинально змінилася еко-
логічна ситуація у світі, проявився дефіцит 
водних ресурсів, пов’язаний з їх виснаженням 
та забрудненням [1].

Характер режиму взаємозв’язку поверхневих 
та підземних вод у природних умовах у найбіль-
шому ступені відповідає вимогам його дина-
мічно стійкого стану. Разом з тим на режимі 
взаємозв’язку поверхневих та підземних вод 

сильно відображається антропогенний вплив. 
Тому відхилення від природного режиму та його 
порушення створює загрозу несприятливих еко-
логічних змін [2].

Значний ступінь забруднення компонентів 
геологічного середовища, передусім, ґрунтів 
в межах територій з великим техногенним наван-
таженням, створює передумови масштабного 
негативного впливу на суміжні компоненти гео-
логічного середовища, у тому числі і підземні 
води. Найбільш інтенсивного забруднення зазна-
ють практично незахищені води ґрунтового водо-
носного горизонту.
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До цього слід додати, що ґрунтові води є дже-
релом можливого забруднення і більш глибоко 
залягаючи водоносних горизонтів, у тому числі 
міжпластових [3].

В останні роки, завдяки використанню тепло-
вих насосів, все більшого практичного значення 
набуває використання відновлюваної низькопо-
тенційної енергії приповерхневих шарів Землі 
на глибинах від 20 до 300 м. Її використання для 
теплопостачання окремих будинків, виробничих 
приміщень, теплиць та інших об’єктів стає еко-
номічно вигідним і зручним.

У кліматичних та географічних умовах Укра-
їни одним з перспективних напрямків вико-
ристання відновлюваної енергетики є застосу-
вання гідротермальних теплонасосних систем 
(ГідроТС).

Для отримання необхідної первинної енергії 
для роботи теплового насоса в ГідроТС викорис-
товуються системи відбору низькопотенціальної 
теплової енергії, які складаються з гідротермаль-
ного теплообмінника, встановленого в водойму, 
або водоносний горизонт, в якому по замкнутому 
контуру циркулює теплоносій. При цьому сис-
тема відбору низькопотенціальної теплової енер-
гії води підземних горизонтів технологічно скла-
даються з одної, або декількох пар свердловин 
(видобувної та поглинальної) якими розкрито 
водоносний горизонт на глибинах до 300 м [4].

Використання низькотемпературної геотер-
мальної енергії малих глибин (до 300 м) можна 
розглядати як справжню революцію в системі 
теплозабезпечення. За останні 20 років в світі 
було науково обґрунтовано та розроблено техно-
логію та побудовано велику кількість діючих сис-
тем теплопостачання на теплових насосах.

Питанням досвіду використання теплонасос-
них систем в Україні та світі, де в якості первин-
ного джерела енергії використовується низько-
потенційна енергія приповерхневих шарів Землі, 
присвячена велика кількість досліджень. Аналіз 
ефективності використання теплового потенці-
алу перших від поверхні водоносних горизонтів 
та верхніх шарів Землі для тепло- і холодопос-
тачання приведено в роботах [5; 6; 7; 8]. Аналіз 
гідрогеологічних і геотермічних характерис-
тик геотермальних об’єктів України виконано 
в роботі [9]. Проводяться активні науково-дослід-
ницькі роботи з вивчення фізичних особливос-
тей та енергетичної ефективності акумулювання 
тепла та холоду шляхом використання води під-
земних горизонтів [10; 11]. З появою великою 
кількості малих геотермальних теплонасосних 

систем що використовуються для кондиціювання 
та теплозабезпечення в приватних домогоспо-
дарствах були розпочаті дослідження щодо мож-
ливого екологічного впливу як на водні ресурси 
та ґрунти в зоні розташування даних об’єктів 
та проведення водного екологічного моніторингу 
[12; 13; 14]. Розроблена методологія оцінювання 
екологонебезпечних ризиків функціонування 
техногенно-змінених водних екосистем [15].

Основна відмінність теплового насоса від 
інших перетворювачів відновлюваної енергії 
полягає в тому, що при виробництві тепла до 80 % 
енергії витягується з навколишнього середовища 
(для гідротермальних систем – води відкритих 
водойм або водоносних горизонтів). Однак така 
система має і недоліки, які визначаються суттєвою 
залежністю її ефективності від стабільності дебіту 
свердловини та температури води на її гирлі.

Водоносний горизонт є високоефективним 
джерелом відновлюваної низкопотенціальной 
енергії, однак при проектуванні таких систем 
важливо враховувати не тільки особливості гео-
логічної будови гірського масиву, а і вплив на 
водоносний горизонт потенційного техногенного 
навантаження у місці розташування свердло-
вин ГідроТС (зміни мінерального складу води, 
статичного та динамічного рівня свердловини, 
та особливо температури води).

Тому, з урахуванням того, що природній водо-
носний горизонт є складовою частиною тех-
нічного пристрою (теплового насосу ГідроТС), 
актуальною науково-технічною задачею є: дослі-
дження техногенного навантаження ГідроТС 
на довкілля у тісному взаємозв’язку з аналізом 
зворотнього впливу техногенно-зміненого навко-
лишнього середовища урбанізованих територій 
на параметри первинного джерела енергії для 
ефективної роботи ГідроТС, та створення еко-
логічно, технічно та економічно обґрунтованих 
методик проектування ГідроТС та технічних 
пристроїв відбору первинної теплової енергії 
з урахуванням існуючого техногенного наванта-
ження на водоносний горизонт.

Метою роботи є шляхом аналізу експери-
ментально отриманих даних річних, сезонних 
та добових змін температури води у водонос-
ному горизонті, та температури повітря у між-
трубному просторі визначити зміни гідроло-
гічних параметрів свердловини, якою розкрито 
водоносний горизонт, під впливом природніх 
та урбаністичних процесів, які можуть нега-
тивно впливати на ефективність роботи гідро-
термальної теплонасосної системи.
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Відповідно до поставленої мети дослідження 
мають бути вирішені такі завдання: по-перше – 
проведення експериментальних досліджень річ-
них, сезонних та добових змін температури 
води у водоносному горизонті та у міжтрубному 
просторі свердловини змонтованої у густозаселе-
ній урбаністичній території м. Києва; по-друге, 
визначення відсоток падіння ефективність гідро-
термальної теплонасосної системи при нестабіль-
них вхідних параметрах пов’язаних з перепадами 
температури на вході до випарника ГідроТС, що 
застосовується для опалення та кондиціювання 
будівель та споруд для комфортного перебування 
людей та роботи техніки, в зоні техногенно-зміне-
них водних екосистем; по-третє – запропонувати 
конструкції систем відбору низькопотенціаль-
ної енергії води для умов нестабільних параме-
трів первинного відновлюваного джерела тепла 
в районі техногенно-навантажених урбосистем.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Для проведення досліджень теплових і гідроди-
намічних процесів, що відбуваються в продук-
тивному водоносному пласті під час освоєння 
низькопотенціальної енергії підземних вод верх-
ніх водоносних горизонтів, в Інституті відновлю-
ваної енергетики НАН України на прибудинковій 
ділянці корпусу 2, що розташований за адресою 
вул. Метрологічна буд. 50, було створено експе-
риментальну систему видобування гідротермаль-
них джерел енергії типу ГЦС (гідротермальна 
циркуляційна система).

Експериментальна установка є теплообмін-
ним пристроєм, який складається із двох сверд-
ловин (№ 1 та № 8), поєднаних трубопроводами 
для циркуляції підземних вод між водоносним 
горизонтом та будівлею Інституту.

Свердловина № 1 була пробурена до глибини 
57 м та розкрила водоносний горизонт у відкла-
дах межигірської, берекської та новопетрівської 
світ олігоцен-міоцену (полтавська і харківська 
серії). Складається горизонт з дрібно-зернистих 
пісків, що залягають в інтервалі глибин 34–57 м.

Свердловина № 8 була пробурена на відстані 
11,5 м від свердловини № 1. Глибина свердло-
вини – 50 м. Продуктивний водоносний горизонт 
відкладень межигірської, берекської та новопе-
трівської світ олігоцен-міоцену у свердловині 
№ 8 розташований на глибині 32–50 м. У обох 
свердловинах на водопідйомних трубах вста-
новлені насоси. У свердловині № 1 – 2 м3/год, 
у свердловині № 8 – 3 м3/год.

З метою проведення дослідження теплового 
режиму гідротермальної теплонасосної системи 

як без навантаження, так і під час роботи на 
кондиціювання та опалення приміщень будівлі 
експериментальну систему видобування геотер-
мальних джерел енергії нами було поєднано до 
теплового насосу типу вода-вода та фанкойлів. 
Разом вони складають експериментальну гідро-
термальну теплонасосну систему (рис. 1).

 
Рисунок 1 – Експериментальна гідротермальна 
теплонасосна система Інституту відновлюваної 

енергетики НАН України

Склад експериментальної гідротермальної 
теплонасосної системи: геотермальна циркуля-
ційна система (складається з двох свердловин 
з насосним обладнанням); акумулятор низькопо-
тенціальної теплової енергії ємкістю 5 м3; акуму-
лятор теплової енергії системи опалення будівлі 
ємністю 3 м3 (складається з трьох теплоізольо-
ваних ємкостей по 1 м3); теплового насосу типу 
вода-вода. В даний час в системі використову-
ється один тепловий насос типу вода-вода потуж-
ністю 5 КВт вода.

В геолого- структурному відношенні ділянка 
дослідження розташована в межах північно-
східного пологого схилу Українського щита, 
що занурюється під область Дніпровсько-Доне-
цької западини. Товща порід має двоповерхову 
будову: нижній поверх – кристалічний фунда-
мент, що складається з кристалічних і метамор-
фічних порід докембрію, верхній – чохол, скла-
дений осадовими породами палеозойського, 
мезозойського і кайнозойського віку, потуж-
ністю до 400 м.

В геоморфологічному відношенні ділянка екс-
периментальної установки розташована на тери-
торії останця київського лесового плато, який 
обмежений із заходу – Новосілецькою, з півдня – 
Хотівською і зі сходу – Феофаніївською балками. 
Абсолютні позначки дна балок змінюються 
від 125 до 150 м. З півночі останець з’єднується 
з основним масивом Київського лесового плато.

На дні балок розташовані водотоки з озерами, 
що мають непостійний характер, який на пряму 
залежить від кількості атмосферних опадів. На 
дні Феофаніївської балки розміщується серія 
Паладинських ставків.
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За своєю формою останець уявляє собою 
«язик» (рис. 2), довжина якого (напрямок з пів-
ночі на південь) приблизно складає 1,5 км, 
а ширина (напрямок із заходу на схід) – 1 км. 
Рельєф «язика» досить плоский. Абсолютні 
позначки поверхні змінюються від 189 до 175 м, 
вододіл проходить уздовж шосейної дороги 
(вул. Метрологічна). Ухил правого крила стано-
вить 0,02, лівий схил більш крутіший.

 
Рисунок 2 – Карта-схема висот в місті 

ділянки дослідження в місті розташування 
експериментальної гідротермальної 

теплонасосної системи Інституту відновлюваної 
енергетики НАН України (м. Київ, 

вул. Метрологічна 50)

Гідрогеологічна будова ділянки дослідження 
досить детально вивчена завдяки численним 
буровим роботам, що були тут проведені.

Гідрогеологічний розріз за результатами 
буріння від земної поверхні в глибину представ-
лений наступними водоносними горизонтами 
і водотривкими шарами:

1. Алювіально-делювіальні відклади пер-
шої надзаплавної тераси складається щільними 
(середня щільність порід – 1,6 г/см3) піщанистими 
суглинками з включенням гравію і гальки, іноді 
з прошарками і лінзами піску. Водозбагаченість 
горизонту невисока, у складі водовмісних порід 
переважають пилуваті і глинисті фракції. Залягає 
горизонт на глибині від 8 до 12 м, має сезонний 
характер і дуже залежить від кількості атмосфер-
них опадів, що випадають на місцевості.

2. Водоносний горизонт у відкладах меж-
игірської, берекської та новопетрівської світ олі-
гоцен-міоцену (Полтавська і харківська серії). 
Шари водовмісних відкладень не обмежені між 
собою водоупорами, гідравлічно пов’язані і роз-
глядаються як єдиний водоносний горизонт. 
Горизонт відокремлюється від першого шаром 
строкатих глин неогенового віку, товщина якого 
досягає 20 м. Покрівля горизонту знаходиться 
на глибині 32 м, а підошва – 50 м. Складається 

горизонт з сірого дрібнозернистого піску з про-
шарками алевритів і глин. Статичні рівні встанов-
люються на глибині 48–49 м. Горизонт безнапір-
ний, тобто рівень води знаходиться нижче крівлі 
горизонту, верхня частина товщі горизонту суха. 
Водозбагаченість горизонту слабка, що поясню-
ється малої водовіддачею дрібнозернистих пісків 
полтавської свити. На дослідній ділянці приплив 
підземних вод з полтавського горизонту під час 
відкачки у процесі буріння склав 2–3 л/с з відпо-
відним зниженням рівня на 6–7 м.

3. Бучаксько-канівський водоносний гори-
зонт залягає на глибині від 90 до 117 м, скла-
дається з мілкого та дрібнозернистого піску. 
Горизонт сильно виснажений через активне 
використання його для водопостачання і для 
господарських цілей. Статичні рівні встановлю-
ються на відмітках 96 м, тобто верхня частина 
горизонту суха. Горизонт безнапірний. Від-
окремлюється від другого потужною (до 35 м) 
товщею строкатих глин неогену.

Для експериментальної гідротермальної 
енергетичної теплонасосної системи відкритого 
типу продуктивним є полтавський водоносний 
горизонт.

У плані горизонт має повсюдне поширення. 
Згідно гідрогеологічної карти, площа розповсю-
дження горизонту перевищує десятки км2. Абсо-
лютні позначки підошви горизонту становлять 
127–131 м. Покрівля горизонту розміщується 
на відмітках 150–165 м. Спостерігається незна-
чне занурення горизонту в південному напрямку 
(4 м на 700 м).

Зверху і знизу горизонт ізольований пластами 
водотривких глин. Товщина верхнього шару 
глин складає 20 м, нижнього – перевищує 35 м. 
Через верхній шар глин відбувається часткова 
фільтрація води з першого водоносного гори-
зонту в продуктивний. Кількісно величина пере-
тікання встановлена не була. Однак середньо-
річна величина живлення першого водоносного 
горизонту за рахунок інфільтрації атмосферних 
опадів склала 5,2 см.

Зазначимо, що побудова житлового коопера-
тиву «Кришталеві джерела», в межах якого роз-
ташована ділянка експериментальної установки, 
дуже змінила природні гідрогеологічні умови 
верхніх водоносних горизонтів. Площа останця 
була значно збільшена шляхом насипання штуч-
ного ґрунту, як зверху (1.5–2 м), так і в ширину до 
100–150 м. Крім того, будівництво багатоповер-
хових будівель, асфальтування доріг, створення 
каналізаційної сіті та організація поверхневого 
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стоку однозначно зменшили інфільтрацію атмос-
ферних опадів, а значить і умови живлення верх-
нього водоносного горизонту. Тому можна при-
пустити, що величина перетікання підземних вод 
з першого горизонту може бути значною.

Крім того у Новоселицькій та Феофаніївській 
балках полтавський водоносний горизонт розкри-
тий ерозією і виходить на денну поверхню. Таким 
чином, безпосередньо в районі житлового коопе-
ративу «Кришталеві джерела» на прибудинковій 
ділянці корпусу 2 Інститут відновлюваної енерге-
тики НАН України, що розташована за адресою 
вул. Метрологічна буд. 50, де знаходиться експе-
риментальна система видобування гідротермаль-
них джерел енергії, Полтавський водоносний 
горизонт виходить на денну поверхню на від-
стані 100 метрів від місця розташування свердло-
вин. А за 300 метрів від свердловин на дні балки 
розташоване озеро. Перепад висот між гирлом 
свердловини та дном балки де розташоване озеро 
складає 40 метрів (рис. 3).

 Рисунок 3 – Перепад висот між гирлом 
свердловини та озером (Витяг з електронного 

ресурсу «Карти висот над рівнем моря»  
https://qrz.pp.ua/vysota)

У цих місцях спостерігається гідравлічний 
зв’язок горизонту з поверхневими водоймами, 
що розташовані на дні балок.

Живлення горизонту здійснюється безпо-
середньо за рахунок інфільтрації атмосферних 
опадів.

Потік вод спрямований від вододілу на захід 
до Новоселицької балки.

Там, де строкаті глини неогену розмиті, здій-
снюється перелив ґрунтових вод першого водо-
носного горизонту в продуктивний горизонт. 
Живлення полтавського водоносного горизонту 
здійснюється за рахунок перетікання ґрунтових 
вод через товщу глин.

Відповідно до поставленого завдання дослі-
дження для вимірювань температури у сверд-
ловині та в контрольних точках системи були 
встановлені датчики температури (термоперет-
ворювачі опору) ТСП-204. Термоперетворювачі 
опору ТСП-204 внесені до Державного реєстру 
засобів вимірювальної техніки України за номе-
ром У246-07. Робочий діапазон вимірюваних 
температур від –40 до +270 °С, показник теплової 
інерції не більше 6–8 с.

Датчики температури встановлені у свердло-
вину на глибину: 42 м, 39 м, 34 м, 29 м.

З урахуванням особливих умов проведення 
вимірювань у свердловині (підвищену воло-
гість та велику глибину) та необхідність роз-
міщення до восьми датчиків на одній косі було 
використано провід з восьма жилами та мета-
левим екраном типу 4 × 2 × 0,51 (SF/UTP-
cat.5E). Також місця можливого контакту про-
воду з водою було ізольовано у прорезинений 
кожух, а місця пайки контактів датчика темпе-
ратури (термоперетворювачами опору) залито 
епоксидною смолою (рис. 4).

 
Рисунок 4 – Термоперетворювач опору 

з грузилом поєднаний до проводу 
4 × 2 × 0,51 (SF/UTP-cat.5E)

Для збору даних з вимірювальних пристроїв 
було використано контролер MAXYCON FLEXY 
(рис. 5) поєднаний до персонального комп’ютера 
через шлюз USB і RS-485, що призначено для 
прийому, перетворення і передачі цифрової 
інформації між цифровими лініями по інтер-
фейсу RS-485 та протоколу Modbus-RTU. Інфор-
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мація з датчиків знімалася автоматично з часо-
вим інтервалом в п’ять секунд.

 
Рисунок 5 – Зображення контролера  
MAXYCON FLEXY разом з блоками 

розширення та перетворювачем інтерфейсів  
RS 485/USB експериментальної гідротермальної 

теплонасосної системи ІВЕ НАНУ

За допомогою розробленої інтерактивної сис-
теми диспетчеризації на базі програмного про-
дукту ESM (Engineering Systems Manager) з вико-
ристанням язика програмування FBD (Function 
Block Diagram|Continuous Function Chart) було 
забезпечено збір даних з вимірювальних пристроїв 
з подальшою обробкою та запису в архів для їх 
інтерпретації та виведення на монітор комп’ютера 
програмою візуалізації в реальному часі. Контр-
олер MAXYCON FLEXY разом з блоками розши-
рення має можливість знімати показники більш 
ніж з 36 каналів інформації, а розроблене спеці-
альне програмне забезпечення використовується 
також для дистанційно керування системою як 
в автономному, так і ручному режимі.

Запроваджена в ІВЕ НАНУ автоматизована 
комп’ютерна система моніторингу забезпечила 
системність вимірювань, їх високу точність 
та дискретність – від 10 до 5 с.

Прийнятий інтервал часу запису даних 
(10 до 5 с) надає можливість дослідження добової 
динаміки температурних показників.

Важливо підкреслити, що вивчення режиму 
підземних вод за допомогою розташованих 
в свердловинах датчиків високої чутливості 
і відносно високою частотою зчитування даних 
дозволяє отримати якісно нову інформацію про 
періодичність гідрогеодінамічних і фізико-хіміч-
них процесів.

Аналіз накопичених за період спостережень 
з жовтня 2021 року по лютий 2022 року даних 

температури повітря та води в свердловині вия-
вив наявність їх спрямованого зменшення.

За період спостережень денна девіація тем-
ператури води в свердловині складала від 0,3° 
до 0,9 °С.

Відхилення від лінійного тренда температур 
води в свердловині дозволяють припустити наяв-
ність річної компоненти в варіаціях цих характе-
ристик. Прямий кореляційний зв’язок між варі-
аціями температур повітря і води в свердловині 
свідчать про вплив сезонних атмосферних змін 
температур на глибинах залягання водоносного 
горизонту (рис. 6).

 
Рисунок 6 – Графік зміни температури повітря 

в свердловині:
1 – температура повітря (0,5 м над землею); 

2 – температура в свердловині на глибіні 
39 м; 3 – температура в свердловині на глибіні 
34 м; 4 – температура в свердловині на глибіні 
42 м (1,7 м нижче рівня води в свердловині); 5 – 

температура в свердловині на глибіні 29 м

Наявність сезонних варіацій температур 
підземних вод вказує на те, що зона постійних 
температур, нейтральний шар, розташована 
глибше. Характеристики досягають свого мак-
симуму в ранковий і вечірній час з інтервалом, 
близьким 12 годин.

Зіставлення графіків добової динаміки темпе-
ратур повітря і води (частота замірів – кожні 5 с), 
показало, що спостерігається синхронний зв’язок 
між ними протягом доби, а також фазовий зсув 
від двох до семи годин, в залежності від інтен-
сивності зовнішнього впливу (рис. 7).

Найчастіше добові коливання температури 
виявляються при глибинах залягання підзем-
них вод, які не перевищують декількох метрів. 
Прояв добових варіацій температур водоносного 
горизонту в відкладах межигірської, берекської 
та новопетрівської світ олігоцен-міоцену може 
бути обумовлено процесами перетікання ґрунто-
вих вод і скидання їх численними дренажними 
каналами в пласт-колектор [16]. Що скоріш за все 
може вказувати на суттєвий техногенний вплив 
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в межах ділянки дослідження обумовлений інтен-
сивним будівництвом в межах замкнутої трьома 
балками території останця Київського лесового 
плато та особливими геоморфологічними умо-
вами даної місцевості.

 
Рисунок 7 – Графік зміни температури повітря 

та в свердловині:
1 – температура повітря (0,5 м над землею); 
2 – температура у свердловині на глибіні 42 м 

(на 1,7 м нижче рівня води у свердловині);  
3 – температура у свердловині  

на глибіні 39 м; 4 – температура у свердловині 
на глибіні 34 м; 5 – температура  

у свердловині на глибіні 29 м

Експериментально встановлено, що за шість 
місяців (з жовтня 2021 р. по лютий 2022 р.) тем-
пература води в свердловині зменшилася на 
2,0 °С, при цьому щоденна девіація температури 
складала від 0,3 °С до 0,9 °С.

Відповідно до другої поставленої задачі 
дослідження було проаналізовано ефектив-
ність роботи гідротермальної теплонасосної 
системи при нестабільних вхідних параметрах 
пов’язаних з перепадами температури на вході 
до ГідроТС.

Для оцінки енергетичної ефективності тепло-
насосної установки використовується коефіці-
єнт трансформації К (перетворення теплоти), 
якій уявляє собою відношення кількості енергії, 
що генерується тепловим насосом, до кількості 
енергії, що витрачається на процес перенесення 
тепла. Чим більший К, тим доцільніше викорис-
тання теплонасосної установки. Визначається 
коефіцієнт трансформації за формулою:

=
−
out

out in

T
K

T T
,                          (1)

де Tout – температура на виході з теплового насосу 
теплонасосної гідротермальної системи;
Tin – температура води, що поступає з водонос-
ного горизонту до теплового насосу гідротер-
мальної теплонасосної системи.

Введемо коефіцієнт k, який визначає відсоток, 
на який зменшується ефективність роботи гід-
ротермальної системи в залежності від падіння 
температури природного теплоносія на вході 
до випарника теплового насосу. Цей коефіцієнт 
визначається за формулою:

 
= − × 
 
1 100i

s

k
k %

k
,                    (2)

де ki – коефіцієнт трансформації теплонасосної 
установки при i-тій температурі природного тепло-
носія на вході до випарника теплового насосу;
ks – коефіцієнт трансформації гідротермальної 
теплонасосної системи при стабільній вхідній 
температурі природного теплоносія. В нашому 
випадку стабільна вхідна температура дорів-
нює 10 ºС.

З урахуванням (1), коефіцієнт k набуває 
значення:

  −
 = − × ×  −   
1 100i out s out s in

i out i in s out

T T T
k %

T T T
, (3)

де Ті out – температура на виході з конденсатору 
теплового насоса при i-тій температурі природ-
ного теплоносія на вході до випарника теплового 
насосу;
Тs out – температура на виході з конденсатору 
теплового насоса при стабільній температурі 
природного теплоносія на вході до випарника 
теплового насосу;
Тi in – i-та температура на вході у випарник тепло-
вого насоса гідротермальної теплонасосної 
системи;
Тs in – стабільна температура на вході у випарник 
теплового насоса гідротермальної теплонасосної 
системи, дорівнює 10 °С.

Відповідно до даних отриманих експеримента-
льно: Ті out = Тs out = 45 °С; та Тi in = 8 °С;  
Тs in = 10 °С, ці температури по Кельвіну матимуть 
значення: Ті out = Тs out = 318,15 К; та Тi in = 281,15 К;  
Тs in = 283,15 К, а співвідношення (3) з урахуван-
ням значень температури прийме вигляд:

 − 
= − × ×  −  

318.15 318,15 283,15
1 100

318,15 281,15 318,15
k % , 

а коефіцієнт k, який визначає відсоток, на який 
зменшується ефективність роботи гідротермаль-
ної системи в залежності від падіння темпера-
тури природного теплоносія на вході до випар-
ника теплового насосу буде дорівнювати:

k = 5,4 %
Таким чином, ефективність роботи гідротер-

мальної тепло насосної системи при нестабіль-
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них вхідних параметрах пов’язаних з перепадами 
температури на вході до ТН може суттєво зміню-
ватися, що необхідно враховувати при проекту-
ванні даних пристроїв та систем відбору первин-
ної теплової енергії.

Крім того, можливо припустити, що при кри-
тичних навантаженнях ГідроТС на водоносний 
горизонт можливе часткове або тимчасове повне 
виснаження гідротермального теплового потен-
ціалу. Авторами патенту України [17] запропо-
нована конструкція системи відбору низькопо-
тенціальної енергії води для умов нестабільних 
параметрів первинного відновлюваного джерела 
тепла в районі техногенно-навантажених урбо-
систем. В основу поставлено задачу вдоскона-
лення конструкції ґрунтового теплообмінника, 
що дозволить підвищити його коефіцієнт корис-
ної дії та забезпечити резервування процесу 
отримання теплової енергії при сезонній зміні 
кліматичних умов, тимчасових погіршеннях гід-
рологічних параметрів свердловини пов’язаних 
природними або техногенними факторами.

Поставлена задача досягається тим, що уні-
версальний гідротермальний зонд-теплоомінник 
складається з пари конструктивно однакових 
теплообмінників. Один теплообмінник монту-
ється у свердловину для забору води з водонос-
ного горизонту, а другий у свердловину для зака-
чування зворотної води у водоносний горизонт. 
Кожний теплообмінників містить вертикальну 
обсадну трубу всередині якої встановлена ще 
одна вертикальну трубу меншого діаметра для 
подачі води, яка з’єднує водоносний горизонт 
та тепловий насос. А у міжтрубний простір 
встановлено дві гнучкі труби, з’єднані у верхній 
частині універсального гідротермального зонду-
теплообмінника з входом та виходом тепло-
вого насоса, а у нижній частині універсального 
гідротермального зонду-теплообмінника між 
собою. Вони обвивають вертикальну трубу для 
подачі води, при цьому кожний з витків гнуч-
кої труби щільно притиснуті один до одного, до 
вертикальної труби для подачі води та до стінки 
обсадної труби.

Суть технічного рішення пояснюється крес-
ленням (рис. 8), на якому зображено схема-
тично універсальний гідротермальний зонд-
теплообмінник та його складові частини.

Завдяки поєднанні в універсальному гідро-
термальному зонді-теплообміннику двох функці-
онально незалежних принципів відбору низько-
потенціальної енергії з відновлюваного джерела 
енергії, а саме: відбору низькопотенціальної енер-

гії води з водоносного горизонту та відбору низь-
копотенційної енергії з приповерхневих шарів 
ґрунту, забезпечується резервування процесу 
отримання теплової енергії при сезонній зміні 
кліматичних умов, тимчасових погіршеннях гід-
рологічних параметрів свердловини пов’язаних 
з природними або техногенними факторами.

 
Рисунок 8 – Схема універсального 

гідротермального зонда-теплообмінника та його 
складових частин:

1 – гнучка труба повернення теплоносія 
з ТН першого теплообмінника; 2 – гнучка 
труба подачі теплоносія до ТН першого 

теплообмінника; 3 – гнучка труба повернення 
теплоносія з ТН другого теплообмінника;  
4 – гнучка труба подачі теплоносія до ТН 

другого теплообмінника; 5 – гребінку входу ТН; 
6 – гребінку виходу ТН; 7 – приповерхневі шари 

ґрунту; 8 – циркуляційний насос; 9 – свердловину 
для забору води з водоносного горизонту; 

10 – свердловину для закачування зворотної 
води у водоносний горизонт; 11, 12 – обсадна 

труба; 13 – вертикальна труба для подачі води 
з свердловини для забору води з водоносного 

горизонту; 14 – вертикальна труба для подачі 
води у свердловину для закачування зворотної 

води у водоносний горизонт;  
15 – водоносний горизонт

ВИСНОВКИ. 1. Підтверджено, що ґрунтові 
води є ефективним джерелом низькопотенціаль-
ного тепла для теплових насосів, оскільки їх тем-
пература протягом всього року знаходиться в діа-
пазоні від +8 до +12 °С.

2. Експериментально встановлено, що побу-
дова житлового кооперативу в межах якого розта-
шована ділянка проведення досліджень, змінила 
природні гідрогеологічні умови верхніх водо-
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носних горизонтів. А саме площа останця була 
значно збільшена шляхом насипання штучного 
ґрунту, як зверху (1,5–2 м), так і в ширину до 
100–150 м. Крім того, будівництво багатоповер-
хових будівель, асфальтування доріг, створення 
каналізаційної сіті та організація поверхневого 
стоку однозначно зменшили інфільтрацію атмос-
ферних опадів, а значить і умови живлення верх-
нього водоносного горизонту.

3. Теоретично доведено, що в процесі розви-
тку техногеннозумовленої водної системи відбу-
вається часткова втрата природоємності за раху-
нок формування в її межах балансу техноємності.

4. Встановлено, що безпосередньо в районі 
житлового комплексу, в межах якого розташо-
вана ділянка проведення досліджень, Полтав-
ський водоносний горизонт виходить на денну 
поверхню на відстані 100 метрів від місця 
розташування свердловин. У цих місцях спо-
стерігається гідравлічний зв’язок горизонту 
з поверхневими водоймами, що розташовані на 
дні балок, а живлення горизонту здійснюється 
безпосередньо за рахунок інфільтрації атмос-
ферних опадів.

5. Обґрунтовано, що під час проектування 
гідротермальних теплонасосних установок необ-
хідно враховувати, що на ділянках, де перепади 
висот рельєфу є близькими за розміром з гли-
биною залягання продуктивного водоносного 
горизонту коефіцієнт трансформації теплона-
сосної системи може суттєво відрізнятися від 
розрахункового.

6. Експериментально підтверджено, що ефек-
тивність роботи гідротермальної тепло насосної 
системи при нестабільних вхідних параметрах 
пов’язаних з перепадами температури на вході 
до ТН може суттєво змінюватися, що необхідно 
враховувати при проектуванні даних пристроїв 
та систем відбору первинної теплової енергії.

7. Доведено, що для ефективного викорис-
тання водоносного горизонту як природного 
акумулятора теплової енергії необхідно прове-
дення попередніх гідрогеологічних досліджень 
та якісне вивчення як існуючого антропогенного 
навантаження так і геоморфологічних, геологіч-
них та гідрогеологічних параметрів ділянки про-
ведення бурових робіт.
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HYDROSPHERE IN THE DESIGN HYDROTHERMAL HEAT PUMP SYSTEMS

Oleksii Zurian
Candidate of Technical Sciences, 
Senior Researcher
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, 20A Hnata Hotkevicha str., Kyiv, 
Ukraine, 02000;
ORCID: 0000-0002-2391-1611

Purpose. Identify changes in the hydrological parameters of the well, which opened the aquifer, under the influence 
of natural and urban processes that may adversely affect the efficiency of the hydrothermal heat pump system. Methodology. 
A set of parameters that determine the existence of man-made load on the underground hydrosphere is determined. 
An experimental hydrothermal heat pump system has been developed and constructed, which consists of a heat pump 
and two wells, through which water circulation is provided from the underground horizon to the heat pump. An interactive 
scheduling system based on the ESM (Engineering Systems Manager) software product has been developed. Results. 
It has been experimentally established that the construction of a housing cooperative within which the research site is 
located has changed the natural hydrogeological conditions of the upper aquifers. In addition, the construction of high-rise 
buildings aquifer. It was found that directly in the area of the residential complex, within which the research site is located, 
the aquifer reaches the day surface at a distance of 100 meters from the location of wells. In these places there is a hydraulic 
connection of the horizon with surface water bodies located at the bottom of the beams, and the horizon is fed directly 
by infiltration of precipitation. Originality. For the first time, comprehensive field experimental studies of the efficiency 
of the hydrothermal heat pump system from the geomorphological conditions of the area where hydrothermal probes 
and anthropogenic impact on the aquifer of the urban system in the location hydrothermal heat pump system. Practical 
value. The obtained experimental and calculated data can be used in the design of data of devices and systems of primary 
thermal energy extraction. Conclusions. Studies have confirmed that groundwater is an effective source of low-potential 
heat for heat pumps, as their temperature throughout the year is in the range from +8 to + 12 °C. It is substantiated that 
when designing hydrothermal heat pumping units it is necessary to take into account that in areas where the height 
differences are close in size to the depth of the productive aquifer, the transformation coefficient of the heat pump system 
may differ significantly from the calculated one. Therefore, for the effective use of the aquifer as a natural accumulator 
of thermal energy it is necessary to conduct preliminary hydrogeological studies and qualitative study of both the existing 
anthropogenic load and geomorphological, geological and hydrogeological parameters of the drilling site.
Key words: hydrosphere, aquifer, well, urban system, pollution, monitoring.
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