Звіт про діяльність
Інституту відновлюваної енергетики
НАН України за 2021 р.
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Основні наукові напрями діяльності інституту

 фізико-технічні основи процесів перетворювання і
використання сонячної енергії;
 наукові основи перетворювання і використання
енергії вітру;
 теплофізичні основи використання геотермальної
енергії;
 наукові основи процесів перетворювання і
використання енергії малих річок і морів;
 наукові основи перетворювання і використання
відновлюваних органічних енергоносіїв;
 технології і системи комплексного використання
відновлюваних джерел енергії.

2

Інститут відновлюваної енергетики НАН України
Відділ комплексних
енергосистем

Відділ сонячної
енергетики

Відділ
вітроенергетики

Відділ
гідроенергетики

Відділ відновлюваних
органічних
енергоносіїв

Відділ
геотермальної
енергетики

ДП «МНТЦ
трансферу технологій
відновлюваної та
водневої енергетики
ІВЕ НАНУ»

Науково-освітнє об’єднання «Спільна
кафедра відновлюваної енергетики»
на факультеті електротехніки та автоматики
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Допоміжні
підрозділи

Науково-технічні й
науково-організаційні
підрозділи
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Кадровий склад
2017

2018

2019

2020

2021

Загальна чисельність

146

150

153

163

159

Всього наукових працівників,

67

74

71

73

73

% від загальної чисельності

46%

50%

46%

45%

46%

Доктори наук,

11

12

14

14

18

% від загальної кількості науковців

16%

16%

20%

19%

24%

Кандидати наук
(з них до 35 р.),

24
(5)

25
(5)

24
(4)

31
(5)

31
(5)

% від загальної кількості науковців

36%

34%

34%

42%

42%

Аспіранти

7

6

6

5

6

Поповнення молодими фахівцями

6

5

11

8

5

доктори наук

Науковці

кандидати наук до 35 р.
кандидати наук
інші

4

4

Фінансування науково-дослідних робіт, тис. грн
Бюджет:
Рік

Господарчі
договори

Загальне
фінансування

відомче
замовлення

конкурсні
проєкти

2017

16 097,159
90,65%

581,8
3,28%

1 077,346
6,07%

17 756,305
100%

2018

19 837,895
89,56%

1 168,8
5,28%

1 142,854
5,16%

22 149,549
100%

2019

21 509,375
89,56%

815,4
3,39%

1 692,554
7,05%

24 017,329
100%

2020

20 771,412
93,98%

344,00
1,56%

986,296
4,46%

22 101,708
100%

2021

25 950,952
95,78%

300,00
1,11%

842,426
3,11%

27 093,378
100%
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Середня заробітна плата, грн
2017

2018

2019

2020

2021

ПО ІНСТИТУТУ

6 097

8 588

9 426

9 995

12 092

У НАУКОВИХ ВІДДІЛАХ

7 590

9 600

10 843

10 206 12 229

НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ

9 335

11 660

13 409

13 495 16 149

ПОКАЗНИК

РІК

6

Спеціалізована

вчена рада

У ІВЕ НАН України функціонує спеціалізована вчена рада (СВР)
з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня докт. (канд.) техн. наук за
спеціальністю 05.14.08 − «Перетворювання відновлюваних видів енергії»

Захист

2017

2018

2019

2020

2021

Всього на СВР інституту відбулося 15 захистів:
Кандидатських
4
4
1
Докторських
3
1
2
Співробітники ІВЕ НАН України захистили:
Кандидатських
3
3
1
Докторських
1
1
Співробітники інших організацій захистили:
Кандидатських
1
1
Докторських
2
1
1

Разом
2017-2021

9
6
7
2
2
4
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Статистика випуску кафедри
відновлюваних джерел енергії
Навчальний рік

Бакалаври

Спеціалісти

Магістри

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

15
16
22
22
21
14
14
20
11
15
16
19

15
8
12
13
13
8
7
10
6
1

7
10
9
8
5
7
8
4
8

Бакалаври

Професійні магістри

Наукові магістри

11
12
15

1

2019-2020
2020-2021

20
18
22

Разом

265

131

70

2018-2019

1
2
8

Публікації
Опис публікацій

2017

2018

2019

2020

2021

Статті у періодичних виданнях, що включені до
Scopus і/або Web of Science Core Collection

6

5

7

3

9

Статті у наукових виданнях, включених до
Переліку наукових фахових видань України

46

30

34

30

35

Тези конференцій

74

69

48

48

57

Кількість науковців

66

73

70

73

73

Статті у періодичних виданнях, що включені до
Scopus / WoS Core Collection, на 1 науковця

0,09

0,07

0,10

0,04

0,12

Статті у фахових журналах України на 1 науковця

0,70

0,41

0,49

0,41

0,48

Всього публікацій на 1 науковця

2,58

1,62

1,43

1,30

1,45

Всього публікацій

170

118

100

95

106

Подано заявки на включення журналу Відновлювана енергетика в бази Scopus і Web of
Science Core Collection.
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Патентна й інформаційна діяльність
2017

2018

2019

2020

2021

Подано заявок на
корисну модель

16

10

7

7

6

Зареєстровано патентів
на корисну модель

10

14

8

3

9

Чинні патенти/з них на
винаходи

58/18

68/19

74/19

16/0

25/0

8

2

0

3

2

Стандарти

01 жовтня 2021 року набули
чинності два Національні
стандарти України
2021 року було розроблено
три проєкти Національних
стандартів України
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За 2021 р. впроваджено 12 розробок
у таких організаціях:
 Державне підприємство "Південне - альтернативні джерела“
―1
 Національний університет біоресурсів і природокористування
України (НУБіП України) ― 2
 Державне підприємство “Українська геологічна компанія” ― 1
 НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” ― 2
 Громадська спілка “Асоціація інженерів сталих енергетичних
технологій України” ― 3
 Громадська спілка “Енергетична асоціація “Українська воднева
рада” ― 2
 Агентство транскордонного співробітництва “Єврорегіон
Нижній Дунай” ―1
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Журнал «Відновлювана енергетика»
Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України
(категорія “Б”) згідно з наказом МОН України
від 28.12.2019 №1643. Подано заявки на включення журналу в
бази Scopus і Web of Science Core Collection.
Журнал входить до електронної бази даних EBSCO,
починаючи з першого випуску 2018 р. , а також
представлено в

EBSCO ─ мультидисциплінарна база даних є одним із

найбільших постачальників наукового контенту в світі
надає інформаційні послуги понад 100 000 організаціям і
мільйонам користувачів
25 мільйонів пошукових запитів у день
12

Воднева стратегія України
Енергетичні витрати на отримання зеленого водню
з морської води
Потужність
електролізера

Потреба в
електроенергії

Виробництво
водню

Потреба
в прісній
воді

Кількість
електроенергії на
опріснення

Загальна
кількість
електроенергії на
виробництво
водню

Необхідна
потужність ВЕС

1 МВт

7,01 млн
кВт год

1,56 млн
нм3

0,003
млн м3

0,012—
0,024 млн
кВт∙ год

7,02 млн
кВт год

2 МВт

Проєкт Центральноєвропейського
водневого коридору

Схема опріснення морської води
методом зворотного осмосу
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Міжнародне співробітництво
Відкриття акселератора інноваційних
стартапів для установ НАН України в
рамках співробітництва з
Глобальним екологічним фондом (ГЕФ) /
ООН з промислового розвитку (ЮНІДО)
Global Environmental Facility/ (GEF)/
United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO)

Укладено договір з Андижанським державним
університетом ім. З. М. Бабура для
співробітництва за проєктом «Цифрове
інструментальне технологічне моделювання та
експериментальна реалізація вдосконалених
кремнієвих фотоелектричних і комплексних
фотоелектричних вітрових і гідрофотоелектричних джерел »

Узбекистан

Польща

Білорусь

Іспанія

Ісландія

Італія

Німеччина
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Інститут організував :
• Міжнародну
науково-практичну
конференцію
«Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI
столітті» – щорічно;
• молодіжну секцію Міжнародної науково-практичної
конференції
«Відновлювана
енергетика
та
енергоефективність у XXI столітті» – щорічно;
• Семінари Наукової ради з проблеми Наукові основи
електроенергетики
секції
«Процеси та системи
перетворювання
енергії
відновлюваних
та
нетрадиційних джерел» – щорічно

КИЇВ 2021
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Інститут отримав дипломи за
активну участь у міжнародних виставках :
•

ХІІІ Міжнародній виставці комплексного забезпечення
лабораторій «LABComplEX. Аналітика. Лабораторія.
Біотехнології. HI-TECH 2021»;

• ХХV Міжнародній виставці « Енергетика, електротехніка
та енергоефективність» «Elkom Ukraine 2021»;
•

ХІV Міжнародній спеціалізованій виставці відновлюваної
енергетики, екології, енергоефективності «EcoEnergy Expo
2021»;

•

ХІХ Міжнародній спеціалізованій виставці «Енергетика в
промисловості-2021»;

• ІV Міжнародній спеціалізованій виставці «ELECTRO
INSTALL 2021»;
•

Х конференції і виставці систем збереження енергії
Центральної та Східної Європи «CISOLAR 2021».
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Заходи з участю науковців інституту
Тип заходу

2017

2018

2019

2020

2021

Конференції

11

4

8

8

17

Виставки

6

5

5

5

6

Форуми
(національні, міжнародні)

12

10

7

4

2

Семінари

4

2

5

1

3

Семінари* секції

12

12

12

12

12

Круглі столи, дискусії, саміти

2

5

7

3

5

Засідання, наради, тренінги
тощо

3

11

11

15

23

Разом

50

49

55

48

68

* Семінари Наукової ради з проблеми Наукові основи електроенергетики секції
Процеси та системи перетворювання енергії відновлюваних та нетрадиційних джерел
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Участь у діяльності міжнародних організацій
Співробітники інституту беруть участь у роботі :


Європейської асоціації відновлюваних джерел енергії «Євросолар»:
чл.-кор. НАН України Кудря С. О. є представником в Україні



редколегії міжнародного наукового журналу «Гелиотехника», Узбекистан, що
індексується в Scopus : чл.-кор. НАН України Кудря С. О.



міжнародної редакційної ради науково-прикладного журналу «Технічна
електродинаміка» , що індексується в Scopus : чл.-кор. НАН України Рєзцов В. Ф.



наукової ради з енергоефективності і використання відновлюваних джерел
енергії Міжнародної асоціації академій наук: чл.-кор. НАН України Кудря С. О.,
д. т. н. Васько П. Ф.



технічного

комітету

міжнародних

стандартів

малої

гідроенергетики

Міжнародного центру малої гідроенергетики (INSHP): к. т. н. Мороз А. В.


рецензування в журналі Асоціації енергетиків «Energy Engineering», США:
чл.-кор. НАН України Кудря С. О.



рецензування в журналі «Renewable and Sustainable Reviews», що індексується
в Scopus і WoS: к.е.н. Тащеєв Ю. В.
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Участь у складі експертних і робочих груп, комісій тощо:



Директора інституту чл.-кор. НАН України Кудрю С. О. включено до складу:
експертної групи з визначення пріоритетних напрямів розвитку наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності, секція «Енергетика та
енергоефективність» Міністерства освіти і науки України



робочої групи щодо підготовки проєкту Стратегії розвитку водневої енергетики в
Україні Міністерства енергетики України



робочої групи з питань розвитку водневої економіки Ради національної безпеки і
оборони України



робочої групи «Водневі технології та воднева інфраструктура як невід’ємна складова
розвитку декарбонізованого енергетичного та економічного потенціалу України»,
Комітет енергетики та житлового комунального господарства Верховної Ради
України



науково-технічної ради Міністерства енергетики України секції «Воднева енергетика»



К.т.н. Жовміра М. М. включено до складу Комісії Міністерства розвитку громад і
територій України з розгляду схем теплопостачання населених пунктів з кількістю
мешканців більш як 20 тисяч осіб



Д.т.н. Кузнецова М. П. включено до Робочої групи з питань Національого плану дій з
розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року



Д.т.н. Васька П. Ф. призначено членом експертної комісії роботи «Створення
високоекономічних гідроагрегатів для ГЕС України», представленої ПАТ
«Укргідропроект»
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Інші показники діяльності інституту
 Інститут має:
 Свідоцтво Міністерства освіти і науки України про внесення до Державного реєстру
наукових установ, яким надається підтримка держави (чинне до 4 грудня 2023 р.);
 ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому
рівні з підготовки докторів філософії за спеціальністю 141 – «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка» (наказ МОН України від 23.12.2016 р. № 1512л).
 Свідоцтво про державну атестацію наукової установи (ІІ класифікаційна група, до 4
грудня 2023).
 Відзначено Подякою Благодійного фонду імені Бориса Патона Почесного
директора інституту чл.-кор. НАН України Мхітаряна Н. М. за вагомий внесок
для проєктування, виготовлення і встановлення пам’ятника Б. Є. Патону.
 Відзначено Подяками Київського міського голови директора інституту чл.-кор.
НАН України С. О. Кудрю, д.т.н. М. П. Кузнецова, к.т.н. О. О. Кармазіна за вагомий
особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного
потенціалу столиці та з нагоди Дня науки.
 Чл.-кор. НАН України Кудря С. О. і Рєзцов В. Ф., д.т.н. Кузнецов М. П. і Васько П. Ф.
були експертами в онлайн-опитуванні з формування пріоритетних напрямів науковотехнічного розвитку.
Науковці підвищували професійний рівень і отримали 6 сертифікатів
про завершення навчання.
 Молоді вчені отримували стипендію Президента України і 2 стипендії НАН України.
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Пропаганда наукових досягнень

• Онлайн-інтерв’ю за участю директора інституту чл.-кор.
НАН України Кудрі С. О. Прямий ефір групи «Біометан и
біоводень України», цикл «Енергетика відновлюваних газів в
Україні», ведучий Юрій Епштейн, директор «Аккорд ЛТД», 17
лютого 2021 р.
• Розвиток «зеленої енергетики» вже не зупинити.
Київський політехнік. 2021. № 22 (3356). 03 червня 2021 р.
• Про наймолодших учасників конференції з відновлюваної
енергетики та їхні доповіді. Київський політехнік. 2021. № 22
(3356). 03 червня 2021 р..
• Інтерв'ю на сайті BBC NEWS Україна за участю завідувача
відділу метрології Бенменні М. на тему «Зелений водень для
України та світу: стратегічна перспектива чи новий великий
пшик». 03 жовтня 2021 р.
• Факти ICTV, новини України: за участю директора інституту
чл.-кор. НАН України Кудрі С.О. на тему «За водневими авто
майбутнє! Чому вони найкращі та чи стануть популярними в
Україні».
• Участь провідних науковців у зйомках навчальних фільмів
про відновлювану енергетику, що виробляються на
замовлення USAID «Проект енергетичної безпеки» (14
221
лютого 2022 р.).

За напрямом Технології та системи комплексного використання ВДЕ ─ 1
НДР «Комплекс-3» (відомча тематика, фундаментальна, 4-й етап)
Робота спрямована на розроблення та удосконалення методів визначення стохастичних
процесів, що описують балансування потужностей в локальних енергосистемах на базі
ВДЕ, методи розрахунків деяких характеристик цих процесів.
Основні результати: Визначено закономірності динаміки процесів генерування
електроенергії з відновлюваних джерел; досліджено особливості забезпечення
енергобалансу за різних умов навантаження на енергосистему, особливості роботи
локальної, регіональної та об’єднаної енергосистем; виконано математичне
моделювання балансу потужностей. Запропоновано методи вибору оптимальних
параметрів системи з використанням
регулюючих засобів – систем накопичення
енергії, резервних потужностей.
← Приклад зони дії оперативного резерву
та систем накопичення енергії (фрагмент
програми оптимізації потужностей)

Впровадження: Методи розрахунку енергобалансу локальних систем на базі ВДЕ
передано до ГС “Асоціація інженерів сталих енергетичних технологій України” для
визначення практичних можливостей застосування відновлюваної енергетики.
Опубліковано за результатами досліджень:
6 наукових статей, в т.ч. 2 в SCOPUS, та 5 тез міжнародних конференцій.
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За напрямом Технології та системи комплексного використання ВДЕ ─ 2

НДР «Комплекс-С» (відомча тематика, прикладна, 2-й етап)
Мета роботи - вирішення задачі комплексного енергозабезпечення електричною та
тепловою енергією об’єктів соціальної сфери створенням локальних енергосистем з ВДЕ.
Основні результати: Досліджено шляхи оптимального поєднання різних джерел в
умовному центрі, що забезпечує обмін енергією всередині локальної енергосистеми.
Задачі оптимізації враховують імовірнісну природу як надходження, так і використання
енергії. Передбачено використання вітрових та фотоелектричних станцій, різних видів
біопалива, використання геотермальної енергії та навколишнього середовища,
сучасних технологій акумулювання електричної та теплової енергії в різних комбінаціях.

Приклади локальної енергосистеми та балансу

Впровадження: Способи оптимальної побудови комбінованих систем з урахуванням
особливостей споживання енергії об’єктами соціальної сфери передано до ГС “Асоціація
інженерів сталих енергетичних технологій України”.
Опубліковано: 7 статей, в т.ч. 1 в SCOPUS, 8 тез конференцій.
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За напрямом Технології та системи комплексного використання ВДЕ ─ 3
Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України «Розвиток наукових засад
отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення»
НДР: Розроблення наукових засад щодо впровадження технологій отримання

водню з застосуванням відновлюваних джерел енергії та перспектив використання
для енергетичних потреб в Україні.
Обґрунтування можливостей впровадження водневих технологій, визначення потенціалу
та можливостей суміщення з існуючими енергетичними системами на базі відновлюваної
енергетики; техніко-економічне обґрунтування великомасштабного використання водню.
Основні результати: Визначено можливості та досяжні обсяги впровадження водневих
технологій в енергетиці, транспортній галузі та промисловому секторі. Виконано технікоекономічні розрахунки ефективності використання «зеленого» водню, визначено доступні
обсяги водних ресурсів України для потреб електролізу.
Розроблено проект Водневої стратегії України.
Впровадження: 1) Оцінка можливостей впровадження водневих технологій та технікоекономічне обґрунтування масштабного використання водню в Україні – передано до ГС
Енергетична асоціація «Українська воднева рада»;
2) Впровадження водневих технологій та техніко-економічне обґрунтування масштабного
використання водню для декарбонізації Одеської області – передано до Агентства
транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай».
Опубліковано: 4 статті, в т.ч. 1 в SCOPUS, 10 тез конференцій, 1 монографія, 2 розділи
монографії.
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За напрямом Фізико-технічні основи процесів перетворення та
використання сонячної енергії ─ 1
Завершено розроблення комплексу фізико-математичних моделей і методів
розрахунку, параметрів електротеплових процесів, що відбуваються в активних
елементах фотобатарей і сонячних колекторів під дією сонячного випромінювання.
Ці результати узагальнено в докторській дисертації Т.В. Суржик «Науково-технічні
засади підвищення енергетичної та техніко-економічної ефективності систем
перетворювання енергії сонячного випромінювання».
Вони були покладені в основу розробки біля 20 ДСТУ України в
галузі фотоенергетики та геліоенергетики, зокрема 3 стандарти було
розроблено в 2021 р. та 4 стандарти включено в Програму робіт з
національної стандартизації на 2022 р. (перелік надається).
Важливо відмітити, що ці результати базуються на основі
адаптації фундаментальних і визнаних в світі досліджень
у галузі синергетичних моделей нестійкості (засновник ―
лауреат Нобелівської премії І.Пригожин), що може
призвести до порушення надійності функціонування
фотобатарей і сонячних колекторів з підвищенням їх
температури. Характерний приклад того, що відбувається
в разі перегрівання фотобатарей за нормальної сонячної
інсоляції (без використання концентраторів сонячного
випромінювання), наведено на рисунку.
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За напрямом Фізико-технічні основи процесів перетворення та
використання сонячної енергії ─ 2
Аналогічні експериментальні дані по структурі отримано у відділі сонячної
енергетики під дією СВЧ-випромінювання на рідкі суміші. При цьому для
визначення динаміки зміни температури в часі для моделі електротеплового
стану розвинута методологія об’ємного усереднення температури для моделей,
що описують зміну температури в часі та просторі, приведених до рівнянь
параболічного типу в дивергентній формі (засновники такої методології в
Україні – академіки В.О. Марченко і Є.А. Хруслов).
Подальший розвиток фундаментальних досліджень у галузі сонячної енергетики
полягає в удосконаленні існуючих моделей і методів аналізу електротеплових процесів
в активних елементах фотобатарей і сонячних колекторів з урахуванням сучасних
трендів, а саме:
1) з урахуванням структури і фізичних властивостей нових функціональних матеріалів
(зокрема плівкових, аморфного кремнію, арсеніду галію тощо);
2) з урахуванням нових конструктивно-технологічних рішень, що пропонуються
(зокрема фототермічних модулів для одночасного отримання електричної та теплової
енергії і систем з концентраторами сонячного випромінювання).
В прикладному сенсі це дасть можливість науково обґрунтувати нові технічні
рішення і відповідну нормативно-технічну документацію.
Опубліковано: 6 статей, 7 тез конференцій.
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За напрямом Фізико-технічні основи процесів перетворення та
використання сонячної енергії ─ 3

Перелік стандартів, які було розроблено ІВЕ НАН України в 2021 році
• ДСТУ EN IEC 61730-1 (EN IEC 61730-1:2018; AC:2018-06, IDT;
IEC 61730-1:2016, IDT) «Визначення безпеки фотоелектричних модулів. Частина 1. Вимоги до
конструкції».
• ДСТУ EN IEC 61730-2 (EN IEC 61730-2:2018; AC:2018-06, IDT; IEC 61730-2:2016, IDT) «Визначення
безпеки фотоелектричних модулів. Частина 2. Вимоги до випробувань».
• ДСТУ EN IEC 61010-2-201 (EN IEC 61010-2-201:2018, IDT; IEC 61010-2-201:2017, IDT) «Вимоги
щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання.
Частина 2-201. Додаткові вимоги до апаратури керування».

Перелік стандартів, які включено від ІВЕ НАН України до
Програми робіт з національної стандартизації на 2022 рік
• EN IEC 60904-3:2019, IDT «Прилади фотоелектричні. Частина 3. Принципи вимірювання для
наземних фотоелектричних (PV) сонячних пристроїв з еталонними даними спектрального
опромінення».
• EN IEC 60904-4:2019 (EN IEC 60904-4:2019/AC:2020-10), IDT «Прилади фотоелектричні. Частина
4. Еталонні сонячні прилади. Процедури встановлення простежуваності калібрування».
• EN IEC 60904-9:2020, IDT «Прилади фотоелектричні. Частина 9.Вимоги до характеристик
імітаторів сонячного випромінювання».
• EN IEC 60904-10:2020, IDT «Прилади фотоелектричні. Частина 10. Методи вимірювання
лінійності характеристик».
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За напрямом Наукові основи перетворення та використання енергії вітру ─ 1
«Вітер-3»
ЕТАП 4. Формування інформаційної бази довгострокових спостережень характеристик вітру в Україні, удосконалення
математичних методів часової і просторової валідації даних, розробка математичних моделей розподілу вітропотенціалу
на території України та аналіз математичної моделі процесів в автономній вітроелектричній тепловій установці
(проміжний)

В результаті виконання етапу :
 Удосконалено математичні методи оцінювання параметрів функцій розподілу швидкостей вітру, що
забезпечило покращення точності розрахунків порівняно з традиційними методами. Висновки отримано за
результатами дослідження 97 метеостанцій України. Точність моделювання очікуваної продуктивності ВЕУ
може бути підвищена на 4% при переході від перерахунку швидкості вітру до моделювання безпосередньо
потужності ВЕУ.
 Створено комп’ютерні засоби ведення інформаційної бази довгострокових спостережень характеристик вітру
в Україні, на її основі сформовано систему 70 опорних МС України з валідними даними, побудовано карти
розподілу вітрового енергетичного потенціалу на території України, що забезпечить надійність оперативного
прогнозування енергетичних показників роботи ВЕС з урахуванням їх залежності від вітрового режиму на
площадці.
 На основі оцінки вітроенергетичного потенціалу України, оцінено потенціал еквівалентного електролізу
зеленого водню. Представлено розподіл потенціалу середньорічного виробітку зеленого водню територією
України. Зроблено висновок, що Україна має потенціал для створення на своїй території 688 ГВт потужностей
на базі ВЕC з середньорічним виробництвом електроенергії 2174 млрд кВт∙год і, тим самим, може забезпечити
середньорічне виробництво 483 млрд нм3 (43 млн т) зеленого водню електролізом.
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За напрямом Наукові основи перетворення та використання енергії вітру ─ 2
 Розроблені методичні засади оцінки кількості теплоти в процесі нагрівання рідинних та газоподібних
теплоносіїв при застосуванні вітромеханічних установок. За даною методикою проведено чисельний
аналіз підвищення температури теплоносія, що циркулює за замкненим контуром .
 Проаналізована робота електонагрівальної установки при живленні її від вітроелектроагрегата, що працює
при швидкості вітру нижче номінальної. Відносний час нагрівання при зменшенні швидкості вітру буде
збільшуватися швидше ніж в кубічній залежності, тобто вже при відношенні V/VН=0,8 слід очікувати
збільшення технологічного часу нагрівання неменше як в 1,95 рази, що може бути допустиме для добового
технологічного циклу.
 Запропоновані та проаналізовані пристрої для отримання теплоти від вітроелектричних установок з
постійними магнітами . Проведеними експериментальними дослідженнями встановлено, що при зміні
частоти в діапазоні від 60 Гц до 300 Гц, приріст нагрівання стальної пластини склав 100С за годину.
Розбіжність між експериментальними даними і теоретичними розрахунками склала не більше 15%.
Залежність прирощення температури (t,0C) 100кг води за
різних значень швидкості вітру (v) та тривалості циклу
роботи вітромеханічного нагрівача (τ)

Залежність приросту температури повітря від швидкості
обертання валу вітромеханічного нагрівача

Публікації за результатами виконаних робіт:







Статті - 13, в тому числі в Scopus - 2;
Тези - 21, в тому числі в зарубіжних виданнях - 1;
Монографії та окремі розділи в монографіях - 2;
Навчальний посібник для НТТУ «КПІ ім. І. Сікорського»;
Патенти на винахід та корисну модель України - 8;
Воднева стратегія України: проєкт.
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Розвиток наукових та технологічних засад підвищення ергоефективності малих

гідроелектростанцій за наявності природоохоронних обмежень на використання
стоку води для виробництва електроенергії (Васько П.Ф )

Розроблено: нові математичні моделі
навантажувальних режимів роботи гідротурбін
малих ГЕС за змінних витрат води та частоти
обертання на основі застосування
двопараметричних сплайн-функцій універсальних
характеристик для урахування одночасної зміни
обох експлуатаційних параметрів.
Універсальна характеристика
гідротурбіни

Обгрунтовано: перспективність
застосування низьконапірних радіально-осьових
турбін в складі малих ГЕС за наявності
природоохоронних обмежень на використання
витрат води стоку річки для виробництва
електроенергії

Впроваджено:

Держенергоефективності України.

Опубліковано: 4 статті ( база ЕВSСО:
Applied Science & Technology Source),
5 тез конференцій.
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Потужність та ККД гідротурбіни за змінних витрат води та частоти обертання
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Енергетична ефективність гідротурбін

Двопараметрична сплайн-функція ККД
Енергетичні показники, в.о.

- параметри універсальної хар-ки гідротурбіни
Пр турбіна

1,2

РО турбіна
1,2

1

Енергетичні показники, в.о.
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За напрямом Теплофізичні основи використання геотермальної енергії ─ 1
НДР «Геотерм-3» (відомча): Розробка науково-технологічних засад
створення теплових та електричних станцій на основі дослідження
гідродинамічних і теплофізичних процесів в системах видобування і
використання геотермальних ресурсів»,
Етап 4 (проміжний): Визначення енергоефективності роботи систем
видобування і використання геотермальних джерел енергії з урахуванням
існуючого і перспективного енергетичного обладнання та методів підвищення
дебіту свердловин
Науковий керівник: Зав. відділу геотермальної енергетики, д-р техн. наук,
Морозов Ю.П.
Термін виконання: 2018-2022 рр.
Основні результати:
На підставі теплових і гідравлічних розрахунків виконано порівняльний аналіз технічних
показників трьох варіантів створення ГеоТЕС на родовищах з аномально високим
пластовим тиском.
Запропоновано технологічну схему та методику розрахунків технологічних параметрів
двокорпусної зерносушарці з використанням абсорбційного теплового насосу.

Впровадження: На основі енергоаудиту системи опалення виробничих приміщень
лабораторії відділу метрологічних та геофізичних досліджень ВП УкрГРІ «УГК» зроблено
рекомендації щодо її реновації;
Опубліковано: 5 – статті; 9 – тез доповідей на конференціях.
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За напрямом Теплофізичні основи використання геотермальної енергії ─ 2

Технічні показники варіантів технологічних схем ГеоТЕС
на базі родовищ з аномально високим пластовим тиском

Варіант 1 (базовий) – використання бінарної ПТУ на органічному робочому тілі під повним тиском флюїду;
Варіант 2 – використання бінарної ПТУ на органічному робочому тілі з попереднім зниженням тиску флюїду
без його дегазації;
Варіант 3 – використання бінарної ПТУ на органічному робочому тілі з попереднім зниженням тиску флюїду,
виділенням розчиненого метану та його використанням для одержання електричної й теплової енергії за
допомогою когенераційної ГПУ.
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Розм.
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турбіни Пелтона
Електрична потужність
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Електрична потужність
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насосу закачування
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м
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За напрямом Наукові основи перетворення та використання відновлюваних
органічних енергоносіїв ― 1
НДР: «РОЗРОБИТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА
ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕТВОРЕННЯ БІОМАСИ В ЕЛЕКТРИЧНУ ТА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ»
(шифр: «Органіка-3»).
(основні виконавці: В.П. Клюс, М.М. Жовмір, Г.О. Четверик).
Основні результати:
Проведено

експериментальні

дослідження термічної утилізації брикетів з ТПВ
методом окиснювального піролізу з крекінгом
ТПВ на прості горючі гази та утворенням
коксозольний залишок.
Застосування

окиснювального

піролізу

при

утилізації брикетів ТПВ за визначених параметрів
дозволило знешкоджувати особливо шкідливі
хлорвмісні речовини, а коксозольний залишок
може

використовуватися

в

якості

висококалорійного палива.
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За напрямом Наукові основи перетворення та використання відновлюваних
органічних енергоносіїв ― 2
НДР: «РОЗРОБИТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА
ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕТВОРЕННЯ БІОМАСИ В ЕЛЕКТРИЧНУ ТА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ»
(шифр: «Органіка-3»).
(основні виконавці: В.П. Клюс, М.М. Жовмір, Г.О. Четверик).
Основні результати:

Виконані дослідження, на основі яких обґрунтовано вибір співвідношення між
інокулятом і досліджуваним субстратом і необхідність перемішування для різних видів
органічних субстратів при визначенні їхнього метанового потенціалу. Отримані
результати є важливими для перевірки перспективних органічних субстратів, які
можуть бути першочергово використані для отримання біогазу в біоенергетичних
установках.
Рівняння виходу біогазу для процесу зброджування
1, τ < 1
0, τ < 1
3
Y
[0,6325
0,34]
=
⋅
⋅
τ
−
+
БГ ( τ)
0, τ > 1
1, τ > 1 ⋅ 561 м БГ / г СОР св,ХВ х



 64,2 см3 / г СОР св,ХВ ⋅ добу ⋅ 2,7 ⋅ (2,1 доба − τ)  
х exp  − exp 
+ 1 
3



561
м
БГ
/
г
СОР
св,ХВ
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За напрямом Наукові основи перетворення та використання відновлюваних
органічних енергоносіїв ― 3
НДР: «РОЗРОБИТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА
ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕТВОРЕННЯ БІОМАСИ В ЕЛЕКТРИЧНУ ТА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ»
(шифр: «Органіка-3»).
(основні виконавці: В.П. Клюс, М.М. Жовмір, Г.О. Четверик).
Основні результати:
Обґрунтовано методи непрямого визначення
довжини одиночних пелет і статистичних
характеристик розподілу пелет за довжинами
та модального кластерного аналізу. Належне
визначення

гранулометричного

складу

палива дозволить перейти до математичного
опису

горіння

та

характеризування

споживчих властивостей пелет біопалива.
За результатами робіт опубліковано 3 статті,
що індексуються в Scopus, 3 статті у фаховому
журналі, 9 тез доповідей на конференціях,
подано заявку на патент на корисну модель.
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Перспективні

наукові

напрями



Формування тенденцій розвитку використання відновлюваних джерел
енергії в Україні й у світі з урахуванням потенціалів відновлюваних
джерел енергії різних видів



Створення нової техніки і технологій перетворювання відновлюваних
джерел енергії, інтегрування в енергосистему України



Створення нових матеріалів і технологій виробництва енергетичного
обладнання відновлюваної енергетики



Підвищення надійності енергосистем шляхом комплексного
використання відновлюваних джерел, систем акумулювання
електричної і теплової енергії, зокрема на основі водню, розумних
мереж і теплових насосів



Створення екологічно чистого електротранспорту, що заряджається від
ВДЕ, і транспорту на основі біопалива й водню



Розроблення методів підвищення енергоефективності використання
відновлюваних джерел енергії



Розроблення принципово нової енергетичної стратегії, орієнтованої на
перехід до низьковуглецевої економіки з використанням переваг
інноваційних технологій відновлюваної і водневої енергетики
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Завершальне слово
 За підсумками року було виконано всі заплановані роботи, про що свідчать
своєчасно надані технічні звіти про НДР відомчої тематики і конкурсні роботи.
Впроваджено низку наукових розробок, опубліковано результати досліджень і
винахідницької діяльності. Зросла кількість публікацій науковців інституту.
 При цьому повністю освоєно кошти бюджету інституту. На жаль, зменшились
обсяги коштів, отриманих за виконання конкурсних і договірних робіт. Загальний
обсяг фінансування у 2021 році зріс на 20% порівняно з 2020, що дало змогу
відповідно підвищити оплату наукових працівників.
 Попри об’єктивні складнощі, зокрема спричинені пандемією, продовжувалось
успішне вирішення наукових задач, що стосуються актуальних проблем енергетики.
Серед напрямів досліджень особливу увагу приділено проблемам інтегрування
відновлюваних
джерел
енергії,
забезпечення
гнучкості
й
надійності
енергопостачання. Для їх вирішення науковці інституту пропонують:
 вдосконалення різних технологій генерації відновлюваної енергії;
 сучасні методи зберігання й розподілу енергії, зокрема з використанням
водневих технологій: у цьому напрямі досліджено природний потенціал
(відновлювану енергію, водні ресурси), досяжні обсяги та перспективні проєкти,
розроблено проєкт Водневої стратегії України;
 комбіноване використання різних джерел енергії, їх оптимальне поєднання.
Пропонуються реальні шляхи вирішення багатьох проблем, які лишаються
пріоритетними напрямами досліджень на найближчу та віддалену перспективу.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ПОТЕНЦІАЛ «ЗЕЛЕНОГО» ВОДНЮ УКРАЇНИ
Оцінка енергетичного потенціалу ВДЕ України й
еквівалентного електролізу «зеленого» водню
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