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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ!
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Від організаторів конференції, співробітників Інституту відновлюваної енергетики НАН
України та від себе особисто вітаю всіх учасників ХХІІІ Міжнародної науково-практичної
конференції "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті".
Ми збираємось у надзвичайно складний для України час. Багато науковців захищають
країну в лавах ЗСУ та тероборони. Крім того, практично всі надають можливу підтримку армії
і державі, беручи участь у волонтерському русі та підтримці різних сфер життєдіяльності. За
результатами досліджень науковцями ІВЕ НАН України створено та передано ЗСУ автономні
переносні сонячні електростанції різної потужності.
Це, безумовно, є першочерговим завданням, але одночасно надзвичайно важливим є
збереження стабільності енергетичної галузі та визначення її подальшого розвитку без
впливу держави-агресора. Одним із напрямів забезпечення країни енергоресурсами є
подальший розвиток відновлюваної енергетики, тому збереження та розширення наукового
потенціалу є надзвичайно важливим.
Виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень ІВЕ НАН України
направлені на підвищення техніко-економічної ефективності, надійності та стабільності
систем енергопостачання на основі відновлюваних джерел. Безпечна експлуатація
електроенергетичних систем при значних обсягах освоєння енергії ВДЕ потребуватиме
встановлення ефективних акумулюючих потужностей, у тому числі на основі водню.
Європейська нова зелена Угода представляє унікальну можливість для України створити та
розвивати галузь водневої енергетики, яка потенційно може зробити Україну енергетично
незалежною з експортно орієнтованою економікою. Передумовою цього є наявність в Україні
другого в Європі потенціалу енергії відновлюваних джерел.
Незважаючи на переломний для нашої країни час, ми продовжуємо наукові дослідження,
активна підтримка розвитку відновлюваної енергетики науковою спільнотою та державною
владою дозволить Україні істотно змінити стан у сфері енергозабезпечення.
Дякую всім, хто взяв участь в організації конференції та представив результати наукових
праць. Особлива подяка за всебічну підтримку керівництву НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»,
польським колегам та представникам Української Водневої Ради.
Запрошую Вас до активної співпраці, бажаю колегам та їх рідним і близьким стійкості та
витримки перед сучасними викликами. Ми переможемо і здійснимо впровадження в життя
всіх наших наукових здобутків. Слава Україні!
Директор
Інституту відновлюваної енергетики НАН України,
д. т. н., чл.-кор. НАН України, професор
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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ!
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Вітаю учасників ХХІІІ Міжнародної конференції "Відновлювана енергетика та
енергоефективність у ХХІ столітті".
Енергетична тематика на фоні війни в Україні та цивілізаційного протистояння набула
особливо актуального значення. Здобуття повної енергетичної безпеки є одним із елементів
незалежності України.
Широке
впровадження
технологій
відновлюваної
енергетики
та
заходів
енергоефективності потребує подальшого ефективного вирішення проблем науковотехнологічного забезпечення за рахунок створення єдиної інфраструктури на базі науки,
освіти, законодавства та промисловості.
Надзвичайно складна ситуація в країні не стала перешкодою науковій, інноваційній,
освітній і просвітницькій діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського. Продовжує функціонувати
кафедра відновлюваних джерел енергії, що займається підготовкою кваліфікованих фахівців
за всіма напрямами відновлюваної енергетики.
Активна робота проводиться спільно із ІВЕ НАН України, відомі вчені інституту проводять
лекційні заняття за різними напрямами підготовки фахівців у галузі відновлюваної
енергетики. Результати наукових досліджень кафедри ВДЕ та ІВЕ НАН України
використовуються при розробці та впровадженні устаткування і демонстраційних об’єктів
нашого університету, проводяться роботи щодо створення мобільних портативних систем на
основі відновлюваних джерел для потреб нашого війська.
Разом з ІВЕ НАНУ створено науково-освітнє об'єднання "Спільна кафедра відновлюваної
енергетики", а з 2017 року спільно з Малою академію наук України до наукової і науковотехнічної діяльності залучається учнівська молодь. Як освітня база для вивчення сучасних
технологій та їх застосування діє українсько-польський центр розвитку технологій
відновлюваних джерел енергії та енергоефективності.
На кафедрі планується розробка проєктів відновлювано-водневої енергетики, бум
розвитку якої спостерігається зараз у світі і вважається основною перспективою заміни
органічних енергоносіїв та переходу до низьковуглецевої енергетики.
КПІ ім. Ігоря Сікорського відкритий до співпраці, обміну результатами наукових
досліджень і досвідом практичного впровадження, науковими ідеями та творчими планами,
що сприятиме підвищенню рівня наукових досліджень та професійного рівня освіти фахівців
у галузі відновлюваної енергетики.
Бажаю всім витримки й терпіння; активна співпраця та успіхи в роботі також є вкладом у
нашу перемогу.
Слава Україні та нашим героям!
Ректор
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
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У роботі представлено аналіз стану сучасної енергетики, ролі та напрямів
розвитку відновлюваної енергетики в енергетиці майбутнього.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, «зелена» енергетика, відновлювана
енергетика.
RENEWABLE ENERGY: THERE ARE NO ALTERNATIVES
N. Mkhitaryan
Honorary Director of the Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Renewable Energy, National
Academy of Science of Ukraine

The paper presents an analysis of the state of modern energy, the role and directions of
development of renewable energy in the energy of the future.
Кеywords: renewable energy sources, green energy, renewable energy.
Останні роки характеризуються висвітленням у засобах масової інформації
різноманітних проявів світової енергетичної кризи. Звичайно, все це не залишається без
наслідків для всієї світової економіки. Серйозні та впливові дослідники попереджають, що
глобальна енергетична криза виведе брак усього на абсолютно новий рівень. Тому потрібно
зупинитися та серйозно обговорити причини кризи та перспективи відновлюваної
енергетики.
У енергетичної кризи є короткострокові та середньострокові причини, а також
стратегічні передумови. До короткострокових належать: відносно холодна зима 20/21 років;
спекотне літо (парадоксально − але використовуються кондиціонери); тривалі періоди
слабких вітрів чи похмурих днів та інші погодні феномени. Людина поки що не має влади над
стихіями природи. Звичайно, все це викликає підвищену витрату газу, що веде до
спустошення газосховищ. А от причини, чому спорожніли газосховища, належать до
середньострокових обставин, у корені яких лежать правильні чи хибні дії людей. Справа в
тому, що виробництво енергії не може змінюватися так само швидко, як погода. Газові
родовища потрібно розвідати й облаштувати, добутий газ очистити, побудувати заводи зі
зрідження, збудувати танкерний флот чи трубопроводи, після чого газ можна транспортувати
та розподілити. Тобто потрібен час, ресурси й те, що називається «тривалим інвестиційним
циклом», в основі якого має бути впевненість в окупності витрат та одержанні прибутку. Саме
цей момент і гальмує в Україні нарощування видобутку власного газу, що веде до бажаної
енергетичної незалежності: багато родовищ виснажені, а наявні запаси газу вимагають
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найновіших технологій видобутку. Це об’єктивна реальність, якій найкраще відповідає
робота за довгостроковими контрактами зі стабілізованими цінами.
На жаль, прагнення поставити ідеологію та політику попереду економіки, трохи
заощадити на короткострокових падіннях цін призвело до рішення європейських лідерів
щодо переведення покупки газу на біржову основу з поступовим скороченням ролі
довгострокових контрактів. Ще однією обставиною є динаміка споживання традиційних
енергоносіїв. Загальносвітовою тенденцією є скорочення частки вугілля та нафти. Для газу
ситуація неоднозначна: на «зрілих» ринках, таких, як Західна Європа, спостерігається
багаторічна тенденція стагнації та падіння попиту на енергоносії, тоді як на азіатських ринках
споживання останніми роками стабільно зростало і ціни там помітно вищі за європейські.
Відповідно й виробники переорієнтовуються на ці ринки.
Обмеження пандемії COVID-19, падіння ділової активності, падіння попиту та цін, їх
непередбачувані коливання зробили вкладання у традиційну енергетику ризикованими і вже
призводять до скорочення геологорозвідки, уповільнення або припинення будівництва
необхідної інфраструктури, скорочення фінансування наукових досліджень та
технологічного прогресу.
Наступною помилкою (хронологічно − першою) були емоційні рішення низки країн про
прискорене закриття атомних електростанцій − причиною стала аварія у Фукусімі, пов’язана
з природним явищем, а не сумнівною надійністю атомної енергетики. У результаті атомна
енергетика не змогла допомогти тоді, коли це стало особливо необхідним.
Стратегічними причинами світової енергетичної кризи, набагато масштабнішої,
ніж нинішня, є обмеженість запасів енергоресурсів, дорожчання їх видобутку, досягнення
піків видобутку й енергоспоживання, що їх перевищує, віддаленість термоядерної
альтернативи. Звідси стратегічний висновок: якщо залишити все, як є, криза −
невідворотна. Отже, виходить, що відновлювану енергетику слід розвивати, бо це єдина
можливість якщо й не уникнути кризи, то хоч би пом’якшити її наслідки. Таке розуміння
дозволяє з правильних позицій та у правильній перспективі оцінити стан і можливості
відновлюваної енергетики.
І, нарешті, набуває характеру нової ідеології і навіть релігії екологічний рух. Погіршення
екологічної ситуації об’єктивно пов’язане з діяльністю людини. Упродовж останніх десятиліть
вжито дуже серйозних заходів, і екологічна обстановка в країнах Європейського Союзу
помітно оздоровилася − і з цього погляду переваги відновлюваної енергетики є
незаперечними. Інша справа − теорія глобального потепління, де це явище (досить
суперечливе і не підтверджене спостереженнями тривалістю хоча б у кілька сотень років)
пов’язується з діяльністю людини, зокрема з викидами вуглекислого газу та інших
парникових газів. Киснева катастрофа (2,5 мільярда років тому), глобальне Гуронське
заледеніння (2,3 мільярда років тому), Велике пермське вимирання (близько 252 мільйонів
років тому вимерло до 95% всіх видів тварин і рослин), вимирання динозаврів (66 мільйонів
років тому)) − усі ці та багато менш відомих екологічних, атмосферних та кліматичних
катастроф за своїм масштабом непорівнянні із сучасним «глобальним потеплінням» і ніяк не
пов’язані з людською діяльністю. Їхні причини слід було б ретельно вивчити. Тоді стало б
зрозумілим значення поточних кліматичних змін і стало б можливим вироблення адекватного
до них ставлення та науково обґрунтованої енергетичної політики. Але як неможливо було
критикувати релігійні догми, так стало неможливо критикувати й теорію глобального
потепління, що призводить до неприпустимого поспіху: вугільна та нафтова генерація мають
бути обкладені «вуглецевим податком» та заборонені. Навіть атомна енергетика має
просити про визнання свого «низьковуглецевого» статусу: на сьогоднішній день десять країн
Євросоюзу звернулися до Брюсселя з проханням визнати ядерну енергію «зеленою». У
результаті і тут не знайшлося резерву, достатнього для стабілізації цін.
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Тому потрібно тверезо подивитися на стратегічні передумови. Головна з них: усі
перелічені вище види енергетики ґрунтуються на невідновлюваному паливі. При цьому,
згідно з даними British Petroleum, доведені світові запаси нафти оцінюються в 1,734 трлн
барелів або 244,6 млрд т. Доведені світові запаси газу оцінюються в 196,8 трлн. т. Доведені
світові запаси вугілля оцінюються в 1069636 млн т (антрацит і кам’яне вугілля − 749167 млн
т, 320469 млн т). Доведені світові запаси урану оцінюються в 6 147 800 т. Начебто, обсяг
доведених запасів достатній, щоб у найближчі десятиліття не турбуватися про їх брак
(особливо щодо вугілля), крім того, прогрес технологій дозволяє видобувати ресурси, які
раніше належали до тяжковидобувних (наприклад, сланцевий газ). Але тут має місце друга
причина: їх видобуток досить затратний, особливо там, де (майже всі) нові родовища
містяться у важкодоступних і малонаселених місцевостях, що вимагає створення
інфраструктури з нуля.
За наявних рівнів видобутку та вичерпання старих родовищ − і це третя передумова −
вже стоїть питання про піки видобутку ресурсів. За песимістичними оцінками, світові піки
видобутку нафти, газу, урану пройдено або буде пройдено до середини 30-х років. Пік
видобутку нафти та ліцензійного конденсату пройдено 2018 року. Крім нафти та конденсату
пройдено також світові піки видобутку вугілля та урану. Проходження світового піку
видобутку газу очікується у найближчі десять-двадцять років. Максимум видобутку
енергоносіїв (нафта + газ + вугілля + уран) у світі буде досягнуто 2035 року. Спроби
використовувати термоядерні реакції як «невичерпне джерело «мирної» енергії» (як це
вбачалося в 60-х роках XX сторіччя) досі не вийшли за межі експериментів (четверта
передумова), які не дали вирішального результату. Технології замкнутого ядерного циклу,
що дійшли до стадії дослідно-промислової експлуатації, наражаються на кампанію проти
ядерної енергетики. Інших же перспективних технологій, здатних покрити світові потреби,
поки не існує.
Таким чином, короткострокові обставини не мають бути причинами енергетичних криз.
Середньострокові помилки та спекуляції, що стали реальною причиною сучасної кризи,
повинні й можуть бути виправлені. Стратегічними причинами світової енергетичної кризи,
набагато масштабнішої, ніж нинішня, є обмеженість запасів енергоресурсів, дорожчання їх
видобутку, досягнення піків видобутку й енергоспоживання, що їх перевищує, віддаленість
термоядерної альтернативи. Звідси стратегічний висновок: якщо залишити все, як є, криза
невідворотна. Отже, виходить, що відновлювану енергетику слід розвивати, бо це єдина
можливість якщо й не уникнути кризи, то хоч би пом’якшити її наслідки. Таке розуміння
дозволяє з правильних позицій та у правильній перспективі оцінити стан і можливості
відновлюваної енергетики.
За загальноприйнятою термінологією «зелена енергетика» − деякий ідеал екологічних
рухів, що має на увазі абсолютно безпечне вироблення енергії за відсутності виділення
вуглекислого й інших парникових газів, а також всіх інших забруднень і негативних
екологічних наслідків. Як і будь-який ідеал, така енергетика недосяжна. Відновлювана
енергетика − це енергетика, заснована на відновлюваних джерелах, до яких належать сонце,
вітер, енергія водних потоків, хвиль, течій, припливів, геотермальна енергія, біопаливо.
Відповідно, йдеться про сонячну або геліоенергетику, гідроенергетику тощо. Її основні
переваги: відновлюваність джерел, безкоштовність і повсюдна доступність ресурсів (нажаль,
за нерівномірного їх розподілу), короткий інвестиційний цикл (за винятком «великої»
гідроенергетики), прийнятний екологічний тиск на довкілля, для вітрової та сонячної
енергетики − відсутність води у виробничих процесах. Це дуже істотні переваги, тому частка
відновлюваної енергетики у світовому енергетичному балансі, зокрема, у виробництві
електроенергії, постійно зростає. У Норвегії практично вся електроенергія, що виробляється,
базується на відновлюваних джерелах, попри наявність багатих запасів газу.
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Відновлювана енергетика залежить від погодних умов (передусім геліоенергетика та
вітрогенерація), наявний нерівномірний територіальний розподіл ресурсів (як і для
традиційної енергетики), відносно низький ККД сонячних панелей (від 5-7 % для панелей із
аморфного кремнію до 22% для панелей із дорогого монокристалічного кремнію).
Засобом компенсації нерівномірної генерації та розподілу є якомога ширше об’єднання
енергомереж, а також щонайбільше зниження втрат енергії при передачі − заходи дуже
корисні та можуть здійснюватися навіть поза зв’язком з особливостями вітро- чи сонячної
генерації. Когенерація з використанням декількох джерел (наприклад, сонце + мала
гідростанція, вітер + біопаливо), а також таких пристроїв, як теплові насоси та сонячні
колектори, частково вирішує проблеми залежності від погоди. Розширення використання
декількох джерел поки гальмується через вартість пристроїв, що входять у систему, досить
високу для домогосподарств. Нинішня відсутність дешевих акумуляторів і швидкодіючих
зарядних станцій не означає їх відсутності в майбутньому, і такі розробки активно ведуться.
Те ж саме можна сказати і про створення ефективних сонячних панелей.
Що ж можна було б запропонувати на майбутнє?
По-перше, не слід панікувати: поточна криза поки ще не справжня. Справжня
почнеться тоді, коли буде вже неможливо компенсувати падіння видобутку традиційних
ресурсів, вичерпаються джерела традиційних видів палива або їх видобуток стане
абсолютно нерентабельним. Щонайменше, декілька десятиліть у людства в запасі ще є.
По-друге, час, що залишився, потрібно використати продуктивно: об’єднувати мережі,
зменшувати втрати, відпрацьовувати нові технології відновлюваної енергетики (та інших її
видів). Отож чималу частину коштів, які витрачаються на форсування енергопереходу, слід
було б вкласти в наукові дослідження. Їхні напрямки очевидні. Енергетичний баланс має бути
точно прорахований. Ефективні сонячні панелі та вітрові турбіни, а також місткі та довговічні
акумулятори повинні виготовлятися на основі нових матеріалів і технологій, досить дешевих
і простих щодо утилізації. Когенерація та розподіл енергії мають бути оптимізовані. Перехід
на відновлювану енергетику слід здійснювати на основі технологій наступних поколінь. І для
цього потрібні наукові відкриття в різних галузях природничих наук, досконалі математичні
моделі, інноваційні прикладні результати.
По-третє, необхідно враховувати регіональні особливості − і в масштабі континентів, і
окремих країн. І ЄС (за винятком хіба що Норвегії), і Україна знаходяться в непростій ситуації,
не маючи стратегічних запасів газу та зазнаючи енергетичного тиску східних сусідів.
Причому, в Україні склалося ще й несприятливе екологічне становище. Тому надзвичайно
важливими є дослідження та розробки Інституту відновлюваної енергетики НАН України, які
системно акумулюють світові досягнення та вітчизняний досвід створення енергетичних
програм. Згідно з останніми розрахунками ІВЕ НАНУ, якщо 2015 року частка відновлюваних
джерел енергії у виробництві електроенергії в Україні складала 5 %, то 2021 року вже
досягла 11 %, і, якщо підтримка з боку держави та бізнесу не послабне, то на 2035 рік цілком
реальним є досягнення 25 %.
Ця перспективна частка-2035 ще буде вчетверо меншою, ніж уже зараз у Норвегії,
Бразилії та Новій Зеландії та вдвічі меншою, ніж у Німеччині, Іспанії та Румунії. Але головне
на сьогодні для відновлюваної енергетики − зберегти цю тенденцію росту та підтримувати її
на всіх рівнях, від наукового до державного.
Таким чином, одним із шляхів виходу зі складних ситуацій, у яких опинилась наша
держава та її громадяни, − це подальший розвиток відновлюваної енергетики.
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Галузь відновлюваної енергетики увійшла до пріоритетів нової програми «Горизонт
Європа» як тематичний кластер «Клімат, енергетика та транспорт». У робочій програмі за
цим напрямом Європейська Комісія зазначає [1], що підтримка виконання положень
Паризької угоди та цілей сталого розвитку є важливою стратегічною метою Європейського
Союзу. Водночас, із початком повномасштабної війни в Україні питання відновлюваної
енергетики постало ще важливішим завданням задля забезпечення енергетичної
стабільності та незалежності енергетичного сектора Європи від російських енергоносіїв. Це
безсумнівно буде віддзеркалено у робочій програмі кластера на наступний період програми
«Горизонт Європа». Наразі ж тематичний кластер «Клімат, енергетика та транспорт»
передусім спрямований на підтримку стратегічних цілей ЄС та досягнення чотирьох
ключових стратегічних орієнтацій (Key Strategic Orientations) Стратегічного плану ЄС на
2021−2024 роки [2].
Серед них безпосередньо пов’язані з енергетичною галуззю дві стратегічні орієнтації:
А. Сприяння запровадженню відкритої стратегічної автономії шляхом розвитку
цифрових, високоефективних та проривних технологій, секторів та виробничо-збутових
ланцюжків з метою пришвидшення й управління цифровим та «зеленим» переходами за
допомогою технологій та інновацій, що орієнтовані на потреби людини.
С. Перетворення країн Європи на перші в світі країни з цифровою, циркулярною,
кліматично нейтральною та екологічно стійкою економікою шляхом трансформації їхніх
транспортних, енергетичних та виробничих систем, а також систем будівництва.
На особливу увагу заслуговують такі конкурси.
HORIZON-CL5-2022-D3-02-01: Цифрові рішення для визначення синергії в
міжнародних ланцюгах доданої вартості в галузі відновлюваної енергії [3]. Цей конкурс
заплановано до оголошення 26 травня з кінцевим терміном подання проєктних пропозицій
27 жовтня 2022 року. Спрямований на забезпечення проривних цифрових рішень для
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сприяння збільшенню частки відновлюваної енергії у світі, зазначений конкурс має на меті
розроблення нових рішень з моніторингу й моделювання в режимі реального часу для
сталого виробництва та споживання енергії, а також прогнозного моделювання з
використанням технологій штучного інтелекту для аналізу міжнародних ланцюжків доданої
вартості в галузі відновлюваної енергії.
HORIZON-CL5-2022-D3-03-06: Ефективні технології з низьким рівнем викидів для
промислового використання в системах згоряння та газифікації з маловартісних біогенних
залишків і відходів [4]. Старт конкурсу запланований на 6 вересня 2022 року з реченцем 10
січня 2023 року. Мета конкурсу полягає в розробленні технологій для оптимізації передових,
гнучких систем біопалива з точки зору їх логістики, живлення, процесів згоряння та
газифікації, а також їх ефективної інтеграції до енергетичного середовища промислових
процесів завдяки ефективним технологіям з низьким рівнем викидів для промислового
використання в системах згоряння та газифікації з маловартісних, але водночас стійких
біогенних залишків і відходів.
HORIZON-CL5-2022-D3-02-06: Безпосередня інтеграція відновлювальної енергетики
до енергетичних потреб хімічної промисловості [5]. Конкурс запланований до відкриття 26
травня з реченцем 27 жовтня 2022 р. Метою є розроблення технологій та методології
інтеграції відновлювальної енергетики до процесів хімічної переробки шляхом заміни
викопних енергетичних ресурсів у хімічній промисловості, які характеризуються високим
рівнем викиду вуглецю в ході їх переробки. Такі технологічні розробки безпосередньо
спрямовуватимуться на інтеграцію відновлювальної енергетики до енергетичних потреб
хімічної промисловості (за винятком електроенергії) та покращення балансу парникових
газів.
Отже, на період 2021−2022 рр. основний фокус Європейської Комісії зосереджується
на цифровізації та міждисциплінарності галузі відновлюваної енергетики з глобальним
пріоритетом розвитку європейського енергетичного сектора.
Посилання:
1. Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility” : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/20212027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf
2. Strategic Plan 2021-2024:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_horizon-europestrategic-plan-2021-24.pdf
3. HORIZON-CL5-2022-D3-02-01 : https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-02-01
4. HORIZON-CL5-2022-D3-03-06 : https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-03-06
5. HORIZON-CL5-2022-D3-02-06 : https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-02-06
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РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
О. А. Мельник
асистент, КПІ імені Ігоря Сікорського, просп. Перемоги, 37, корпус 20, 03056, м. Київ, Україна
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У роботі наведено огляд поточного стану й перспектив розвитку ВДЕ в умовах
воєнного стану. Зазначено необхідність подальшого розвитку ВДЕ, зокрема гібридних
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енергосистем, й окреслено шляхи забезпечення їх оптимальних режимів роботи при
комбінуванні різних видів ВДЕ.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, комбінована енергосистема, гібридна
енергосистема.
DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES UNDER MARTIAL STATUS
O. Melnyk
assistant, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

The paper presents an overview of the current state and prospects for the development of
RES in martial law. The need for further development of RES is noted. In particular, hybrid power
systems and ways to ensure their optimal modes of operation when combining different types of
RES.

Keywords: renewable energy sources, combined power system, hybrid power system.
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Енергетика є критично важливою галуззю для нормального функціонування
суспільства. З початком повномасштабного вторгнення росії українська енергосистема
витримала чи не найсерйозніше випробовування: від’єднання від енергосистеми агресора
та забезпечення стабільної роботи в умовах бойових дій. Енергетична інфраструктура
відчутно постраждала через дії російської армії, зокрема й об’єкти відновлюваної енергетики
(значна частина яких розташована якраз на півдні та сході нашої країни). Але не лише для
України енергетика є критично важливим сектором. Важливою вона є і для росії, адже доходи
від продажу енергоресурсів формують значну частку бюджету агресора й дозволяють йому
фінансувати воєнні дії [1].
Тому зараз як ніколи важливо повністю відмовитися від російських енергоресурсів не
лише Україні, а й всьому світові. Наприклад, Міжнародне енергетичне агентство рекомендує
для цього [2]:
1. Не підписувати жодних нових контрактів на постачання газу з росії.
2. Замінити російські поставки природним газом з інших джерел.
3. Запровадити зобов’язання щодо накопичення газу у сховищах.
4. Прискорити будівництво нових вітрових (ВЕС) та сонячних (СЕС) проєктів.
5. Максимізувати виробництво електроенергії з біомаси та ядерної енергії.
6. Прискорити впровадження теплових насосів.
7. Прискорити підвищення енергоефективності в будівлях і промисловості.
8. Активізувати зусилля з диверсифікації та декарбонізації джерел гнучкості
енергосистеми.
Як бачимо, розвиток ВДЕ є одним із ключових напрямів для забезпечення
енергонезалежності нашої держави й позбавлення фінансування агресора.
Також під час бойових дій можливе пошкодження електростанцій чи ліній
електропередач і відповідно зникнення електропостачання. Вирішити цю проблему можна
за допомогою використання розосередженої генерації на основі гібридних енергосистем з
ВДЕ.
Такі гібридні (комбіновані) енергосистеми можуть поєднувати в собі кілька видів ВДЕ,
систему акумулювання та резервний контрольований генератор і здатні працювати як
автономно, так і спільно з об’єднаною енергосистемою.
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Основні параметри такої системи – це відносні потужності її складових (генерації та
навантаження), а для акумулятора – також його ємність. Наявність додаткового засобу
балансування у вигляді додаткової контрольованої генерації дозволяє ще зменшити рівень
дисперсії значень результуючої потужності. Задача оптимізації параметрів енергосистеми
при цьому може бути сформульована в термінах випадкових функцій, а розв’язок отримано
у вигляді квадратур. Точні рішення можливі лише в окремих випадках, коли відомо характер
розподілу; в загальному випадку можна знайти математичні очікування та довірчі інтервали
шуканих параметрів. При цьому потужність резервного генератора може мати оптимальне
значення, а акумулятора – монотонно пов’язане зі зменшенням варіативності
енергобалансу. В цьому разі оптимальні потужності можуть визначатися вартісними
показниками в межах багатокритеріальної задачі оптимізації [3].
Дослідження в цьому напрямі виконуються на кафедрі відновлюваних джерел енергії
КПІ ім. Ігоря Сікорського спільно з Інститутом відновлюваної енергетики НАН України. З
деякими результатами можна ознайомитись у фахових наукових виданнях, зокрема журналі
«Відновлювана енергетика».
Посилання:
1. Масштаби шкоди енергосистемі України, завданої війною, та розвиток альтернативних джерел енергії [Online].
Access: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3457272-masstabi-skodi-energosistemi-ukraini-zavdanoi-vijnou-tarozvitok-alternativnih-dzerel-energii.html
2. 8 кроків для відмови України від російського газу | Економічна правда. [Online]. Access:
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/5/685222/
3. М. П. Кузнєцов, О. В. Лисенко, О. А. Мельник, “Задача оптимізації гібридної енергосистеми за рівнем дисперсії
генерованої потужності”, Відновлювана енергетика, № 1 (68), 2022, https://doi.org/10.36296/18198058.2022.1(68).839
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Розглянуто питання щодо механізму підвищення ефективності використання
енергоресурсів в Україні в умовах протидії гібридним загрозам. Основною метою
впровадження технологій використання відновлюваної енергії є підвищення енергетичної,
економічної та воєнної безпеки, а також просування економічного розвитку. В системі
енергетичної безпеки нашої країни пріоритетним напрямом є забезпечення
ефективності використання енергетичних ресурсів. Енергоефективність має
першочергове значення для розвитку оборонно-промислового комплексу, з огляду на
стрімке зростання технологічного розриву між Україною та країнами-лідерами.
Ключові слова: Альтернативна енергетика, відновлювальні джерела енергії,
енергетичні ресурси, оборонно-промисловий комплекс, підвищення енергоефективності.
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INCREASING ENERGY EFFICIENCY IN UKRAINE IN CONDITIONS OF RESISTANCE TO
HYBRID THREATS
O. Demeshok
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The article considers the issues of the mechanism of improving the efficiency of energy use
in Ukraine in the context of combating hybrid threats. The main purpose of the introduction of
renewable energy technologies is to increase energy, economic and military security, as well as to
promote economic development. In the energy security system of our country, the priority is to
ensure the efficient use of energy resources. Energy efficiency is of paramount importance for the
development of the defense-industrial complex, taking into account the rapid growth of the
technological gap between Ukraine and the leading countries.
Keywords: Alternative energy, renewable energy sources, energy resources, defense-industrial
complex, energy efficiency.
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На сучасному етапі економічного та політичного розвитку в умовах інтеграції
світогосподарських зв’язків постає необхідність у забезпеченні захисту національних
інтересів і безпеки шляхом збільшення воєнного потенціалу країни, що визначається станом
її військової економіки, а саме оборонно-промислового комплексу.
Таким чином, дослідження особливостей стану та можливостей ОПК на світовому
ринку потребує постійного аналізу з метою врахування сучасних тенденцій його розвитку.
Зазначимо, що існує ряд чинників, які визначають умови розвитку ОПК, а саме: соціальнопсихологічні, економічні, організаційні. Наразі спостерігається стійка тенденція до
збільшення виробництва продукції подвійного призначення і, відповідно, споживання енергії.
Треба зазначити, що існує нагальна потребу в запровадженні структурних змін у цій
промисловості та перехід на енергоощадні технології.
Оборонно-промисловий комплекс наразі є надзвичайно енерговитратним, при цьому
країна залежить від енергоносіїв, що видобуваються за її межами, й не має можливості
суттєво впливати на рівень цін на імпортовані енергетичні ресурси, насамперед природний
газ, та суттєво диверсифікувати його постачання. Це відображається й на економічному
розвитку даного сектора, й на собівартості продукції підприємств.
Поточна ситуація в країні ставить питання економії енергетичних ресурсів та
забезпечення дедалі більшими обсягами енергії в один ряд з ключовими питаннями
економічної безпеки держави, а впровадження енергозберігальних заходів на усіх рівнях
діяльності визначає першочерговим завданням, від термінів та якості вирішення якого
залежить функціонування та навіть виживання всієї країни.
Розвиток ОПК ускладнений через військово-політичну та економічну ситуацію, яка
виникла внаслідок збройної агресії рф проти України.
З метою посилення позицій України в раціональному виробництві енергії та
ощадливому її використанні першочерговим завданням є: ефективне використання
потенціалу в галузі відновлюваної енергії; модернізація генерувальних потужностей та
заміщення сировинної бази альтернативними видами палива; розвідка і видобуток
вуглеводнів, зокрема й нетрадиційних; створення конкурентного ринкового середовища та
умов для системного розвитку ресурсної бази для атомної енергетики.
Досягнення індикативної мети в процесі реалізації Національного плану
передбачається за рахунок впровадження нормативно-правових, фінансових та інших
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заходів. При цьому здійснення заходів, необхідних для досягнення національної індикативної
мети енергозбереження, потребує мобілізації значних фінансових ресурсів, розширення
заходів з підвищення енергоефективності, запланованих державою, подальшої лібералізації
енергетичних ринків, розвитку державно-приватних партнерств у сфері енергоефективності
тощо.
Зазначимо, що в Україні затверджена Стратегія розвитку оборонно-промислового
комплексу, в якій зазначено, що імпортозаміщення та розвиток інноваційних технологій є
пріоритетним напрямом державної військово-промислової політики. Застосування у
виробничих процесах фізично та морально застарілого устаткування, обумовлене
відсутністю засобів для його заміни чи модернізації, призводить до нераціональних витрат
енергетичних ресурсів та погіршення становища ОПК. Тому постає завдання із
запровадження концепції енергетичного менеджменту, яка буде спрямована на
забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, що в свою чергу
дозволить оптимізувати обсяги енерговитрат.
Наразі у світі мають місце зміни у підходах до формування енергетичної політики
держав: здійснюється перехід від застарілої моделі функціонування енергетичного сектора
до нової моделі, в якій створюється більш конкурентне середовище, вирівнюються
можливості для розвитку й мінімізується домінування одного з видів виробництва енергії
або джерел та/або шляхів постачання палива. Водночас віддається перевага підвищенню
енергоефективності й використанню енергії з відновлюваних та альтернативних джерел.
Впровадження заходів із адаптації до зміни клімату також є одним із пріоритетів глобального
розвитку енергетики.
При вирішенні проблем енергозбереження основним завданням є запровадження схем
енергоаудиту та енергоменеджменту й, відповідно, енергетичної стратегії підприємств. Усі ці
заходи спрямовані на оцінку витрат енергоресурсів та дефініцію доцільних шляхів їх
використання. Тобто розробка комплексу заходів організаційного, технічного та програмнометодичного спрямування, які забезпечать управління виробничим процесом з мінімально
необхідною затратою паливно-енергетичних ресурсів.
Таким чином, завдання забезпечення високого та конкурентоспроможного рівня
енергоефективності стосується широкого спектра проблем самої енергетичної галузі
(виробника енергії) та інших галузей економіки й населення країни (споживачів енергії) і є,
безумовно, досить складним та тривалим за часом. Водночас без його вирішення говорити
про стале соціально-економічне зростання не має сенсу.
Впровадження основних принципів енергозбереження, а також їх активізація дозволить
знизити залежність від імпортних енергетичних ресурсів, сприятиме нарощенню
економічного потенціалу нашої держави та виходу з нинішньої кризи. Також позитивним є
зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище.
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ВЗАЄМОВПЛИВ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ І ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ
СИСТЕМ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
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Показано результати взаємовпливу відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) та
електроенергетичних систем (ЕЕС). Розглянуто засоби компенсації нерівномірності
генерування електроенергії фотоелектричних станцій.
Ключові слова: відновлювальні джерела енергії, електроенергетична система,
взаємовплив, втрати, надійність, якість.
INTERACTION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES AND ELECTRIC POWER
SYSTEMS AND INCREASING THEIR ENERGY EFFICIENCY
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The results of the interaction of renewable energy sources (RES) and electricity systems
(EES) are shown. Means of compensation for the unevenness of electricity generation of
photovoltaic stations are considered.
Keywords: renewable energy sources, electric power system, interaction, losses, reliability,
quality.
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Інтенсивне впровадження відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в електроенергетичну
систему (ЕЕС) України ставить нові задачі перед фахівцями галузі. В основному вони
зумовлені непристосованістю електричних мереж ЕЕС до експлуатації електричних станцій,
які використовують відновлювальні джерела енергії, з нестабільним генеруванням та
відсутністю достатнього рівня автоматизації мереж. Очікується, що розбудова ВДЕ
наближено до споживачів потенційно повинна сприяти розвантаженню електричних мереж,
підвищенню якості і надійності електропостачання. Однак, нестабільність генерування ВДЕ,
яка зумовлена залежністю від природних умов, а також завищена встановлена потужність
приєднаних джерел призводять до зниження ефективності функціонування електричної
мережі та погіршення якості послуг з електропостачання споживачів. Особливо це
стосується фотоелектричних станцій (ФЕС), одинична та сумарна встановлена потужність
яких в електричних мережах зростає з кожним роком. Нестабільність режимів роботи ФЕС
негативно впливає на балансову надійність енергосистеми, а також на стійкість її роботи.
Убезпечити баланс потужності та електроенергії в енергосистемі можливо, комплексно
використовуючи наявні маневрені потужності, зокрема теплові та гідроелектростанції, а
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також сучасні засоби (накопичувачі електроенергії, водневі технології, біогазові технології,
узгодження графіків генерування та споживання електроенергії, тощо) [1].
Необхідно створити сприятливі умови не лише для розбудови ВДЕ в електричних
мережах енергосистеми, а й для оптимальної їх експлуатації, мінімізуючи негативний вплив
на техніко-економічні показники енергосистеми. Основним недоліком ВДЕ як елементів
електроенергетичної системи (ЕЕС) є те, що вони не можуть бути гарантованим джерелом
електроенергії через залежність їх від метеорологічних умов. Підвищити адаптивність ЕЕС
до їх генерування під час покриття добових графіків навантаження можливо за декількох
умов: комплексне використання електрохімічних накопичувачів енергії, водневих та
біогазових технологій, які будуть наближувати графік генерування ВДЕ до прогнозованого
на добу наперед; використання системного резерву маневрових потужностей на умовах
платної послуги на ринку електроенергії; узгодження графіків генерування і навантаження в
точці приєднання ВДЕ до енергосистеми [2]. Оптимальним було би використання всіх
перерахованих умов в розробленій автоматизованій системі керування (АСК) на основі
принципів SMART Grid.
Складність цієї задачі, в першу чергу вибору варіанту розвитку і функціонування АСК,
полягає в тому, що ВДЕ і електричні мережі належать різним власникам і інвестуються з
різних джерел. Досягнути спільної зацікавленості можливо, якщо завдяки ринковим
механізмам з розвитком ВДЕ будуть покращуватися техніко-економічні показники
електричних мереж. Зокрема, це зменшення втрат електроенергії і покращення якості
напруги в електричних мережах, покращення SAIDI та SAIFI, а також підвищення балансної
надійності ЕЕС. Розрахунковою основою для забезпечення ефективності такої АСК має
стати інформаційно-обчислювальний комплекс для визначення фактичного генерування
електричними станціями, що використовують ВДЕ, та погодинне прогнозування їх
генерування на наступну добу з врахуванням поступової деградації ВДЕ. Мінімальна різниця
між поточними значеннями фактичного генерування і прогнозу забезпечить баланс
потужності в ЕЕС в частині участі в балансуванні ВДЕ. Доcягатиметься це за оптимальних
витрат на накопичувачі електроенергії різних типів та витрати на використання системних
маневрових потужностей як платної послуги.
Тобто, завданням є творення системи методів і засобів балансування режимів ЕЕС з
негарантованими джерелами енергії типу фотоелектричних станцій з використанням
SMART GRID технологій. Для цього розроблено: математичні моделі засобів компенсації
нестабільності генерування ФЕС та методу оптимізації їх сумісного використання в системі
балансування режимів ЕЕС; метод, алгоритм та програма короткотермінового і погодинного
прогнозування генерування ФЕС на наступну добу з врахуванням деградації ФЕМ та
інтегрування її в АСК балансування режимів ЕЕС; реалізується система автоматичного
керування режимами ФЕС з урахуванням прогнозування вироблення ними електроенергії на
основі принципів SMART Grid; розробляється натурно-імітаційна модель для дослідження
процесів короткострокового прогнозування та оперативного керування в системі
балансування режимів ЕЕС з ВДЕ з використанням SMART Grid технологій.
Посилання:
1. Балансова надійність електричної мережі з фотоелектричними станціями: моногр., П. Д. Лежнюк,
В. О. Комар, С. В. Кравчук, В. О. Лесько, В. В. Нетребський, ред., Вінниця: ВНТУ, 2018.
2. П. Д. Лежнюк, В. О. Комар, О. О. Рубаненко, Оцінювання деградації фотоелектричних станцій в задачі
прогнозування генерування електроенергії: монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021.

30

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

UDC 339.944:620.621.31:621.311:697.34
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The article presents the results of a study of service-oriented logic aimed at improving the
organizational aspects of the implementation of energy efficiency (EE) projects in a low-carbon
transition process. The models of service-dominant logic and product-service systems are
considered, which allow systemically coordinating the actions of energy market participants with
participants in the markets of component goods and services to reveal the synergistic effects of
their interaction aimed at increasing EE.
Keywords: energy efficiency, service-oriented logic, energy services.
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНОЇ ЛОГІКИ
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У доповіді наведено результати дослідження організаційних аспектів сервісноорієнтованої логіки, спрямованої на покращення результатів реалізації проектів з
енергоефективності (ЕЕ) в умовах низьковуглецевого переходу. Розглянуто моделі
сервісно-домінантної логіки та продуктово-сервісних систем, які дозволяють за рахунок
системно узгодженого поєднання на єдиній основі учасників енергетичних ринків із
учасниками ринків комплектуючих товарів та послуг виявляти синергетичні ефекти
їхньої взаємодії, спрямованої на підвищення ЕЕ.
Ключові слова: енергоефективність, сервіс-орієнтована логіка, енергосервісні послуги.
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Energy efficiency (EE) that is considered in the framework of synergistic interaction with
renewable energy sources (RES) is today a decisive factor in the transition to a low-carbon
economy in most countries of the world [1]. Among the modern models for the implementation of
EE projects, one of the most productive are the models of Service-Dominant Logic (SDL) and
Product-Service Systems (PSS), where consumers of manufactured products and services have
a direct impact on the processes of their production and distribution. Herewith, the algorithms of
EE and RES integration (Energy-as-a-Service, Energy Efficiency-as-a-Service and RES-as-aService) are intensively used [2, 3].
A characteristic attribute of the SDL in the process of forming a service-oriented market is
that, in contrast to the "commodity" market, the leading role here is played by the added value
created as a result of the provision of services to consumers, and manufactured products already
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act as a means of providing these services. That is, SDL shifts the focus of commodity exchange
operations to the procedures for providing integrated services for EE and RES. Under PSS models,
manufacturing companies also add EE and RES service components but unlike traditional services
that are also attached to goods (for example, guarantees), services within the PSS bring additional
material income to all participants in the system and, above all, to consumers [3, 4].
It is important that the joint activities of the SDL and PSS participants allow the use of more
energy efficient and more cost-effective methods and measures to get better EE. In practice, this
leads to improved consumer comfort, environmental friendliness, reduced material consumption of
products, etc.
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У доповіді проаналізовано фактори впливу на енергетичну ефективність
електромеханічних систем: якість напруги живлення, режим навантаження, умови
експлуатації; якість виготовлення, технічного обслуговування і ремонтів; якість
активних та конструкційних матеріалів. Критичний вплив в реальних умовах експлуатації
спричиняє якість напруги живлення та режим навантаження.
Ключові слова: енергоефективність, електромеханічна система, якість напруги живлення,
режим навантаження.
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The report analyses the factors influencing the energy efficiency of electromechanical
systems: quality of supply voltage, load mode, operating conditions; quality of manufacture,
maintenance and repairs; quality of active and construction materials. Critical influence in real
operating conditions is caused by the quality of supply voltage and load mode.
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Досвід експлуатації промислових установок вказує на те, що енергоефективність
електромеханічних систем (ЕМС) залежить від різноманітних чинників. Серед них
найбільший вплив мають такі: якість напруги живлення, режим навантаження, умови
експлуатації; якість виготовлення, технічного обслуговування і ремонтів; якість активних та
конструкційних матеріалів; відповідність застосування виконанню.
Робота ЕМС в умовах неякісної електроенергії призводить до зниження рівня
енергоефективності та працездатності устаткування. Так, при відхиленнях показників якості
електричної енергії (ПЯЕ), які перевищують нормовані стандартами значення, нормальна
робота ЕМС або взагалі неможлива, або може бути забезпечена лише в разі значного
зменшення навантаження. Суттєве зниження енергоефективності ЕМС має місце навіть у
випадку, коли ПЯЕ змінюються в межах припустимих стандартами значень.
Можливі два варіанти вирішення проблеми: робота зі зниженими ККД, коефіцієнтом
потужності, з потребою частіших ремонтів та заміни устаткування або використання сучасних
методів регулювання якості електроенергії з застосуванням новітніх силових електронних
компонентів.
Відхилення напруги мережі змінює момент асинхронного двигуна (АД), а також
реактивну потужність. Для забезпечення тривалої безвідмовної роботи двигуна напруга
живлення не повинна бути вищою на 10 % та нижчою на 5 % від номінальної.
Несиметрія напруг викликає значні струми зворотної послідовності, які підвищують
втрати та зменшують момент і потужність двигуна, тому він не може працювати в таких
умовах з номінальним навантаженням на валу внаслідок надмірного перегрівання.
Несинусоїдальність напруги призводить до зростання опору обмоток струмам вищих
гармонік, що викликає в двигуні суттєві втрати активної потужності та підвищене нагрівання.
Характер навантаження двигуна залежить від механізму, який він приводить у рух.
Двигуни можуть працювати зі сталим навантаженням або мати змінний характер роботи. Той
самий механізм може працювати з різними графіками електричних навантажень залежно від
технологічних умов роботи.
АД розробляється для роботи з навантаженням 75−100 % номінальної потужності. Для
зазначеного діапазону навантажень ККД близький до номінального. Для коефіцієнта
потужності такий діапазон дещо вужчий.
Сучасні ЕМС мають високі значення ККД та коефіцієнта потужності за умови роботи в
номінальному режимі. Через недосконалу експлуатацію коефіцієнт завантаження багатьох
установок не перевищує 0,5. Наприклад, електроприводи насосів комунального
водопостачання завантажено на 20−30 % їхньої встановленої потужності. А втім, у країнах
Західної Європи середнє завантаження ЕМС перевищує 0,6.
Робота ЕМС в недовантаженому режимі призводить до значних втрат, зниження ККД
та коефіцієнта потужності. Встановлюється неефективний баланс складових потужності (зі
збільшеним рівнем реактивної), що підвищує втрати в живильних мережах. На деяких
підприємствах фактичні питомі реактивні навантаження досягають величини 1,4–
1,6 квар/кВт, що майже вдвічі перевищує їх номінальні питомі реактивні навантаження. В АД
основну частину балансу реактивної потужності становить потужність холостого ходу, яка
може складати до 60 % реактивної потужності двигуна за умови 100%-го завантаження.
Навіть підвищення ККД ЕМС з АД на 2–3 % є досить актуальним, оскільки інвестиції в
підвищення ККД швидко повертаються за рахунок зниження експлуатаційних витрат через
зменшення споживання електроенергії. В середньому вартість реалізації можливості
енергозбереження стосовно підвищення ККД на 1 % становить приблизно 10 % вартості
самого двигуна.
Енергоефективність АД також залежить від умов його експлуатації. До них належать
температура довкілля, вологість, тиск, вібрації, удари тощо. Як наслідок, у двигунів можливі
руйнування окремих елементів і спаїв, порушення контактів, замикання проводів з
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ушкодженою ізоляцією, відгвинчування болтів, гайок тощо. Найнебезпечнішим є механічний
резонанс, який часто призводить до руйнування конструкції.
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Розглянуто систему багатоканального моніторингу сигналів синхронізації часу, що
забезпечує більшу достовірність результатів векторних вимірювань і, як наслідок,
підвищує якість керованості мереж електропостачання та їхню енергоефективність.
Ключові слова: енергоефективність, розумна мережа, пристрій синхронізації часу,
багатоканальний моніторинг, векторні вимірювання.
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O. Samkov1, V. Koval2, O. Osinskiy3, O. Mykhailov4, B. Samkov5
1,3,5Institute
2,4National

of Electrodynamics of the NAS of Ukraine
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

In this work, we consider a system of multi-channel monitoring of time synchronization
signals. The system provides greater reliability of the vector measurements, and, as a result,
improves the quality of power grids’ controllability and their energy efficiency.
Keywords: energy efficiency, smart grid, time synchronization device, multi-channel monitoring,
vector measurements.
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Енергоефективність, надійність та живучість розумних мереж електропостачання
забезпечується низкою організаційно-технічних заходів, одним з яких є формування
(відтворення) з високою точністю сигналів синхронізації, що використовуються, зокрема, для
проведення безперервних дискретизованих векторних вимірювань у режимі реального часу
[1−3]. Пристрої синхронізації, які синхронізовані від супутникових навігаційних систем
(наприклад, GPS, ГЛОНАСС), можуть забезпечити високу стабільність частоти, а також
високу точність сигналів міток і шкали часу але мають низьку захищеність від завад і
спотворень. Результатом цього є збільшення ризику втрати достовірності отриманих
результатів векторних вимірювань у реальному часі і, як наслідок, зниження якості
керованості мереж електропостачання їхньої енергоефективності як у штатному режимі, так
і в надзвичайних ситуаціях.
Підвищення точності сигналів синхронізації та достовірності дискретизованих
векторних вимірів параметрів обладнання розумних мереж пропонується виконати за
рахунок системи багатоканального моніторингу пристроїв синхронізації часу (СБМ ПСЧ). Для
передавання до СБМ ПСЧ опорного синхросигналу від національного еталону можливе
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використання SDH або ІР-мереж, від закордонних еталонів – супутникових навігаційних
систем.
Розроблений в процесі виконання науково-технічної роботи за державним
замовленням пристрій багатоканального моніторингу, який є складовою частиною СБМ ПСЧ,
забезпечує в режимі реального часу автоматичний контроль параметрів якості сигналів
синхронізації часу шляхом виконання одночасних багатоканальних вимірів відхилення
часового інтервалу від опорного синхросигналу з субмікросекундною точністю [3]. Як
апаратні засоби СБМ ПСЧ використовуються адаптивний цифровий фазовий дискримінатор
та пристрій поліфазного контролю, які захищені патентами України на винахід [4, 5].
Програмне забезпечення P4000winXP, яке розроблено у середовищі Embarcadero RAD
Studio XE2 2012, дає можливість візуалізації результатів багатоканальних вимірів та аналізу
даних, які використовуються для прийняття рішень щодо характеристик пристроїв
синхронізації часу.
За результатами експериментальних досліджень можна стверджувати, що створені
програмно-апаратні засоби часу є новітньою системою багатоканального моніторингу
пристроїв синхронізації часу, яка розроблена в Україні. Розроблені автоматичні пристрої
можуть ефективно застосовуватись для контролю часових характеристик сигналів
синхронізації часу розумних мереж електропостачання, а також використовуватись у різних
галузях економіки країни задля підвищення інформаційного суверенітету, обороноздатності
й безпеки держави.
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У роботі наведено результати досліджень по забезпеченню стабільності
електропостачання від вітрових та сонячних електростанцій.
Ключові слова: енергоефективність, енергозбереження, акумулятори, поновлювані
джерела енергії.
ELECTRICITY BATTERIES – AN INTEGRAL COMPONENT OF RENEWABLE ENERGY
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Зростання вартості та вичерпність традиційних енергоресурсів зумовлює людство до
пошуку поновлюваних джерел енергії та шляхів їх більш раціонального використання і
економії. Основні стратегічні напрямки підвищення енергоефективності та реалізації
потенціалу енергозбереження полягають в структурно-технологічній перебудові енергетики
України, створенні адміністративних, нормативно-правових і економічних механізмів, які
сприяють підвищенню енергоефективності та енергозбереженню. В світі є і приклади
успішної реалізації цієї програми. В Німеччині половина енергії виробляється з
поновлюваних джерел енергії [3]. Практично на кожному другому даху вставлені сонячні
панелі, а навколо населених пунктів розміщені десятки вітрових електростанцій. Україна йде
таким же шляхом виробляючі вже сьогодні 10% зеленої енергії. І з кожним роком цей
показник буде тільки збільшуватися. Еволюційні зміни в енергетичній сфері приведуть до
виникнення певних технічних проблем, без вирішення яких неможливе розширення
«зеленої» енергетики. Основним стримуючим фактором є неможливість отримувати енергію
в будь-який час. Пік сонячної радіації припадає на середину дня, це той час коли енергетична
система споживає незначну частину виробленої енергії. Вже зараз диспетчери енергетичних
систем змушені обмежувати генерацію на СЕС та боротися з перенапругами в мережі. Тому
із розширенням парку поновлюваних джерел стрімко буде зростати потреба у встановленні
акумуляторів енергії [4]. На думку авторів для енергетики України важливі три напрямки:
● розширення мережі гідроакумулюючих станцій;
● будівництво електролізних водневих станцій;
● розробка нових хімічних акумуляторів.
Оскільки Україна переважно рівнинна місцевість – то відома система гідроакумуляторів
не здатна в повній мірі забезпечити потреби енергетики. Але такі системи можуть
використовуватися в гірських районах для покриття пікових навантажень.
Вироблену надлишкову електроенергію можна успішно використовувати для
виробництва водню електролізним методом. Збережений водень як «зелений» акумулятор
енергії може бути в будь-який час використаний для виробництва електроенергії, руху
транспорту та інших потреб. Технологічні лінії на сьогодні відомі і їх впровадження потребує
тільки матеріальних ресурсів.
Сучасні акумулятори електроенергії побудовані на основі літію. Запаси цього матеріалу
є не у всіх країнах, і вартість його достатньо висока. Але з теоретичної точки зору можна
створити хімічні джерела струму на основі солей натрію або кальцію, запаси яких необмежені
[4]. Для стаціонарних акумуляторів в енергетичних системах важливі такі показники як ціна
та тривалість роботи а масо-габаритні показники знаходяться на другому плані. Тому
створення нових недорогих акумуляторів електроенергії з доступних матеріалів в найближчі
роки стане пріорітетним напрямком наукових досліджень та дасть змогу нам виграти ще одну
битву – битву за енергетичну незалежність Української енергетики.
Розширення потужностей «зеленої» енергетики із використанням різноманітних
електроакумулюючих систем – це успішна запорука створення енрегонезалежних громад на
місцевому рівні та декарбонізація атмосфери в загальноземному вимірі.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МАГНІТОЛЕВІТАЦІЙНОЇ ТРУБОПРОВІДНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ
СИСТЕМИ
В. Ю. Скосар1, С. В. Бурилов2, О. С. Ворошилов3, С. В. Комаров4
Інститут транспортних систем і технологій НАН України, вул. Писаржевського, 5, м. Дніпро
tel. 1+380667318618; 2+380961408170; 3+380958678256; 4+380675678847, e-mail:1skosarslava@gmail.com

Розглянуто конструкцію, принцип роботи і технічні характеристики магнітолевітаційної
трубопровідної транспортної системи, яка назначено для доставки корисного вантажу і
космонавтів на орбіту.
Ключові слова: магнітна левітація, лінійний тяговий електродвигун, енергозбереження,
енергоефективність, безпека експлуатації.
IMPROVEMENT OF MAGNETOLEVITATION PIPELINE TRANSPORT SYSTEM
V. Skosar1, S. Burylov2, O. Voroshilov3, S. Komarov4
Institute of Transport Systems and Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro

The design, principle of operation and technical characteristics of the magnetic levitation
pipeline transport system, which is designed to deliver payload and astronauts into orbit, are
considered.
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Один із перших розробників технології Маглев, який запатентував свою розробку ще в
1969 р. [1] Джеймс Пауелл, на початку XXI століття запропонував дуже перспективну ідею.
Дослідник запропонував для виведення корисного вантажу на навколоземну орбіту
використовувати вакуумовану трубопровідну магнітолевітаційну транспортну систему [2].
Така транспортна система, на відміну від ракети, не потребує компонентів ракетного палива
на борту літального апарату, і тому суттєво збільшує частку корисного вантажу і, відповідно,
зменшує вартість космічних пусків. А також підвищує енергоефективність транспортної
технології. Сутність полягає в тому, що космічний апарат розганяють лінійним
електродвигуном усередині вакуумованої пускової труби, яка підтримується у стані магнітної
левітації високо над землею. Але недоліком цієї розробки є небезпека експлуатації внаслідок
впливу атмосферної електрики (блискавок), яка здатна зруйнувати надпровідний стан
системи магнітної левітації та, таким чином, зруйнувати всю установку. Тому ми вирішували
завдання підвищення безпеки експлуатації даної транспортної системи.
Для цього нами пропонується наступне. Вакуумовану пускову трубу 2, яка назначено
для пуску літального апарата 1, підтримує левітаційна платформа 3. Але, на відміну від
розробки [2] Дж. Пауелла, замість плоскої платформи із сімома надпровідними кабелями 4,
ми використовуємо восьмигранну платформу, в котрої магнітне поле від надпровідних
кабелів 4 зі струмом компенсовано в трубі 2, за рахунок симетрії розташування кабелів і
однакового струму в них. Конструкцію надпровідних кабелів 4, які охолоджуються рідких
гелієм, ми не змінюємо; величину струму в кожному також не змінюємо (по 2 МА), оскільки
цей аспект добре прораховано в [2]. Відповідно, на землі також розташовано вісім
надпровідних кабелів 5, котрі потім по чотири кабелю 6 розходяться у протилежні сторони
(рис. 1). Оскільки в розробці [2] і в нашої розробці левітаційна сила перевищує вагу
левітаційної платформи з трубою 2 і літальним апаратом 1, то потрібні троси 7 для рівноваги
і протистоянню потужним вітрам. В нашої розробці, як і в розробці [2] Дж. Пауелла, літальний
апарат 1 починає рух і розгін на землі, а закінчує – на висоті 22 км над рівнем моря, причому
зі швидкістю 8 км/с, і потім для досягнення земної орбіти за потребою залежно від загальної
ваги запускає ракетні двигуни. Але в нашої розробці надпровідні кабелі розташовані так, що
одночасне пошкодження всіх вісім кабелів блискавкою практично неможливо. Крім того,
надпровідні кабелі у нас захищено грозозахисними тросами.
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У роботі представлено цілі, пріоритети та завдання Водневої стратегії України,
етапи та основні заходи для її реалізації.
Ключові слова: Відновлювані джерела енергії, електролітичний водень, воднева
енергетика, воднева економіка.
BASIC PRINCIPLES OF THE HYDROGEN STRATEGY OF UKRAINE
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This paper presents the goals, priorities and objectives of the Hydrogen Strategy of Ukraine,
stages and main measures for its implementation.
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Україна, ввійшовши в десятку світових країн-лідерів, подала до Секретаріату Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року
(СНВР), схвалену урядом у 2018 році. «Декарбонізація енергетики України» є ключовим
розділом СНВР. Для оцінки скорочення викидів парникових газів були визначені та враховані
заходи з декарбонізації енергетики України, які зокрема передбачають збільшення
виробництва та споживання електричної енергії з відновлюваних джерел, розвиток
міжнародної інтеграції України у сфері відновлюваної енергетики та інших секторах.
Комплекс заходів у сфері модернізації та інновацій включає також впровадження технологій
акумулювання енергії та розвиток технологій виробництва водню.
Необхідність здійснення переходу на нову чисту енергетичну систему або переходу до
безвуглецевої екологічно безпечної економіки є на сьогодні для України важливим рушієм
переходу на зелені водневі технології, що як первинне джерело енергії для отримання водню
використовують енергію відновлюваних джерел.
Успішний енергетичний перехід означає поєднання доступності та безпеки постачання
енергії, захисту клімату, інноваційного та інтелектуального спрямування. Цей перехід має
довгострокову перспективу і тривалий час співіснуватиме з традиційними технологіями, які в
обмежених обсягах залишатимуться частиною енергетичної системи протягом перехідного
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періоду до досягнення повної чистої енергетичної системи. Центральна роль водню в
подальшому розвитку та здійсненні енергетичного переходу обумовлена такими факторами:
- водень є універсальним джерелом енергії, його можна використовувати як для
отримання електричної й теплової енергії в різних секторах економіки, так і безпосередньо в
транспортних засобах та як основу для виробництва добрив і синтетичного палива;
- водень може застосовуватися в системах зберігання енергії, призначених для
забезпечення гнучкості енергосистеми, врівноваження попиту та пропозиції, особливо при
значних обсягах впровадження відновлюваних джерел енергії, і є важливою складовою
енергетичного переходу;
- водень є важливим засобом передачі енергії між регіонами з недорогими
відновлюваними джерелами енергії та центрами споживання, оскільки його можна
транспортувати і розподіляти трубопроводами так само, як природний газ, і це коштує
дешевше, ніж передача еквівалентного обсягу електроенергії електропровідними мережами;
- водень вже використовується як сировина в різних хімічних та промислових процесах,
наприклад, для виробництва аміаку або як замінник вугільного коксу при виробництві сталі;
це один із шляхів декарбонізації виробничих процесів в промисловості;
- для виробництва водню можуть бути використані внутрішні ресурси, забезпечуючи
енергетичну незалежність.
В Інституті відновлюваної енергетики НАН України розроблено проєкт Водневої
стратегії, що включає такі розділи:
●
Водень і перспективи його застосування;
●
Цілі та пріоритети водневої стратегії України;
●
Етапи та основні заходи реалізації стратегії;
●
Створення передумов інвестиційної привабливості для розвитку водневих
технологій.
У додатку представлено загальний план дій − перелік основних дій і заходів політики
впровадження водневої стратегії України.
Загальною метою Водневої стратегії є створення водневої енергетики як
важливого елементу нової моделі енергетичної системи України для забезпечення значної
частки потреб в екологічно чистому енергоносії енергетичної, промислової та транспортної
галузей України. Це сприятиме розвитку безвуглецевої економіки як пріоритетного напряму
державної політики, і, відповідно, зменшенню споживання органічного палива та поліпшенню
стану довкілля.
Цілі водневої стратегії України включають:
●
створення водневої енергетики як важливого елементу нової моделі
енергетичної системи України;
• забезпечення значної частки потреб всіх галузей економіки України в екологічно
чистому енергоносії;
• розвиток безвуглецевої економіки як пріоритетного напряму державної політики і
зменшення споживання органічного палива та поліпшення стану довкілля;
• забезпечення енергетичної незалежності для зміцнення політичної і економічної
незалежності України;
• перетворення України з об'єкта міжнародних торгів на суб'єкта стратегічної політики в
ЄС і у світі;
• прискорення інтеграції України в політичну, економічну і безпекову структури ЄС і
НАТО.
Для досягнення стратегічних цілей необхідно виконання ряду пріоритетних завдань,
що сприятиме створенню ефективних механізмів їх реалізації, зокрема нормативноправового, економічного, методичного, інформаційного, кадрового та організаційнокерівного забезпечення:
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●
створення законодавчо-правової та нормативно-технічної бази;
• організація науково-технічного й інформаційного забезпечення та освіти;
• організація управління та контролю за впровадженням ВС із залученням бізнесу,
громадянського суспільства і міжнародних партнерів;
• створення систем заохочування і застосування механізмів економічного
стимулювання;
• використання системи міжнародного співробітництва і проведення моніторингу
досвіду передових країн для внесення необхідних коректив;
• розробка детальних покрокових планів дій в енергетиці, транспорті, комунальножитловому господарстві, промисловості, будівництві та в аграрному секторі.
Визначено основні етапи впровадження Водневої стратегії України:
●
1-й етап, або короткострокові цілі (2022–2025 рр.) – закладання фундаменту
водневої енергетики й запуск експортного ринку зеленого водню;
• 2-й етап, або середньострокові цілі (2026–2030 рр.) – диверсифікація первинних
енергоносіїв за рахунок зростання обсягів виробництва водню;
• 3-й етап, або довгострокові цілі (2031–2050 рр.) – швидке розширення ринку, зокрема
експортної складової.
Плани покрокових дій за секторами і за етапами такі:
●
становлення водневого сектору − план дій до 2025 року;
●
оптимізація та інноваційний розвиток – план дій до 2030 року;
●
забезпечення сталого розвитку – план дій до 2035 року;
●
перехідний період у використанні водню з викопного палива – план дій до 2035
року;
●
масштабне використання зеленого водню – план дій до 2050 року.
Реальні можливості застосування водню мають визначатися за секторами економіки з
урахуванням задач з декарбонізації, а також можливостей експорту водню та палив на його
основі.
Для ефективного впровадження водневих технологій в Україні повинні бути розроблені
детальні плани дій які мають містити детальні дані, заходи і графіки виконання із чіткими
часовими рамками, мають бути розроблені по кожному етапу впровадження Водневої
стратегії для кожного сектора окремо, а саме: транспорту, енергетики, промисловості,
комунально-житлового господарства, будівництва, сільського господарства.
Визначено показники ресурсної бази сучасної зеленої водневої енергетики –
енергетичний потенціал відновлюваних джерел енергії та водні ресурси, на основі яких
встановлено оптимальні території в Україні для виробництва зеленого водню.
Розроблена структура управління щодо контролю за впровадженням Водневої
стратегії передбачає співпрацю між урядовими організаціями та місцевими органами влади,
бізнесом, громадянським суспільством, неурядовими організаціями та міжнародними
партнерами.
Надано заходи щодо створення передумов інвестиційної привабливості для розвитку
водневих технологій та перелік основних дій і заходів політики впровадження Водневої
стратегії України.
Також представлено перелік заходів для створення привабливих умов для залучення
інвестицій у водневі технології України, інформаційна політика і підготовка кадрів та
висвітлено переваги України як експортера зеленого водню.
Оптимальний варіант досягнення мети Водневої стратегії передбачає розроблення і
виконання заходів, направлених на створення ефективної та економічної інфраструктури
виробництва й постачання споживачам екологічно чистого водню, отриманого при
використанні відновлюваних джерел енергії як первинних енергоресурсів, та розробку і
впровадження дієвого механізму реалізації державної політики у сфері водневої енергетики.

41

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

Це забезпечить створення умов для підвищення рівня освоєння енергії відновлюваних
джерел та впровадження новітніх безвуглецевих технологій на основі зеленого водню в
різних галузях України, насамперед в енергетичній, транспортній та промисловій.
Посилання:
Воднева стратегія України: проєкт/ Інститут відновлюваної енергетики НАН України. – Київ,
2021. – 91 с.
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SCIENTIFIC RESEARCH OF HYDROGEN TECHNOLOGIES BY UKRAINIAN
SCIENTISTS
M. Kuznietsov
DScTech, Institute of renewable energy, Kyiv, Ukraine, tel. +380442062809, e-mail: nik_ku@ukr.net.

Research program of the NAS of Ukraine named "Development of scientific principles of the
hydrogen, storage and use of hydrogen in autonomous energy supply systems” was performed at
2019-2021. The latest advances in the use of renewable energy sources (solar and wind), chemical
processes, biomaterials for the efficient production of hydrogen, its storage and use in the fuel cells
powered energy supply systems are obtained by participants in this program.
Keywords: hydrogen producing, renewable energy, power system.
ORCID: 0000-0002-0497-7439
Over the past ten years, the institutes of this Academy worked on the implementation of a
comprehensive program of scientific research dedicated to the production, transportation, storage,
and use of hydrogen. Within the framework of this program, new highly efficient hydrogen storage
and hydrogen generating materials were developed, a technology for manufacturing high-pressure
cylinders for hydrogen storage was proposed, new efficient fuel cells were made and tested,
modern technologies for producing hydrogen from various renewable raw materials were
proposed, technological schemes for producing hydrogen based on use of geothermal energy
sources, solar radiation, and wind energy were developed, so as biotechnologies and others. The
results of the program execution are presented in the monograph [1].
Among them there is work “Development of the methods of hydrogen production in
autonomous power supply systems using renewable energy sources” performed by Institute of
Renewable Energy, NASU. Meteorological data of solar radiation and wind power in the some
regions of Ukraine are analyzed and used for calculation of electricity production with solar and
wind power plants to obtain technical and economic indicators for appropriate technological
schemes. The data of hydrogeological conditions of geothermal deposits of Kharkiv, Poltava, Lviv
and Zakarpattia regions of Ukraine are generalized. Technological schemes of hydrogen
production in the construction sites of solar, wind and geothermal power plants have been
developed. The combined schemes of hydrogen production are developed, and the priority objects
of construction of research and industrial installations are justified. Hydrogeological conditions of
Ukraine in the locations of existing solar and wind power plants allow us to raise the question about
construction of underground hydrogen storage facilities. The objects of priority construction of
research and industrial installations for hydrogen production and storage have been identified,
namely locations in Ivano-Frankivsk, Mykolaiv, and Kherson regions. The method for creating of
underground hydrogen storage in aquifers was adopted.
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Another work of our Institute named: “Development of scientific bases for the establishment
of the hydrogen production technologies using renewable energy sources and prospects of its
further usage for energy supply in Ukraine”. The paper presents a justification of the possible ways,
stages and quantitative indicators of the use of hydrogen obtained with the renewable energy
sources, in particular wind and solar energy. The potential opportunities and achievable volumes
of hydrogen production by solar and wind power in the different regions of Ukraine have been
studied [2, 3]. Ukraine has a significant potential for the use of hydrogen not only in energy (as a
means of energy storage), but also in other industries.
In the gas industry, hydrogen can be used for the substitution of the natural gas, currently
mainly in the form of additives or mixtures. Pipelines seem to be the main way of hydrogen
transportation in Ukraine, and underground gas storage facilities can serve as storage tanks.
An important component of assessing the possibilities of obtaining hydrogen by electrolysis
is the analysis of water resources of Ukraine. The purpose of the analysis of Ukraine's water
resources is to evaluate the water resources of Ukraine and find out the possibility of using them
to obtain "green" hydrogen. The available water resources of Ukraine are quite sufficient to fully
realize the potential of green hydrogen production without increasing the water intake [4].
The assessment of the renewable energy potential for the needs of the hydrogen economy,
performed at the Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
was used in the development of a number of programs and draft strategies. The transition to
hydrogen energy as carbon-free technology requires certain stages where scientific, technical,
organizational, financial and commercial issues should be solved. The presence of a
comprehensive issue and assessment of the main problems are the advantages of this study,
especially the developed methodology and the results obtained in assessing the potential of RES.
However, the development of a detailed strategy and action plan requires further work of all the
stakeholders.
References:
1. Hydrogen based energy storage: status and recent developments, V. Yartys, Y. Solonin, I. Zavaliy, eds, Lviv,
Prostir-M., 2021.
2. Atlas of Energy Potential of Renewable Energy Sources of Ukraine, S. Kudria.ed., IRE, Kyiv, 2020,
https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/atlas.pdf.
3. S. Kudria, I. Ivanchenko, B. Tuchynskyi, K. Petrenko, O. Karmazin, O. Riepkin, “Resource potential for windhydrogen power in Ukraine”, Int. J. Of Hydrogen Energy, 2021, v. 46, pp.157–168, 2021.
4. K. Petrenko, I. Ivanchenko, O. Karmazin, “Analysis of Ukraine's water resources in the context of their use possibility
for the production of "green" hydrogen”, Vidnovluvana energetika, 2021, № 2, pp.19–28, https://doi.org/10.36296/18198058.2021.2(65).19-28).
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ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБ ВОДНЮ ПРИ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
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Багато країн розробляють стратегії переходу на водневу економіку, в які
закладають прогнозні техніко-економічні показники. Більшість прогнозів розвитку
водневої економіки є інтуїтивними, що в свою чергу вносить велику невизначеність у
прогнозовані показники. Прогноз техніко-економічних показників доцільно проводити,
використовуючи формалізовані методи з урахуванням розвитку технологій у часі.
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У тезах наведено основні математичні моделі, що застосовуються у прогнозуванні,
та прогноз потреб у водні в 2050 році.
Ключові слова: зелений водень; відновлювані джерела енергії; прогнозування; аналіз
потреб у водні.
APPROACHES TO FORECASTING HYDROGEN NEEDS IN DECARBONIZATION OF
THE ECONOMY
S. Kudria1, Y. Tashcheiev2,
Institute of Renewable Energy NAS of Ukraine

Many countries are developing strategies for the transition to a hydrogen economy, which
include forecast technical and economic indicators. Most forecasts of the hydrogen economy are
intuitive, which, in turn, adds a lot of uncertainty to the forecast. The forecast of technical and
economic indicators should be carried out using formalized methods taking into account the
development of technology over time.
The abstracts present the main mathematical models used in forecasting and forecasting
hydrogen needs in 2050.
Keywords: green hydrogen; renewable energy sources; prognostication; hydrogen needs
analysis.
ORCID: 10000-0002-4798-6853, 20000-0002-0408-4315
Водень може зайняти значне місце в процесі переходу до системи з низьким вмістом
вуглецю завдяки широкому використанню в енергетиці та практично нульовому рівню
викидів парникових газів протягом усього життєвого циклу.
На сьогоднішній день більшість країн розробляють стратегії переходу на водневу
економіку, в які закладають прогнозні техніко-економічні показники. Надалі багато політикоекономічних рішень у країнах ґрунтуватимуться на цих показниках, ці рішення також стануть
прямо та опосередковано впливати на багато сфер людської життєдіяльності й вноситимуть
корективи до соціальних та економічних аспектів. Тому прогноз техніко-економічних
показників переходу на водневу економіку набуває особливої важливості, а також потребує
ретельного та глибокого дослідження.
Методи прогнозування прийнято розділяти на інтуїтивні та формалізовані, перші мають
справу з судженнями, другі з математичними моделями. На сьогодні більшість прогнозів
розвитку водневої економіки є інтуїтивними, що спричиняє невизначеність прогнозованих
показників. На наш погляд, потрібно доповнити інтуїтивні прогнози формалізованими, що
дозволить отримати більш точну та з меншою похибкою картину декарбонізованої економіки.
Екстраполяція тенденцій є одним із широко використовуваних математичних методів
прогнозування. Техніка екстраполяції відображає те, що в майбутньому буде розумною
проекцією деяких типів даних часового ряду, виходячи з припущення, що старий часовий ряд
включає всю інформацію, необхідну для прогнозування майбутньої події, й існуючі тенденції
триватимуть у майбутньому (табл. 1).
Тип
Лінійний
Поліном
Експоненційний

Табл. 1. Види методик екстраполяції
Рівняння тренду
Yt+1=y0+kt
Yt+1=y0+k1t+ k2t2
Yt+1=y0ekt або ln yt+1 = ln y0 + kt
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Цей метод, простий і відносно недорогий, підходить для короткострокового прогнозу,
але потребує поєднання з доповнювальними методами, наприклад, такими, які
використовують криві росту.
Криві зростання є найдавнішими методиками, які також широко використовуються в
практичних застосуваннях для технологічного прогнозування. Криві зростання зазвичай
мають S-подібну характеристику, оскільки технології мають тенденцію розвиватися за
закономірностями, подібними до кривих росту біологічних систем з досвіду [1]. Деякі типи
рівнянь наведено у табл. 2.
Табл. 2. Типи кривих зростання
Рівняння
Y=L1+ae-bt

Тип
Логістична функція
Функція Гомпертця

Y=Le-b-kt

Менсфілд – Блекмена
БАСС

ln YtL-Yt = 0+0t
yt=1-e-p+qt1+(qp)e-p+qt

Фішер – Прай

Yt1-Yt=e2a(t-t0)

Розширений Ріккаті

ytYt-1=0+1Yt-1+21Yt-1+3ln Yt-1

Вейбулла

ln lnLL-Yt = 0+1lnt

Джерело: підготовлено авторами за даними [1].
На наш погляд, також заслуговують на увагу прогнозні значення потреби у водні,
розраховані з урахуванням галузевих особливостей, зроблені на основі порівняльного
аналізу з різних джерел. У табл. 3 зібрані оцінки потреби ЄС у водні на 2050 рік для різних
секторів, які класифікуються за трьома вимірами. Подано огляд порядку величини оцінених
потреб, що є відправною точкою для ієрархізації стосовно політичних цілей вищого рівня [2,
3, 4].
Категорія
Безпрограшні сектори

Сектори без
блокування

Табл. 3. Оцінка потреби у водні на 2050 рік
Визначення
Сектор

Мін.

ТВт·год

Застосування,
які можна
декарбонізувати за
допомогою водню, а в
інших випадках – лише
за допомогою CCS
та/або біомаси
Програми, які не
можуть бути повністю
декарбонізовані
шляхом електрифікації
Застосування,
які в принципі можна
декарбонізувати за
допомогою
відновлюваного водню,
а також за допомогою

Аміак
Алкени *
Нафтопереробні
заводи
Сталь
∑ Промисловість
Авіація
Судноплавство
∑ Транспорт
Високотемпературне

Макс.
ТВт·год

96
42+10
n.a.

480

73
270
0
20
20
145

123
570
340
120
460

10

200

n.a.

тепло
Важкі транспортні
засоби
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Джерело: підготовлено авторами за даними [2].
Як бачимо з табл. 3, вчені прогнозують у 2050 році потреби у водні Європи на рівні від
445–2030 ТВт*год. На цьому фоні цікавий прогноз потреб у водні Німеччини; за оцінками
науковців, потреба в зеленому водні до 2050 року, може скласти приблизно 169–673 ТВтгод, або 56*10 –224,3*10 л (5,05*10 –20,2*10 кг) [6].
Отже, в подальших наших дослідженнях, присвячених прогнозу техніко-економічних
показників, буде застосовано змішані формалізовані методи з урахуванням розвитку
технологій у часі.
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ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВЕЛИКОМАСШТАБНОГО ВИРОБНИЦТВА
ЕКОЛОГІЧНО-ЧИСТОГО ВОДНЮ В УКРАЇНІ
М. М. Уланов
Інститут технічної теплофізики НАН України, вул. Марії Капніст 2а, м. Київ, 03057, Україна
тел. +380444249642, e-mail: e3therm@gmail.com

У роботі наведена економічна доцільність великомасштабного виробництва
екологічно-чистого водню на існуючих блоках АЕС.
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Ключові слова: водень, економічна доцільність, атомна електрична станція
ECONOMIC FEASIBILITY OF LARGE-SCALE PRODUCTION OF ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY HYDROGEN IN UKRAINE
M. Ulanov
Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine

The paper presents the economic feasibility of large-scale production of environmentally
friendly hydrogen at existing NPP units.
Keywords: hydrogen, economic feasibility, nuclear power plant.
Диверсифікація енергозабезпечення стає сучасним трендом енергетичної політики
розвинутих країн світу. Досягнення енергетичної безпеки є важливим пріоритетом як
національної, так і світової економіки. Саме тому як розвинені країни, так і країни, що
розвиваються, все більше звертають увагу на відновлювальні джерела енергії (ВДЕ),
приділяючи особливу увагу розвитку ядерної енергетики. Більш того, в сучасних умовах все
більше визнання отримує теза про те, що забезпечення глобальної енергетичної безпеки
неможливо без використання ядерної енергетики в найближчі 30 – 40 років – до середини
ХХІ ст. Серед причин доцільності активного розвитку ядерної енергетики називають
зростання попиту на енергоресурси через стрімке збільшення чисельності населення світу,
швидку індустріалізацію виробництва, а також через вичерпність запасів традиційних
енергоносіїв. Адже 100 г урану дають таку ж кількість енергії, як 1 т нафти.
Станом на початок 2017 року, в 31 країні світу експлуатувалося 440 ядерних реакторів,
ще 60 нових атомних електростанцій у 15 країнах знаходилися на стадії будівництва.
Найбільшу кількість ядерних реакторів розташовано у США – 99, Франції – 58, Японії – 43,
Росії – 34, Китаї – 30 ядерних реакторів. У найближчі роки планується будівництво нових
АЕС: в Китаї – 43, Росії – 25, в Індії – 20 ядерних реакторів.
За даними World Nuclear Association, провідні позиції з виробництва електроенергії на
атомних електростанціях у світі посідають США – 798 млрд кВт⋅год, Франція – понад 419
кВт⋅год, Росія – дещо більше 182 млрд кВт⋅год, Китай – понад 161 млрд кВт⋅год та Південна
Корея – 157 млрд кВт⋅год.
Україна належить до держав, які мають розвинену галузь ядерної енергетики. За
часткою генерації АЕС у сукупному виробництві електроенергії Україна посідає четверте
місце у світі після Франції, Словаччини та Угорщини. В Україні експлуатується 15
енергоблоків загальною потужністю 13,835 ГВт на чотирьох АЕС: 6 – на Запорізькій, 4 – на
Рівненській, 3 – на Південно-Українській та 2 – на Хмельницькій.
З метою зберігання енергії для балансування змінних потоків ВДЕ та надлишку
електричної енергії атомної генерації в світі запропоновано використовувати універсальній,
дружній до навколишнього середовища енергоносій – водень. Особливо він може бути
джерелом енергії для секторів, для яких не годиться електрифікація. Майже 95% поточного
попиту на водень задовольняється за допомогою використання вуглеродомістких
виробничих процесів, таких як парова конверсія метану. Це неприйнятно у світлі глобального
переходу до екологічно чистої енергії, особливо з огляду на те, що попит вже досить високий
і продовжує зростати. За даними Міжнародного енергетичного агентства, з 1975 року попит
на водень збільшився більш ніж утричі.
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Пріоритетом є розробка відновлюваного водню, що виробляється в основному з
використанням енергії вітру та сонця. Тим не менш, у короткостроковій та середньостроковій
перспективі необхідні інші форми низьковуглецевого водню для швидкого скорочення
викидів та підтримки розвитку нового ринку енергоносія.
Європейська комісія зазначає, що в період 2020–2024 року вона підтримає
встановлення як мінімум 6 ГВт електролізерів, для виробництва до одного мільйона т водню.
Сукупні інвестиції у відновлюваний водень у Європі можуть становити до 180 – 470 мільярдів
євро до 2050 року, а в низьковуглецевий водень – 3–18 мільярдів євро. У водневій стратегії
Європейського союзу («Воднева стратегія для кліматично-нейтральної Європи») йдеться
про план, згідно з яким ЄС до 2030 року знадобиться 40 ГВт електролізерів на території блоку
та 40 ГВт у сусідніх країнах для експорту водню до Євросоюзу. При цьому на території ЄС
буде вироблятися до 10 млн т водню. Технологічна позиція Європи на світовому ринку водню
оцінюється як лідируюча, і очікується, що у водневому секторі Європи, по всьому ланцюжку,
може бути створено близько 1 млн робочих місць.
Зараз водень використовується у різних промислових процесах, починаючи від
виробництва синтетичного палива та нафтохімії до виготовлення напівпровідників та
електромобілів на водневих паливних елементах. Щоб зменшити шкідливий вплив на
навколишнє середовище у зв'язку з виробництвом 70 млн. т водню на рік, деякі країни
звертаються до ядерної енергетики.
Наприклад, переведення лише 4% поточного виробництва водню на електроенергію,
що виробляється АЕС, дозволив би зменшити викиди вуглекислого газу на 60 млн т на рік, а
якби весь водень вироблявся з використанням ядерної енергії, то можна було б говорити про
скорочення викидів вуглекислого газу на понад 500 млн т на рік.
В результаті проведеного аналізу стану атомної генерації електричної енергії в Україні
і за результатами моніторингу диспетчерської інформації роботи блоків атомних станцій за
2018–2020 рр. (25000 показників за рік) визначено середньорічний коефіцієнт використання
встановленої потужності енергоблоків АЕС на рівні від 69,6% у 2018 р до 62,7% у 2020 р.,
тобто величина вільної електричної енергії на існуючих блоках АЕС коливається від 4201
МВт⋅год до 5156 МВт⋅год і може бути використана для виробництва екологічно-чистого
водню за допомогою електролізних установок, що у кількісному обсязі становить від 668 тис.
т до 820 тис. т водню на рік (або від 7,4 млрд. м до 9,1 млрд. м на рік).
3
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ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВА ВОДНЮ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ВДЕ В ЄС

Ю. В. Тащеєв
к.е.н., с.н.с., Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ
тел. +380509744476, e-mail: tascheevyuri@gmail.com

Розглянуто дослідження, в якому оцінюється заміна сірого водню виробництвом
зеленого водню за рахунок електролізу з використанням відновлюваних джерел енергії для
ЄС27 та Великобританії на регіональному рівні з урахуванням існуючого споживання
електроенергії та попиту на водень.
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Для переведення нинішнього річного виробництва водню в ЄС на електроліз,
технічного потенціалу «зеленої» електроенергії з вітру, сонця та гідроелектростанцій
цілком достатньо, а також для додаткового попиту на «зелений» водень.
Ключові слова: зелений водень; відновлювані джерела енергії: потенціал виробництва
водню в ЄС.
ASSESSMENT OF THE POTENTIAL FOR HYDROGEN PRODUCTION BASED ON THE
USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE EU
Y. Tashcheiev
Ph.D., Senior Research Fellow, Institute of Renewable Energy NAS of Ukraine,

Researcher ID: M-2048-2014

A study examining the replacement of gray hydrogen by green hydrogen production through
renewable energy electrolysis for the EU27 and the UK at regional level is considered, taking into
account existing electricity consumption and hydrogen demand.
To convert the current annual hydrogen production in the EU to electrolysis, the technical
potential of "green" electricity from wind, solar and hydropower is sufficient, as well as for additional
demand for "green" hydrogen.
Keywords: green hydrogen; Renewable energy sources; the potential for hydrogen production in
the EU.
ORCiD: 0000-0002-0408-4315
До 2050 р. водень може забезпечити до 24% загального попиту на енергію, що
відповідає орієнтовно 2251 ТВт-год енергії в ЄС + Великобританії. За секторами: 675 ТВтгод на транспорті, 579 ТВт-год на теплоенергію та електроенергію для будівництва, 391 ТВтгод на існуючу промислову сировину, 257 ТВт-год на нову промислову сировину, 237 ТВт-год
на промислову енергетику та 112 ТВт-год на виробництво електроенергії [1].
Нами проаналізовано дослідження, в якому представлений перший аналіз та оцінка
технічного потенціалу виробництва зеленого водню за допомогою електролізерів, що
працюють на поєднанні місцевих ресурсів ВДЕ в ЄС (27) та Сполученому Королівстві
(Великобританія) [2].
У дослідженні оцінюються поточні рівні виробництва водню та попиту на
електроенергію, в подальшому оцінюється технічний потенціал технологій ВДЕ
(вітроенергетика на суші/та морі, сонячні фотоелектричні установки на землі та на даху, а
також гідроенергетика) для всіх регіонів. На підставі цього розраховується скільки країн ЄС
можуть генерувати необхідну електроенергію з місцевих ВДЕ для покриття попиту на
водень та електроенергію з географічною прив'язкою, що дозволяє визначити потенційні
центри виробництва водню,
Порівнюються значення попиту та пропозиції щодо країн. Загальний потенціал зеленої
електроенергії перевищує загальний попит на електроенергію, у тому числі для виробництва
водню в більшості країн, за винятком Бельгії (-62,7 ТВт-год) та Люксембургу
(-2,2 ТВт-год). Країнами з найбільшим обсягом надлишкового потенціалу зеленої енергії є
Іспанія, Франція, за якими йдуть Румунія та Польща. Для сусідніх країн, що не входять до
ЄС, із значним виробництвом водню, Великобританія має великий надлишок потенціалу
відновлюваної зеленої електроенергії (+900 ТВт-год), тоді як Швейцарія матиме чистий
дефіцит у розмірі -34 ТВт-год.
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На рівні окремих регіонів рис (а) представлений технічний потенціал «зеленої»
електроенергії, а на рис (б) – технології відновлюваних джерел енергії з найбільшим
розрахунковим технічним потенціалом у регіонах, пов'язаних із виробництвом водню.

Рис. Технічний потенціал «зеленої» електроенергії та технології відновлюваних джерел енергії

Джерело: [2].
Висновок дослідження полягає в тому, що більшість європейських регіонів мають
досить високий технічний потенціал, щоб самостійно використовувати відновлювані
джерела енергії. Енергетичні моделі та симуляції показують, що майбутні потреби у водні [3]
(тобто транспорт, промисловість та опалення) значно зростають у сценаріях декарбонізації.
Такі сценарії також охоплюють більше секторів (наприклад, важку промисловість та
будівництво, де роль водню може бути вирішальною).
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Останні події чітко продемонстрували, що залежність під викопного палива можуть
призвести до енергетичної бідності та втрати незалежності. 80% населення планети живе в
країнах, які є чистими імпортерами викопного палива. Навпаки, відновлювані джерела
енергії доступні в усіх країнах, пропонуючи вихід із залежності від імпорту та дозволяючи
країнам відокремити економіку від витрат на викопне паливо, одночасно стимулюючи
економічне зростання та створення нових робочих місць. Відновлювані джерела енергії
повинні будуть значно розширюватися в усіх секторах. До 2030 року глобальне щорічне
збільшення відновлюваної енергії збільшиться втричі, як рекомендовано Міжурядовою
групою експертів зі зміни клімату (IPCC). У грудні 2019 року Європейська комісія прийняла
масштабну програму дій під назвою «Європейський зелений курс» (European Green Deal –
комюніке ЄС та дорожньої карти з планом дій і термінами виконання) [1], що разом із Carbon
border adjustment mechanism (CBAM) [2] фактично визначає орієнтири розвитку європейської
економіки на кілька десятирічь вперед. У червні 2021 року Єврокомісія ввела Пакет
законодавчих актів у сфері клімату та енергетики – Fit for 55 [3]. Відбулось оновлення
законодавства ЄС та впровадження нових ініціатив з метою забезпечення відповідності
політики ЄС кліматичним цілям. До основних Директив, що сприяють формуванню та
розвитку водневої економіки відносять: Renewable Energy Directive 2018/2001 (яка містить
юридично обов'язкове визначення відновлюваних джерел енергії, рідкого та газоподібного
транспортного палива небіологічного походження); Alternative Fuels Infrastructure Directive
2014/94/EU (спільні рамки і мінімальні вимоги до розгортання інфраструктури
альтернативного палива, у тому числі пункти заправки воднем). Проектом HyLaw [4]
визначено понад 50 законодавчих актів ЄС що забезпечують регулювання, яке впливає на
розвиток водневих технологій. Варто зазначити, що у 2020 році прийнято Водневу стратегію
ЄС, яка забезпечує розгляд та шляхи перетворення потенціалу водню в реальність через:
дослідження, створення ринку, регулювання, інновації та інвестиції. Для реалізації цієї
стратегії Європейська Комісія створила European Clean Hydrogen Alliance за участю
компаній-лідерів нової галузі, прогресивного громадянського суспільства, національних та
регіональних програм розвитку, Європейського інвестиційного банку. Країни-члени ЄС
підкреслюють значимість водню у національних енергетичних та кліматичних планах.
Концепція «знизу – вверх» забезпечується завдяки реалізації проектів Водневих долин, які
керуються Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) та державно-приватним
партнерством European Hydrogen Valleys partnership (EHV) за підтримки Європейської
Комісії. Водневі долини розглядаються як сходинки до нової водневої економіки, через
формування й розвиток ринку нового покоління та інтегрованих проектів, які охоплюють
значну частину ланцюга створення вартості – «міні водневі економіки». Водневі проекти
зібрані та представлені на платформі Mission Innovation Hydrogen Valley [5]. Станом на 2021
рік визначено 36 водневих долин у 20 країнах на загальною суму інвестицій 32, 5 млн євро.
Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, підкреслила ключову роль водневих
долин у своїй промові про стан Союзу на пленарному засіданні Європейського парламенту
у вересні 2020 року: «Я хочу […] створити нового європейця Водневі долини для модернізації
наших промисловості, живлення наших транспортних засобів і привезти нове життя сільській
місцевості».
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Водневі долини є важливим кроком у Водневій стратегії, мають потенціал для
створення локально інтегрованих водневих екосистем як чистого джерела енергії та
стимулювання регіонального економічного розвитку. Більше 85% водневих долин
перебувають на різних етапах розвитку, 15% вже повністю реалізовано. З'являються три
типові структури: локальні, мало масштабні та мобільні проєкти; локальні,
середньомасштабні та галузеві варіанти; а також масштабні та експортно-орієнтовані
проекти. Майже всі водневі долини задіяні у виробництві водню, причому 85% охоплює
зберігання або переробку, а також транспортування. Дві третини водневих долин зараз
знаходяться в Європі, з 13% в Америці та 22% в Азіатсько-Тихоокеанському
регіоні. Більшість проектів мають обсяг інвестицій до 100 мільйонів євро, а декілька
гігапроєктів перевищують позначку в 1 мільярд євро.
В березні 2022 року відбулося підключення України до ENTSO-E, таким чином Україна
стала членом "енергетичного Євросоюзу". ЄС відводить Україні важливу роль у досягненні
цілей Європейської зеленої угоди та визначив Україну пріоритетним партнером у Водневій
стратегії ЄС. Більше того, Україна включена до програми «зеленого» водню 2×40 гігават
(ГВт) для Європейської ініціативи зеленої угоди. Згідно з ним, до 2030 року необхідно
забезпечити 80 ГВт потужностей з виробництва водню за технологією електролізу, тоді як в
Україні можна створити 10 ГВт потужностей з виробництва «зеленого» водню. Очікується,
що водневі долини значно дозріють протягом наступного десятиліття, оскільки проекти
множаться та збільшуються в розмірах та складності. Це буде зумовлено зростанням
приватних інвестицій і стратегічними кроками в новій перспективній сфері бізнесу.
Згідно з дослідженнями Hydrogen Valleys у звіті FCH JU, наступні п’ять факторів є
найбільш важливими на етапі підготовки:
1.
Концепція проєкта, яка охоплює розрахунки вартості та включає
технологію, яка використовує місцеві активи та відповідає місцевим потребам;
2.

Бізнес-структура та обґрунтування для розробки проєкта;

3.

Фінансування з багатьох джерел, у тому числі державне фінансування;

4.
Партнерство та співпраця зацікавлених сторін, що охоплює весь обсяг
проекту та забезпечує постійну прихильність усіх сторін;
5.

Політична підтримка та підтримка громадськості.
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Постійні розробки:
● Вартість виробництва водню шляхом електролізу через протон обмінну
мембрану (PEM) у 2017 році: 6,7 євро за кілограм (кг) з потенційним зниженням до 4,1
євро за кг у 2025 році (Tractebel, 2017)*. (Технологія PEM краще підходить для
забезпечення гнучкості);
● До 2030 року від 70% до 88% вартості виробництва водню буде пояснюватися
вартістю енергії; більша частка дешевої відновлюваної енергії може прискорити
впровадження технологій ;
● 4% світового запасу водню виробляється за допомогою електролізу (решта –
на основі викопного палива) ;
● Дослідження Hydrogen Council передбачає, що водень може задовольнити
18% світового кінцевого попиту на енергію до 2050 року, що дорівнює приблизно 78
джоулям.

Висновок: Водневі долини почнуть демонструвати свій повний потенціал до середини
цього десятиліття, оскільки багато з них досягнуть фази впровадження або
експлуатації. Велика кількість також розширить діяльність за межами їх поточної сфери, а
деякі будуть співпрацювати з сусідніми долинами і надаватимуть імпульс ринку
водню. Цілісна глобальна політика може об’єднати країни, щоб організувати перехід до
декарбонізації та зміцнити міжнародний потік фінансів, потенціалу та технологій. Чистий,
універсальний і повний потенціалу водень є одним із будівельних блоків декарбонізацій
енергетики. Уряди в усьому світі вже почали впроваджувати підтримуючу політику та
нормативні акти, але для ефективного прогресу необхідні проєкти знизу вгору на додаток до
цих заходів зверху вниз. Водневі долини є важливим кроком до локально інтегрованих
водневих екосистем. Вони не тільки можуть забезпечити стійку енергію, вони також є
основними рушійними силами промислового розвитку та створення робочих місць. Країни
ЄС та Україна відіграють активну роль у енергетичній незалежності та напрямку «зеленої»
трансформації. Об’єднана потенційна потужність електролізера 2138 МВт у Європі для 115
проєктів із «зеленого» водню все має запрацювати до кінця 2023 року.
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УДК 661.931

ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ІСНУЮЧИХ АТОМНИХ СТАНЦІЙ УКРАЇНИ ЗА
РАХУНОК ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО-ЧИСТОГО ВОДНЮ
М. М. Уланов
Інститут технічної теплофізики НАН України, вул. Марії Капніст 2а, м. Київ, 03057, Україна
тел. +380444249642, e-mail: e3therm@gmail.com

У роботі наведено доцільність великомасштабного виробництва екологічночистого водню на існуючих блоках АЕС з метою підвищення їх рентабельності.
Ключові слова: водень, рентабельність, атомна електрична станція.
INCREASING THE PROFITABILITY OF EXISTING NUCLEAR POWER PLANTS IN
UKRAINE THROUGH THE PRODUCTION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY HYDROGEN
M. Ulanov
Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine

The paper presents the feasibility of large-scale production of environmentally friendly
hydrogen at existing NPP units in order to increase their profitability.
Keywords: hydrogen, profitability, nuclear power plant.
В останні роки помітно активізувалася діяльність урядових та ділових кіл багатьох країн
щодо реалізації наукових розробок практичного використання відновлюваних та викопних
джерел енергії для виробництва та споживання універсального енергоносія – водню з метою
запобігання кліматичній катастрофі.
Майбутнє світової водневої енергетики великою мірою залежить від ефективного
освоєння надійних та дружніх для навколишнього середовища джерел, здатних виробляти
величезну кількість електричної енергії, що пов'язують насамперед із широкомасштабним
розвитком відновлюваних джерел, а також ядерної енергії з урахуванням підвищених вимог
до технологічних та екологічним стандартам енергетичної безпеки.
На теперішній час у низці країн світу спостерігається тенденція зменшення кількості
діючих ядерних реакторів, і навіть згортання програм будівництва нових. У той же самий час
у світі спостерігається зростання інтересу до розвитку водневої галузі у низки секторів
економіки, зокрема з використанням ядерної енергії для виробництва водню. Це пов’язано з
тим, що у найближчі десятиліття очікується багаторазове нарощування глобального попиту
на водень, враховуючи насамперед його екологічні переваги. Ця тенденція може сприяти
формуванню глобального та регіональних ринків водню (сировини та енергоносія), а також
водневих технологій. Однак існуюча інфраструктура не готова для задоволення
прогнозованого нарощування такого попиту, і насамперед тому, що використання
традиційних джерел, а також певною мірою відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) для
отримання величезних обсягів водню обмежене через, наприклад, екологічні фактори.
У зв'язку з цим, саме перспективи водневої енергетики можуть не тільки врятувати
ядерну енергетику, але також дати потужний стимул для її подальшого розвитку. У поєднанні
з ВДЕ ядерна енергетика, одним із пріоритетів якої буде виробництво водню, може призвести
до формування потужної ядерно-водневої галузі у світовій енергетиці, яка буде приваблива
для інвестицій не лише з боку держави, а й бізнесу.
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Незважаючи на певне зниження привабливості ядерної галузі в деяких країнах, у ряді
регіонів спостерігається тенденція зростання інтересу до АЕС (КНР, країни Латинської
Америки, Південної Азії та ін.), у тому числі у зв'язку з імовірним суттєвим зростанням попиту
на електроенергію, а також з можливістю її використання для отримання водню. В даний час
водень все частіше розглядається як ключовий компонент майбутніх енергетичних систем,
якщо його можна виготовляти без викидів вуглекислого газу.
Сьогодні більша частина (~95–97%) водню виробляється шляхом парового риформінгу
природного газу або газифікації вугілля з викидами двоокису вуглецю (СО ). На щорічне
виробництво водню витрачається близько 205 млрд м природного газу (6% світового
споживання природного газу) та 107 млн т вугілля (2% світового використання вугілля).
2

3

У зв'язку зі зростаючою поінформованістю світової громадськості про глобальне
потепління в розвинених країнах з'явилася зацікавленість у переході на технології
виробництва водню, які допомагають скоротити викиди парникових газів, тобто за допомогою
електролізу, термічного розщеплення води або схеми уловлювання вуглецю (CCS) при
використанні установок з переробки викопного палива. На частку електролізу в даний час
припадає, за різними оцінками, від 2 до 5% світового виробництва водню, але електроліз має
значні переваги при використанні відновлюваної або ядерної енергії.
У звіті міжнародного енергетичного агентства (МЕА) «Чистий нуль до 2050 року»,
опублікованому у травні 2021 року, прогнозується, що річний попит на водень становитиме
трохи більше 200 млн т у 2030 році та 530 млн т у 2050 році. Частка низьковуглецевої енергії
зросте до 70% в 2030 році і приблизно 90% в 2050 як від електролізерів, так і від природного
газу з технологією CCS.
Особливість ядерної енергетики – це робота при дуже високих коефіцієнтах
використання встановленої потужності, що дозволяє виробляти водень з нульовим викидом
вуглецю в досить великому обсязі як енергоносій, що розвивається, з широким спектром
застосування.
Водень, отриманий за допомогою ядерної енергії, є економічно доцільним порівняно з
іншими джерелами енергії за деякими важливими показниками:
●
по-перше, це більш якісний процес виробництва, оскільки тільки ядерна
енергетика має найвищу ефективність отримання енергії без викидів парникових
газів;
●

по-друге, є можливість створення великомасштабного виробництва

водню;
●
по-третє, експлуатаційні витрати станцій менш схильні до
волатильності цін на паливо, ніж електростанції, що працюють на викопному паливі.
Так, підвищення вартості палива на 50% призводить лише до ~5% збільшення
загальної вартості виробництва ядерної електроенергії, тобто ядерна економіка
виробництва водню стабільніша.

У сукупності ядерна енергетика допомагає зміцнити енергетичну безпеку країни.
Таким чином, водень, який отримується на АЕС – це відносно дешевий чистий продукт
у великих обсягах. Водночас водень є акумулятором енергії, і збільшення обсягів
виробництва водню збільшує і потужність ядерної енергії, тобто вирішуються деякі проблеми
атомної енергетики, зокрема підвищує її рентабельність.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВОДНЕВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
М. Р. Лопушанська1, Є. А. Іванов2
Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41/66, м. Львів, 79007, Україна
тел. +380322394549; e-mail: 1mariialopushanska@gmail.com

Водень вважають енергоносієм майбутнього. Велике значення у цьому процесі
матиме низько- і безвуглецеве виробництво водню. На цей час відомо понад десять
способів отримання водню. Розглянуто перспективи використання різних способів
виробництва водню у Львівській області.
Ключові слова: воднева енергетика, виробництво водню, відновлювані джерела енергії,
декарбонізація.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF HYDROGEN ENERGY IN THE LVIV REGION
M. Lopushanska, Ye. Ivanov
Ivan Franko National University of Lviv

Hydrogen is the energy source of the future. Low- and non-carbon hydrogen production will
be important in this process. To date, more than ten ways to obtain hydrogen are known. Prospects
for the use of different methods of hydrogen production in the Lviv region have been considered.
Keywords: hydrogen energy, hydrogen production, renewable energy sources, decarbonization.
ORCID: 10000-0002-0557-1609, 20000-0001-6847-872X
Водневій енергетиці дедалі частіше приділяють увагу під час обговорення шляхів для
забезпечення декарбонізації виробництва. Водень як енергоносій має учетверо вищу питому
теплоту згоряння у порівнянні з природним газом. Для водню цей показник становить
120,0 МДж, тоді як для природного газу – 33,5 МДж, для кам’яного вугілля (антрациту) –
28,05 МДж [2].
Нами виокремлено 11 способів отримання водню, які розрізняють за кольорами [3, 4].
Розглянемо перспективи його використання у Львівській області.
Чорний водень можна отримати шляхом газифікації кам’яного вугілля. У регіоні
розвідано поклади кам’яного вугілля, які можна використати для виробництва водню. Проте,
цей спосіб не екологічний, а під час виробництва виділяється значна кількість вуглекислого
газу.
Коричневий водень є результатом газифікації бурого вугілля. На Львівщині розвідані
поклади бурого вугілля, що придатні для виробництва водню, однак відсутні діючі родовища.
Спосіб виробництва подібний до виробництва чорного водню.
Сірий водень дістають шляхом парового риформінгу метану (SMR). Перспективними
для використання є газові родовища Більче-Волицького району Передкарпатської і ВолиноПодільської нафтогазоносних областей. Водночас можливе споживання метану, отриманого
із діючих вугільних шахт Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Цей спосіб
продукує значні викиди вуглекислого газу.
Бірюзовий водень утворюється у процесі термічного розщеплення метану шляхом
його піролізу. За наявності природних ресурсів відповідає сірому водню, проте таке
виробництво менш поширене та має значну собівартість обладнання.
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Блакитний (синій) водень отримують за допомогою парового риформінгу (SMR) із
уловлюванням СО . Даний спосіб можливий для використання у Львівській області, однак
додаткове уловлювання вуглекислого газу здорожує собівартість виробленого водню.
Зелений водень одержують шляхом електролізу води з використанням відновлюваної
енергетики. Це найперспективніший спосіб виробництва водню, оскільки останніми роками у
регіоні значно зросла кількість об’єктів відновлюваної енергетики [1]. Цей спосіб є
безвуглецевим.
Фіолетовий водень є результатом використання ядерної енергії та тепла шляхом
комбінованого хімічного термічного електролізу розщеплення води. На Львівщині відсутні
об’єкти атомної енергетики.
Рожевий водень утворюється у процесі електролізу води за допомогою електроенергії
атомної електростанції, тому неперспективний у регіоні.
Червоний водень є продуктом високотемпературного каталітичного розщеплення
води з використанням ядерної енергії як джерела енергії, яку в області не генерують.
Жовтий водень у виробництві потребує електроенергії для електролізу, яка надходить
із змішаних джерел залежно від їхньої доступності. Цей спосіб вважають перспективним, але
через те, що у Львівській області понад ¾ загального виробництва електроенергії генерує
Добротвірська ТЕС, його слід вважати неекологічним.
Білий водень має природне походження. Цей спосіб сьогодні не розвинений, тому
його не варто вважати перспективним.
У Львівській області із запропонованих способів виробництва водню найкраще
розвивати виробництво блакитного (синього) водню, зокрема як спосіб утилізації шахтного
газу метану, та зеленого водню із існуючих або проєктованих об’єктів відновлюваної
енергетики. Загалом, регіон володіє значними природно-ресурсним та енергетичним
потенціалами розвитку водневої енергетики.
2
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СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
ВОДЕНЬМІСТКИХ ГАЗОВИХ ПАЛИВ
Б. С. Сорока1, В. С. Кудрявцев2, В. О. Згурський3, Р. С. Карбчиєвська4
Інститут газу Національної Академії Наук України, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 39
тел. +380444555998, e-mail: 1boris.soroka@gmail.com

У зв’язку з вирішенням проблеми декарбонізації навколишнього середовища в роботі
розглянуті можливості скорочення викидів СО при спалюванні альтернативних газів, в т.
ч. представлених воденьмісткими сумішами.
2
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Розрахунки проведені в діапазоні вмісту [Н ] в сумішевому газі [СН ] / [Н ] від 0 до 100%
(об.). Викиди [СО ] суттєво скорочуються при спалюванні газу, що містить водень, у
порівнянні з використанням природного газу, незважаючи на лінійне скорочення потоку
загальних газових викидів продуктів згоряння (СР) із збільшенням об’ємної долі [Н ], % об.
В умовах збереження введеної теплової потужності при варіюванні складу палива вміст
[Н ] практично не впливає на об’ємний потік продуктів згоряння.
Особливої уваги заслуговує нова проблема – позитивний внесок утилізації теплоти
продуктів згоряння в скорочення шкідливих викидів, в т. ч. СО .
Ключові слова: водень, газові побутові прилади, декарбонізація, діоксид вуглецю, метан,
сумішеве паливо, утилізація теплоти
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THE EFFLUENTS OF GREENHOUSE GASES REDUCING BY USING THE GAS FUELS
CONTAINING HYDROGEN
B. Soroka1, V. Kudryavtsev2, V. Zgurskyi3, R. Karabchievskaya4
The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine,

The opportunities of reducing the СО emission by combustion of the alternative gases,
including the hydrogen containing mixed fuels, have been considered in the presentation taking
into account the solution of the environment decarbonization problem.
The calculations have been carried out within the range of [H ] volume fraction from 0 to
100% (vol.) for the [СН ] / [Н ] mixed gas. The СО effluents are reducing strongly while burning the
hydrogen containing gas fuels in comparison with those by natural gas usage.
Despite the linear decrease of the total flow rate of flue gases (combustion products (CP))
by increase of the [H ] volume fraction in fuel gas, %(vol.), the [Н ] content practically doesn't
influence on volume flow rate of CP in case of conservation the total introduced heat capacity by
varying the [СН ] / [Н ] – fuel composition.
The new problem has arisen - an effect of heat recovery with the flue gases on resulting
reducing the value of harmful effluents including the СО issue.
Keywords: carbon dioxide, decarbonization, domestic gas devices, heat recovery, hydrogen,
methane, mixed fuel.
ORCID: 10000-0001-9174-0992, 20000-0002-5323-4949, 30000-0003-1348-8212, 40000-00020911-281
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1. Сучасний стан проблем паливної енергетики визначається підвищенням значущості
екологічних наслідків спалювання та впливом викидів продуктів згоряння на стан довкілля
через зміни глобального клімату планети. На думку політиків та певного кола вчених,
останній висновок пов’язаний з процесами карбонізації довкілля при використанні
мінерального (органічного) палива (fossil fuels) [1].
З урахуванням хімічного С – місткого складу продуктів згоряння та самих палив до
числа парникових газів, які пов’язують з глобальним потеплінням, належать насамперед
діоксид вуглецю (СО ) та метанові викиди (СН ).
При цьому загальносвітові річні викиди СО в атмосферу становлять 33 млрд т/рік [2].
Оцінки вказують на енергетику і транспорт як джерело 2/3 всіх викидів СО тоді як 1/3
вуглекислотного забруднення пов’язана із промисловістю та опалюванням приміщень [2].
Водночас час для деяких країн, передусім для України, найбільшу загрозу з огляду на
кліматичні наслідки та пожежо-вибухонебезпечність становить комунально-побутовий
сектор (КПС) економіки. На вказану ситуацію впливають такі чинники:
а) КПС найбільше пов’язаний з численними людськими масами споживачів;
2

4

2

2
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б) з урахуванням структури паливного балансу та обсягів споживання газового
палива населенням у 2021 р. збільшилось на 5 % і склало 31,9 % загального споживання
газу в Україні (26,788 млрд м /рік). Доля цієї статті витрат природного газу зіставна зі
споживанням газу в промисловості. Водночас споживання газу в інших галузях
(промисловість) продовжує скорочуватися [3].
в) використання в побутових приладах атмосферних пальникових пристроїв
попереднього змішування газового палива та повітря-окислювача викликає підвищену
вибухонебезпечність, а також додаткові ускладнення зі стабільністю горіння
(проскакування полум’я) при експлуатації газового обладнання.
2. У зазначених умовах як альтернативне відновлюване (renewable) джерело енергії
для промисловості та для технологічних потреб майбутнього просувається водень та його
суміші з природним газом (mixed gas MG) [4]. Мається на увазі як зелений (green) водень,
який продукується шляхом електролізу води за рахунок відновлюваної електроенергії, так і,
певною мірою, блакитний (blue) водень, який одержують риформінгом (reforming) природного
газу. Ця технологія передбачає, що СО , який є одним з компонентів ендотермічних реакцій
конверсії з одержанням Н , відокремлюється, збирається та зберігається (процес «carbon
capture and storage, CCS») [4].
3. Проведено порівняльне визначення обсягу викидів загальних та парникових газів при
спалюванні метановодневих газових палив залежно від об’ємної долі [H ] в паливі. На рис. 1
представлені значення питомих об’ємних газових викидів продуктів стехіометричного
3

2

2

2

згоряння
на одиницю об’ємних витрат палива (крива 1) залежно від об’ємного вмісту
водню в метановодневій суміші: [H ] = D При поступовій заміні СН в сумішевому паливі MG
з 100 % до 0 обсяг (об’ємний потік) продуктів згоряння скорочується в 3,65 рази: з 10,52 до
2,88 м /м .
Інший результат одержано при порівнянні викидів за умови підтримання введеної
теплоти згоряння Q = idem (1-й початок термодинаміки). За цих умов питомий об’ємний потік
2

3

v,H2

4

3

in

майже не змінюється. Але врахування порівняння викидів за умови підтримки корисної
теплоти згоряння Q (2-й початок термодинаміки) забезпечує переваги спалювання водню
use

та скорочення

завдяки підвищенню ККД процесу та скороченню витрат палива.

Рис. 1. Залежність питомих об’ємів продуктів згоряння від складу палива MG – долі [H2] в паливі
(СН4 / Н2): 1–

, 2–
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Рис. 2. Залежність питомих парникових викидів при спалюванні сумішевого газу від складу
палива MG – долі [H2] в суміші (СН4 / Н2):
1 – доля СO2 в продуктах згоряння (CP) 100 Dm,CO2 , кгСO2 / кгCP ;
2 – питомі викиди СO2 на 1 кг пального

, кгСO2 / кгMG

На рис. 2 представлені розрахункові дані щодо масових питомих викидів СО на
одиницю палива D (f) та на одиницю маси продуктів згоряння D (CP). Звичайно, що із
збільшенням долі водню в паливі вміст СО в продуктах згоряння зменшується до 0 при
спалюванні чистого водню.
Зазначимо, що область [H ] = 0 – 20% (об.), рекомендована для КПС у Великій Британії,
Німеччині, США, відповідає складу палива, для якого доцільно підмішування водню до
магістралей природного газу [5]. Але дані рис. 1 та рис. 2 свідчать, що скорочення викидів
СО при цьому є незначним. Для забезпечення доцільності використання сумішевого газу MG
необхідно переходити до складів MG з підвищеним вмістом водню. Дійсно
2

m,CO2

m,CO2

2

2

2

що вказує на прогресивне нарощування впливу [H ] на рівень викидів СО при
збільшенні вмісту водню в MG.
4. Слід мати на увазі необхідність урахування ККД використання палива в
промисловості, енергетичному та побутовому обладнанні при визначенні очікуваних викидів
СО . Так, якщо в умовах використання нагрівальної печі з рівнем температури викидних газів
1000 °С при спалюванні природного газу з холодним повітрям рівень питомий на одиницю
корисної (available) теплоти викидів становить 0,4 кг СО /кВт∙год, то при спалюванні з гарячим
повітрям, підігрітим в рекуперативному (регенеративному) пальнику, обсяг викидів становить
0,25 кг/кВт∙год і менше [1].
Взагалі в енергетиці для оцінки генерування енергії ідеться про 0,45 кг викидів СО на
1 кВт∙год виробленої, тобто корисної складової, енергії [1].
Перехід від спалювання природного газу на водень та воденьмісткі гази має
супроводжуватись скороченням викидів СО внаслідок двох причин:
● скорочення рівня СО за стехіометрією;
2

2

2

2

2

2

2
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● підвищення ККД паливовикористовуючого обладнання, витрат палива та
питомих викидів СО (через підвищення теоретичної температури горіння – ККД циклу
Карно).
2

Використання теплоутилізаційних апаратів у випадку теплових агрегатів
промисловості (металургії), комунально-побутового газового обладнання, енергетики (ГТУ),
що працюють на водні, є необхідною передумовою подальшого впровадження розробок з
декарбонізації, зокрема з використанням зеленого водню, який є дефіцитним і має високу
вартість. Економічний ефект від впровадження утилізаторів теплоти при спалюванні водню
в 5–10 разів перевищує такий на одиницю витрат палива, які скорочуються порівняно з
природним газом (ціни 2019–2020 рр.).
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РЕГІОНИ УКРАЇНИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ ВОДНЮ В ПОКЛАДАХ
КАМ’ЯНОЇ СОЛІ
Ю. П. Морозов1, О. В. Бачеріков2
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 102094, м. Київ, вул. Г. Хоткевича, 20А
тел. +380442062809, e-mail: geotherm@ukr.net

На основі аналізу геолого-технічних вимог до підземних сховищ газу та
характеристик розвіданих в Україні покладів кам’яної солі встановлено перспективні
регіони України та особливості технологій створення каверн у вітчизняних соляних
пластах.
Ключові слова: підземне сховище водню, поклади кам’яної солі, технології створення
каверн
REGIONS OF UKRAINE FOR THE ESTABLISHMENT OF UNDERGROUND HYDROGEN
STORAGE IN STONE SALT DEPOSITS
Yu. Morozov1, О. Bacherikov2
Institute of renewable energy of NAS of Ukraine

Perspective Ukrainian regions and technology features of creation of caverns in domestic
salt layers are established on the basis of the analysis of geological and technical requirements to
underground gas storages and characteristics of the explored salt deposits in Ukraine.
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Зберігання природного газу в кавернах, вимитих в покладах кам’яної солі,
десятиліттями практикується в США та країнах Західної Європи. Накопичений досвід успішно
використовується для підземного зберігання водню.
Так, компанія «Шеврон» з 1980-х років зберігає водень у створеній у сольовому пласті
каверни діаметром 49 м, висотою 300 м і об’ємом 30·10 м . Покрівля каверни розташована
на глибині 850 м [1].
Німецькі спеціалісти рекомендують створювати каверну для підземного збереження
водню в пластах солі товщиною понад 200 м на глибині 500−2000 м [2]. При цьому
оптимальний об’єм каверни, на думку авторів, має складати 500 000−750 000 м .
Пласт кам’яної солі має бути видержаний за товщиною на площі, яка забезпечить
створення каверни необхідного об’єму і форми.
Для безпечного зберігання водню в каверні мінімальна товщина солі над каверною має
складати 75 % її діаметра, а товщина солі під каверною має складати не менше 20 %
діаметра [2].
Мінімальну глибину залягання покрівлі соляного пласта рекомендується визначати за
формулою [3]:
6

3

3

;
де:
P – максимальний тиск водню в підземному сховищі;
n – коефіцієнт, рівний 0,7−0,9;
g – прискорення сили тяжіння.
З метою вибору перспективних пластів солі для створення підземного сховища водню
було проаналізовано відповідність розвіданих в Україні покладів солі вищезгаданим
вимогам.
Як видно з аналізу, ряд покладів кам’яної солі відповідають критеріям і придатні для
створення підземних сховищ водню. Особливістю вітчизняних покладів є незначна товщина
пластів солі. Але цю проблему вирішує створення каверн тунельного типу за допомогою двох
свердловин: вертикальної та похило-спрямованої [3]. Розмивання солі при цьому
відбувається циркуляцією води з однієї свердловини в іншу.
Ще одна проблема створення сховищ водню в покладах солі − наявність близько
розташованих водоносних горизонтів над покрівлею солі.
Аналіз досвіду застосування сучасних технологій ізоляції заколонних водоперетоків
дозволяє рекомендувати для вирішення цієї проблеми водонабухаючі заколонні пакери [4].
MAX
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ОЦІНЮВАННЯ ДЕГРАДАЦІЇ СТАЛІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЦІЛІСНІСТЬ
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ ЗЕЛЕНОГО ВОДНЮ
О. Звірко
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, м. Львів, 79060, Україна
тел.+380322632133, e-mail: olha.zvirko@gmail.com

Проаналізовано виклики, пов’язані з впливом воднем спричиненої деградації трубних
сталей на ризик порушення цілісності існуючої газотранспортної мережі при
транспортуванні водню та його сумішей з природним газом.
Ключові слова: водень, трубопровід, експлуатація, деградація, механічні властивості.
ASSESSING STEEL DEGRADATION AND ITS IMPACT ON THE INTEGRITY OF
NATURAL GAS TRANSPORTING SYSTEM AT TRANSPORTATION OF GREEN HYDROGEN
O. Zvirko
Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine

Challenges related to the impact of hydrogen-induced degradation of pipeline steels on the
risk of integrity loss of the existing gas transmission network at transportation of hydrogen and its
mixtures with natural gas are analysed.
Keywords: hydrogen, pipeline, operation, degradation, mechanical properties.
ORCID: 0000-0002-6973-6804
Сьогодні зелений водень відіграє важливу роль як енергоносій. Його можна ефективно
транспортувати на великі відстані трубопроводами. Відповідно до бачення Європейської
водневої стратегії [1] одним із кроків розширення транспортної інфраструктури водню може
бути перепрофілювання існуючої газотранспортної системи. Україна приєдналася до
Європейської водневої стратегії як орієнтованої на водень ініціативи щодо створення мережі
водневих трубопроводів у Європі до 2040 року.
Перспектива транспортування водню чи його сумішей з природним газом
газотранспортною мережею загострює проблему порушення її цілісності. Важливими
чинниками є експлуатаційна деградація трубних сталей довгочасно експлуатованих
магістральних газопроводів [2], а також потенційно негативний вплив транспортованого
водню на їх механічні властивості [3, 4].
Загалом деградація сталей полягає у зміні мікроструктури, нано- і мікромеханізму
руйнування та погіршенні фізико-механічних властивостей. Зокрема, у довгочасно
експлуатованих трубних сталях внаслідок сумісної дії механічних навантажень та
наводнювання під час експлуатації, зумовленого електрохімічною корозією внутрішньої
поверхні труби, інтенсифікується розвиток розсіяної пошкодженості в об’ємі металу на нанота мікрорівні. Водень інтенсифікує розвиток мікропошкоджень, а також полегшує зародження
й поширення тріщин у пошкодженому металі. Внаслідок експлуатаційної пошкодженості
трубної сталі знижуються механічні та корозійно-механічні властивості, посилюється її
чутливість до водневої крихкості, корозійного та водневого розтріскування, що найчастіше є
причиною раптового руйнування труби.
Оскільки різні ділянки трубопроводів експлуатуються за різних умов і термін їх
експлуатації є різним, то, відповідно, і ступінь їх деградації теж різниться. Для коректного
оцінювання стану експлуатованого металу важливо вибрати інформативні показники,
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чутливі до експлуатаційної деградації. Найчастіше її ступінь оцінюють за зміною міцності,
пластичності, твердості й ударної в’язкості, оскільки ці характеристики здебільшого
регламентуються чинними нормативними документами. Однак характеристики міцності,
пластичності й твердість є недостатньо чутливими до деградації трубних сталей.
Найчутливішими є характеристики опору крихкому руйнуванню, з яких вирізняють
тріщиностійкість та ударну в’язкість.
Тому для визначення потенціалу застосування існуючої газотранспортної системи
України до транспортування водню чи його суміші з природним газом та обґрунтування умов
її безпечної експлуатації необхідно проаналізувати поточний технічний стан її складових,
оцінити вплив водню на деградований метал та залишковий ресурс газотранспортної мережі
з урахуванням деградації сталі й наводнювання при транспортуванні зеленого водню.
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МАЛОГАБАРИТНЕ АВТОНОМНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ НА БАЗІ БАТАРЕЇ ВОДНЕВОПОВІТРЯНИХ ПАЛИВНИХ КОМІРОК ТА ГЕНЕРАТОРА ВОДНЮ
Ю. К. Пірський1, Ф. Д. Манілевич2, А. В. Куций3
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, пр. Палладіна, 32/34, м.Київ-142,
03142, Україна, e-mail: 1pirsky@ionc.kiev.ua

Розроблено та досліджено автономне джерело електроживлення, що включає блок
генерування водню та батарею воднево-повітряних паливних комірок.
Ключові слова: автономне електропостачання, генерування водню, активований
алюміній, алюмінієві сплави, електрокаталізатори для паливних комірок.
SMALL-SIZED AUTONOMOUS POWER SOURCE BASED ON A BATTERY OF
HYDROGEN-AIR FUEL CELLS AND A HYDROGEN GENERATOR
Yu. Pirskyy1, F. Manilevich2, A. Kutsyi 3
V. I. Vernadskii Institute of General and Inorganic Chemistry, NAS of Ukraine

An autonomous power source including a hydrogen generation unit and a battery of
hydrogen-air fuel cells has been developed and investigated.
Keywords: autonomous power supply, hydrogen generation, activated aluminum, aluminum alloys,
electrocatalysts for fuel cells.
ORCID:10000-0002-9431-4136, 20000-0001-5582-833X, 30000-0003-2576-7075
Широке використання паливних комірок (ПК) стримується проблемами, пов'язаними з
виробництвом, зберіганням і транспортуванням водню. Використання енергоакумулюючих
речовин (ЕАР) [1] для вилучення водню з води дає змогу отримувати водень за потребою
64

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

безпосередньо в місці його використання. Поєднання генераторів водню гідролізного типу, в
яких використовуються ЕАР, з удосконаленими паливними комірками є перспективним
шляхом створення автономних джерел електроживлення.
В даній роботі проведено дослідження з оптимізації складу ЕАР на основі алюмінію,
адаптованих до виділення водню з води при температурі навколишнього середовища.
Запропоновано конструкцію генератора водню гідролізного типу. Для отримання водню в
такому генераторі використовували як ЕАР алюмінієві порошки ПА-4 та АСД-1, які
механохімічно активували евтектичним сплавом Ga-In-Sn (5 мас.%) у планетарному
кульовому млині зі сталевими кульками та вручну в керамічній ступці. В результаті активації
на поверхні зерен алюмінієвих порошків утворилися сплави алюмінію з легуючими
елементами, що уможливило взаємодію алюмінію з водою. Закономірності гідролізу
отриманих порошків при 25°C дослідили за допомогою волюметричної установки шляхом
періодичного вимірювання об’єму водню, що виділявся під час гідролізу. Встановили, що
механохімічна активація алюмінієвих порошків евтектикою Ga-In-Sn (5 мас.%) у
планетарному кульовому млині та в керамічній ступці дає змогу отримувати матеріали,
здатні з високою швидкістю виділяти водень з води при температурі 25°C, але розподіл
евтектичного сплаву в матеріалах, отриманих у млині, був нерівномірним [2]. Кількість
водню, який утворюється була достатньою для живлення паливних комірок або їх батарей
та забезпечення роботи автономного джерела живлення.
Крім того, було удосконалено катодні та анодні електрокаталізатори Pt(40 %)/XC-72
для воднево-повітряних паливних комірок і розроблно ефективні каталітичні чорнила для
нанесення каталізаторів на газодифузійні шари, створені на протоннообмінній мембрані.
Показано, що підвищення активності електрокаталізаторів пов’язане зі стабілізацією
наночастинок платини і досягається шляхом використання при їх синтезі більшої кількості
полівінілпіролідону, а також формальдегіду, який є сильнішим відновником, ніж
використовуваний раніше етиленгліколь [3].
З використанням результатів досліджень виготовлено батарею паливних комірок з
наступними характеристиками: потужність 8 Вт, робоча напруга 4,2 В, середня робоча
температура 5–30°C, максимальна робоча температура 55°C при потоці водню 0,18 л/хв.
Тривалість виходу на робочий режим становить 30 с., ККД = 40 % при робочій температурі
20°C.
Шляхом поєднання паливних комірок і генератора водню гідролізного типу створено
автономне джерело живлення, в якому водень, що утворюється в генераторі в результаті
взаємодії активованих алюмінієвих порошків з водою, живить паливні комірки. Схема
розробленого автономного зарядного пристрою наведена на рисунку.
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Рисунок. Схема автономного зарядного пристрою на основі паливних комірок і алюмоводневого
генератора: 1 – комбінована паливна комірка; 2 – перетворювач напруги DC-DC; 3 – генератор водню
гідролізного типу; 4 – камера для водню; 5 – мембранно-електродні блоки; 6 – водоутримуючий
сепаратор; 7 – активований алюмінієвий порошок; 8 – ємність з водою; 9 – пориста мембрана; 10 –
активаційна голка; 11 – пристрій споживання електроенергії, наприклад, смартфон.
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NANOCOMPOSITES ON THE BASE OF MAGNESIUM HYDRIDE DOPED WITH
MXENES AS HYDROGEN ENERGY MATERIALS
D. Korablov1, Yu. Solonin2
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Magnesium hydride is an attractive material for solid-state hydrogen storage and for
hydrogen generation via hydrolysis due to its high capacity of hydrogen and low cost. However,
the hydrolysis reaction is rapidly hindered by the passivation layer formed on the surface of MgH .
In order to improve MgH hydrolysis efficiency various approaches have been applied. The present
study examines the influence of two-dimensional (2D) transition metal carbides or MXenes on
thermolysis and hydrolysis of the nanostructured MgH .
2
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Hydrogen is an ideal choice for future energy systems due to the highest energy density per
unit mass (120 MJ/kg), no environmental implications and its abundance. Generally, hydrogen can
be stored under liquefied cryogenic form, compressed form and solid form in hydrides. However,
one of the greatest challenges to use hydrogen in portable and automotive applications is the lack
of efficient hydrogen storage methods. A promising solution to this problem is metal hydride-based
storage. Metal hydrides can reversibly absorb/release large amounts of hydrogen in controlled
temperature and pressure conditions. Compared to the reversible hydrogen storage materials,
irreversible hydrogen storage via hydrolysis of hydrides provides a more efficient method for
hydrogen generation because of the high hydrogen yield, fast hydrogen generation rate and
favourable reaction conditions. For both cases, one of the most attractive metal hydrides for
hydrogen generation is magnesium hydride (MgH ) with a storage capacity of 7.6 wt.% H.
The MgH -based materials have a promising prospect due to abundant reserves, relatively
low cost, high theoretical hydrogen yield and environmental-friendly reaction product Mg(OH) [1].
However, major drawbacks as slow absorption kinetics and high thermolysis temperature impede
its utilization. Whereas the hydrolysis of MgH is rapidly hindered due to the formation of a passive
Mg(OH) layer on top of hydride particles as the pH increases. To solve this problem, various
alloying systems were developed and a significant improvement in kinetics has been made through
nanostructuring and modifying with small amounts of catalytic additives. At the same time, addition
of acid, alkali, salt or inert additives, with or without increasing water temperature, electromagnetic
stirring and ultrasonic irradiation can suppress the formation of Mg(OH) .
In this study, we investigated the synthesis, phase composition, microstructure and hydrogen
storage properties of Mg-based nanocomposites containing MXenes as additives. The
nanocomposites were prepared by reactive high-energy ball milling under hydrogen atmosphere
and different concentrations of the additives. The correlations between the microstructure and
hydrogen generation after thermolysis and hydrolysis are discussed.
2

2
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КОМПЛЕКСНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ НВДЕ

УДК 620.97; 338.58.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМ ОБЛАДНАННЯМ
СЕС ТА ВЕС В УКРАЇНІ
Г. С. Трипольська
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», вул. Мирного, 26, к.1202, м. Київ, Україна
01011, тел. +380967972570, email: g.trypolska@gmail.com

В Україні зростає встановлена потужність відновлюваних джерел енергії. У роботі
оцінюється кількість вітрових та сонячних електростанцій, які необхідно вивести з
експлуатації, та ринкова вартість матеріалів, які потенційно можуть бути відновлені із
використаних сонячних електростанцій. Вартість сировини, яку можна переробити
протягом 2044–2059 років лише з сонячних батарей, може досягти 369 млн євро у цінах
2021 року.
Ключові слова: відновлювана енергетика, відходи, відпрацьоване обладнання

PROSPECTS OF HANDLING OF WORKED SOLAR AND WIND EQUIPMENT
IN UKRAINE
G. Trypolska
SO “Institute for Economics and Forecasting, UNAS”

In Ukraine, the installed capacity of renewables is growing. The paper assesses the amount
of wind and solar plants that need to be decommissioned, and market value of materials that
potentially can be restored from the used solar power plants. The cost of raw materials that could
be recycled during 2044–2059 only from solar PV could reach EUR 369 million in 2021 prices.
Key Words: renewables, waste, used equipment.
ORCID: 0000-0002-8830-7036
Протягом останніх двадцяти років роль відновлюваної енергетики в енергобалансі
країн світу стрімко зростає. Очікується, що частка енергії сонця складе 20% у загальному
постачанні енергії у 2050 р., а частка енергії вітру складе 16%[1], в першу чергу шляхом
встановлення нових генеруючих потужностей. Відповідно, з часом зростуть і обсяги
відпрацьованого обладнання СЕС та ВЕС[2]. У багатьох країнах світу питання утилізації
такого обладнання вже активно обговорюється та розробляються конкретні технологічні
рішення для утилізації. Особливо великі обсяги відпрацьованого обладнання СЕС та ВЕС
з’являться вже на початку 2030 років, а до 2050 р. відходи СЕС складуть до 78 млн тон [1].
Основним способом поводження з відпрацьованим вітроенергетичним та фотоелектричним
обладнанням у світі має бути переробка використаного обладнання. До 2050 р. можна
зекономити 15 млрд дол. США, виробити 2 млрд панелей, або 630 ГВт нової потужності[1].
Найбільш передовим стосовно утилізації використаного обладнання СЕС та ВЕС є
досвід країн ЄС, в якому діє Директива 2012/19/ЄС про утилізацію електричного та
електронного обладнання [3]. Вона передбачає принцип розширеної відповідальності.
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Сонячні панелі вже успішно переробляються. Ринок переробки в країнах ЄС склав 49,1
млн дол. США у 2020 р. Його зростання очікується на рівні 19% щорічно протягом 2020-2027
років [4]. До 2050 р. в ЄС очікується 10 млн т відходів СЕС, з яких можна отримати 300 тис т
чистого кремнію, та створити 75 ГВт нових потужностей СЕС [5].
Відновлювані джерела енергії визначені одним з пріоритетних напрямів енергетики
України, закріплених у провідних стратегічних документах, зокрема 2НВВ, Національній
стратегії економічного розвитку до 2030 року тощо. Питання утилізації відпрацьованого
обладнання СЕС та ВЕС в Україні ще не знайшло свого відображення в законодавстві.
Пік виведення з експлуатації панелей припадатиме приблизно на 2049 рік. Протягом
2044-2059 рр. мають бути виведені з експлуатації приблизно 8,9 ГВт СЕС та 3,6 ГВт ВЕС. У
випадку переробки, це можу дати істотні обсяги вторинної сировини. Вартість склобою,
алюмінію, лому міді та технічного срібла в цінах 2021 р. протягом 2044–2059 років, що
утворяться внаслідок виведення з експлуатації СЕС, складе 369 млн євро.
Отже, в Україні вже встановлено потужності ВЕС та СЕС, які з часом необхідно буде
виводити з експлуатації. Використання лише склобою, лому алюмінію, міді та срібла
протягом 2044-2059 рр. може дати сировини на 369 млн євро в цінах 2021 р. Важливо
поширити дію Директиви 2012/19/ЄС і на Україну в рамках Угоди про асоціацію, щоб
запровадити принцип розширеної відповідальності виробника.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В СУЧАСНИХ ЛОКАЛЬНИХ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
Я. С. Коваль, О. Л. Бондаренко, М. П. Болотний1
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кафедра відновлюваних джерел енергії, пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна
тел. +380442048233, e-mail: 1nickolai2007@gmail.com

У статті розглянуті питання забезпечення надійності електропостачання в
сучасних локальних електричних мережах. На основі проведеного аналізу класифіковано
традиційні та нові шляхи забезпечення надійності електропостачання в сучасних умовах
функціонування. Застосування автоматичної реконфігурації локальної електричної
мережі, пристроїв FACTS та накопичувачів електричної енергії є ефективними новими
засобами забезпечення активності електричної мережі з метою задоволення вимог
споживачів до надійності їх електропостачання та якості електроенергії.
Ключові слова: локальна електрична мережа, надійність електропостачання,
автоматична реконфігурація.
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ENSURING RELIABILITY OF ELECTRICITY SUPPLY IN MODERN LOCAL ELECTRICAL
NETWORKS
Y. Koval, O. Bondarenko, M. Bolotnyi1
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Department of Renewable Energy Sources

The article considers the ensuring the reliability of electricity supply in modern local electrical
networks. The traditional and new ways to ensure the reliability of electricity supply in modern
operating conditions are classified based on conducted analysis. Using of automatic
reconfiguration in local electrical network, FACTS and energy storage devices are effective new
means of ensuring the electrical network activity in order to meet consumer requirements for their
electricity supply reliability and electricity quality.
Keywords: local electrical network, electricity supply reliability, automatic reconfiguration.
ORCID: 10000-0002-7366-2430
Розвиток сучасних локальних електричних мереж та зміни їх властивостей у
майбутньому великою мірою характеризуються трансформацією технологій у споживачів
електричної енергії [1]. Відбувається зростання частки струмоприймачів з новими
характеристиками навантаження, що визначаються новими пристроями підключення таких
струмоприймачів до електроенергетичної системи через блоки «випрямлячі плюс
стабілізатори» та «випрямлячі плюс інвертори». Також має місце зростання на
підприємствах частки навантаження нелінійного та різко змінного характеру. Спостерігається
збільшення використання комп'ютерної та цифрової техніки керування технологічними
процесами [2].
Ці вищезазначені фактори, окрім негативного впливу на локальні електричні мережі,
також суттєво підвищують вимоги споживачів щодо надійності електропостачання та якості
електроенергії, і потребують розширення складу засобів, що забезпечують підвищення
надійності та якості [3]. Одним із перспективних напрямів вирішення даної проблеми є
надання локальним електричним мережам властивості активності.
На основі проведеного аналізу [4–7] активність локальної електричної мережі в
інтелектуальних електроенергетичних системах передбачає використання автоматичних
засобів керування конфігурацією та параметрами електричної мережі з метою оптимального
забезпечення вимог економічної ефективності нормальних, ремонтних, післяаварійних та
інших режимів, надійності електропостачання споживачів, якості електроенергії при
координації взаємодії з активними споживачами, що мають можливість керувати власним
електроспоживанням залежно від діючого тарифу на електроенергію.
Поряд із традиційними в даний час є нові засоби забезпечення надійності локальних
електричних мереж та якості електроенергії. До таких нових засобів та заходів відносяться,
перш за все, автоматична реконфігурація мережі, керовані пристрої FACTS та накопичувачі
електроенергії, автоматичне виділення островів та автоматична їх синхронізація.
Поширеними завданнями автоматичної реконфігурації локальної електричної мережі є
мінімізація втрат активної потужності, підвищення надійності електричної мережі та інші.
Автоматична реконфігурація локальної електричної мережі, а також автоматично
керовані пристрої FACTS та накопичувачі електричної енергії є ефективними новими
засобами забезпечення активності електричної мережі з метою задоволення збільшених
вимог споживачів щодо надійності електропостачання та якості електроенергії. Кожен з цих
засобів вирішує кілька різних за призначенням завдань забезпечення надійності та якості
електропостачання споживачів. Проблема вибору параметрів та розміщення кожного з цих
засобів (наприклад, місць встановлення керованих реклоузерів для реалізації операцій із
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реконфігурації електричної мережі) є багатокритеріальною. При цьому, виходячи із вимог
щодо надійності та якості, доцільно при формалізації проблеми визначити, які з факторів
необхідно розглядати як субкритерії, а які можна представити у вигляді обмежень. Вказана
структуризація проблеми потребує детального розгляду.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ КОМБІНОВАНИМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯМ ЛОКАЛЬНИХ
ОБ’ЄКТІВ З ФУНКЦІЄЮ ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРАЦІЇ ВІДНОВЛЮВАНИМИ
ДЖЕРЕЛАМИ
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Робота присвячена обґрунтуванню сучасних інфор-маційних систем для підвищенні
енергоефективності мікроенергетичних мереж локальних об’єктів на основі динамічного
оцінювання вартості електроенергії у реальному часі.
Ключові слова: комбіновані системи електро-живлення, умовний динамічний тариф,
відновлювані джерела енергії, динамічний енергоменеджмент.
INTELLIGENT CONTROL OF COMBINED POWER SUPPLY OF LOCAL OBJECTS WITH THE
GENERATION PREDICTION FUNCTION BY RENEWABLE SOURCES
V. Kaplun1, S. Makarevych2, Yu. Kopectska3
The paper is devoted to the substantiation of modern information systems to improve the
energy efficiency of micro-energy networks of local objects based on a real time assessment of the
dynamic cost of electricity.
Keywords: power supply systems with polygeneration, dynamic conditional tariff, renewable
energy sources, dynamic energy management.
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Комбіновані системи електроживлення (КСЕ) [1] організовані шляхом інтегрування
малопотужних джерел енергії у єдину ієрархічну систему, що дозволяє радикально змінити
роль користувачів щодо динамічного управління процесами генерації та розподілу
електроенергії у балансі між традиційними та відновлюваними джерелами (ВДЕ) в
реальному часі [2,3].
Важливим є формування енергетичного балансу КСЕ джерелами з найменшою
собівартістю електроенергії, узгодження режимів «попит/пропозиція» у реальному часі,
можливістю прийняття управлінських рішень автоматично та з урахуванням поточних вимог
користувача локального об’єкта (ЛО) на основі використання умовного динамічного тарифу
(УДТ) [1].
Кількість електроенергії КСЕ, необхідної для покриття добового графіка навантаження
ЛО, визначається:
WPMG24= i=1nwit1+ i=1nwit2+…+i=1nwit48,
де i=1nwitm – кількість електроенергії, що генерується n джерелами на m-му інтервалі
добового графіка навантаження. При цьому величина i=1nwitm повинна задовольняти
попиту, який визначений графіком електроспоживання на m-му часовому проміжку доби.
У загальному вигляді УДT ( UPMGtm визначатиметься як:
UPMGtm= i=1nwitmqitm,
де n – кількість джерел у складі КСЕ, qi(tm) – питома вартість генерованої електроенергії ітим джерелом на часовому інтервалі tm добового графіку електроспоживання.

Рис. 1 Діаграма послідовності (нотація UML) фрагменту інтелектуального управління КСЕ
ЛО із функцією прогнозування генерації ВДЕ

Як показано в [4], розроблення нейромережевих моделей (НМ) полягає у структурнопараметричному синтезі КСЕ та алгоритму її функціонування, навчанні НМ і перевірці
одержаних результатів шляхом ітеративного моделювання із забезпеченням адаптивного
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коригування параметрів моделі шляхом реалізації відповідних циклів з використанням UML
(Unified Modeling Language) [3].
Перевагою такого підходу для реалізації інтелектуального управління КСЕ є його
адаптивність та здатність за участю користувача оперативно змінювати сценарії режимів
електроспоживання ЛО в залежності від прогнозу генерації ВДЕ.
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ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ КЛІМАТИЗАЦІЇ БУДІВЛІ 0-ЕНЕРГІЇ
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У роботі представлені інноваційні рішення системи кліматизації будівлі, що
реалізовані при спорудженні стенда експериментальної будівлі «пасивного» типу
Інституту технічної теплофізики НАН України. Досліджено оптимальні робочі режими
зазначеної системи, встановлені рекомендації для створення систем кліматизації
будинків 0-енергії.
Ключові слова: енергоефективність, енергозбереження, будівля 0-енергії.
INNOVATIVE AIR CONDITIONING SYSTEMS FOR BUILDING 0-ENERGY
V. Gotsulenko1, O. Nedbailo2, S. Goncharuk3, O. Lysenko4, I. Bozhko5
1,2,3,4,5Institute
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The paper presents innovative solutions of the building air conditioning system. They were
implemented during the construction of the stand of the experimental building of the "passive" type
of the Institute of Engineering Thermophysics of the NAS of Ukraine. The optimal operating modes
of the specified system are investigated. Recommendations for the creation of air conditioning
systems for 0-energy buildings have been established.
Keywords: energy efficiency, energy saving, building 0-energy.
ORCID: 10000-0002-0460-7753, 20000-0003-1416-9651, 30000-0002-5609-7337, 40000-00033981-9796, 50000-0001-7458-0835
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Світові тенденції у підвищенні енергетичної ефективності систем кліматизації будівель,
в цілому, спрямовані на використання природних відновлювальних джерел енергії, скидних
вторинних
енергоресурсів,
децентралізацію
постачання
теплоти,
перехід
на
низькотемпературні системи опалення та кондиціонування, тощо. Вирішення проблеми
енергозбереження в комунальній галузі можливе шляхом будівництва енергоефективних,
пасивних будівель, будівель «0-енергії» та «0-енергії +». Більшість будівель, що
експлуатуються в Україні досить складно довести до рівня енергоефективної будівлі, тому
вагомий акцент необхідно ставити саме на будівництво нових будівель з високим класом
енергоефективності.
В 2015 р., за безпосередньої участі співавторів, були розроблені принципи створення
та реалізації будівель високої енергетичної ефективності (потреба в енергії на опалення
менше 75 кВт·год/(м ˑрік)) на прикладі розробленого повномасштабного стенду
експериментальної будівлі Інституту технічної теплофізики НАН України (рис. 1). В 2016 р.
експериментальна будівля високої енергетичної ефективності доведена до розрахункового
рівня будинку «пасивного» типу (тепловитрати на опалення менше 15 кВт∙год/(м ∙рік)).
Розроблена схема комбінованої системи кліматизації енергоефективного будинку, що
включає в себе контури системи опалення, контури ґрунтових теплообмінників, теплові
сонячні колектори, тепловий насос і твердопаливний котел. Проведені дослідження
енергетичних параметрів та ефективності роботи зазначеної системи. Для наукового
обґрунтування
основних
режимів
роботи
інноваційної
системи
кліматизації
енергоефективних будівель різних типів та призначення (рис. 2) були проаналізовані технічні
особливості різних варіантів теплообмінного обладнання: опалювальних приладів різної
конструкції, ґрунтових теплообмінників – джерел теплоти для теплового насоса, а також
геотермальних теплообмінників і опалювальних контурів, як складових системи
рекуперативної вентиляції, встановлено можливість застосування для потреб комунальної
енергетики устаткування для спалювання біопалива аграрного походження або
теплоенергетичних установок на основі пульсуючого (вібраційного) горіння, зокрема котлів
пульсуючого горіння.
2

2

Рис. 1 – Загальний вигляд стенду експериментальної будівлі «пасивного» типу ІТТФ НАН України в
ході будівництва

Рис. 2 – Фрагменти комбінованої системи теплопостачання енергоефективного будинку
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Проведені експериментальні дослідження теплового режиму типового приміщення
енергоефективного будинку із Г-подібним контуром підлогового опалення та чотирма
змійовиковими опалювальними контурами в простінку показали, що найбільш рівномірний
розподіл температури повітря по висоті приміщення виявився при експлуатації системи
підлогового опалення або одночасному використанні всіх контурів. Створено макет для
візуалізації процесу горіння різного типу пелетного палива в пальнику, з використанням якого
можливо візуально контролювати процес горіння та корегувати умови згорання за
допомогою зовнішнього впливу (зміни температури підігріву пелет, додатковий піддув
повітря в камеру згорання).
УДК 621.311.243

ПАСИВНИЙ БУДИНОК У ПІСЛЯВОЄННИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ
А. В. Хабовська1, Т. К. Козюпа2
1,2Національний

технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського
вул. Політехнічна, 37, 03056, Київ, Україна
тел. 1+380680271678, 2+380509357414 , email: 1nastahabovska@gmail.com, 2tarvar988@gmail.com

У роботі надано комплекс рекомендацій щодо відбудови зруйнованих війною в Україні
будинків з дотриманням стандарту Passive House, реконструкцій уже експлуатованих
неенергоефективних та тих, що перебувають на стадії будівництва.
Ключові слова: пасивний будинок, енергоефективність, реконструкція.

PASSIVE HOUSE IN THE POST-WAR REALITIES OF UKRAINE
A. Khabovska1, T. Koziupa2
1,2National

Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" named after Igor Sikorsky

The paper provides a set of recommendations for the reconstruction of houses destroyed by
the war in Ukraine in compliance with the Passive House standard, the reconstruction of already
operated energy inefficient ones and those under construction.
Keywords: passive house, energy efficiency, reconstruction.
ORCID: 10000-0003-1045-5247
Після закінчення війни в Україні назріває потреба в масштабній відбудові житлової
інфраструктури. З огляду на те, що уже зараз ми спостерігаємо активні дії щодо вступу до
ЄС, разом з цим відбувається інтегрування європейського стандарту Passive House (річні
втрати <15 кВт*год/м ) в існуючі вимоги українських стандартів будівництва. При цьому якась
частина людей почала будувати будинки до війни, не враховуючи цього, якась буде
відбудовувати свій зруйнований дім, якась вже зробила і ще не встигла документально
ввести його в експлуатацію. Усім цим людям для отримання дозволу на експлуатацію
потрібно буде досягнути стандарту пасивного дому.
2

У роботі пропонується та обґрунтовується комплекс рекомендацій, як доробити вже
існуючий будинок до пасивного або вже на частково готовому об’єкті продовжити будування
з пасивним вектором.
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Також, незалежно від кінцевого рішення щодо вступу України до Євросоюзу,
пропонуємо на законодавчому рівні затвердити нові, енергоефективні стандарти
будівництва.
При аналізі літератури, бази даних міжнародної асоціації пасивного будинку
(International Passive House Association), ми вивели наступні комплекси дій, спрямованих на
реновацію існуючих старих будинків:
● якісна ізоляція стін ззовні
● ізоляція даху
● ізоляція підлоги (якщо це можливо)
● заміна вікон на пластикові з трикамерним склопакетом, максимальне розширення

світлопрозорої площі з південної сторони фасаду
● максимальна герметизація
● рекуперація повітря та стоків
● зниження конвекції з боку північної стіни додатковими рослинними насадженням.
Для будинків, що ще перебувають на стадії будівництва/проектування до попередніх
рекомендацій додаються:
● проектування буферних зон вздовж північної стіни
● Thermal comfort (тут, не тільки температурний режим, а взагалі комфорт перебування

у приміщенні), а саме:
o Air conditioning (кондиціонування) - під цю категорію підпадають: охолодження,
нагрівання, зволоження, сушка, очищення, деодорування повітря
o втрати (як теплові, так і в грошовому вимірі) на покриття АСН (англ. – Air change per
hour), диктовані стандартом ASHRAE як у випадку природного надходження через
нещільності, так і при використанні рекуператорів (повітря)
● мансардні вікна
● геоконтур
● теплові насоси
● стіни Тромба
● компактність споруди (максимальний внутрішній об’єм за мінімальної площі поверхні).
На основі аналізу даних експериментів, проведених в існуючому старому
неенергоефективному будинку проведено розрахунки та зроблено наступні висновки.
Велику увагу необхідно також приділити вентилюванню приміщень та забезпеченню
притоку свіжого повітря. Взявши до розгляду величину АСН (англ. – Air change per hour)
можна охарактеризувати який об’єм повітря у кімнаті (будинку) буде щогодини оновлено із,
умовно, старого на новий. Так, значення АСН 2 означає, що за годину весь об’єм повітря
буде змінено на свіжий двічі. Серія обрахунків показала, що для будинку площею 150 м і
висотою 3 м в ранні та пізні зимові місяці завдяки втратам через інфільтрацію (АСН в даному
випадку має місце через наявність нещільностей у вікон та дверей, мікротріщини тощо)
величиною АСН 0.7 мешканець щодня повинен витрачати близько 67 грн/день на покриття
витрат на опалення елекрообігріваючими пристроями. Ці витрати можуть бути значно
скорочені заміною вікон (дерев’яні на пластикові одно- або двокамерні, ідеально трикамерні), ущільненням дверей та недопущенням протягів у кімнатах, тобто виконанням
комплексу усіх можливих дій, спрямованих на усунення інфільтрації.
2

Тепловтрати через стіни, котрі обов’язково повинні бути зменшені у пасивних будинках,
можна елімінувати якісною теплоізоляцією. Для порівняння, тепловтрати через “голу”
цегляну стіну розмірами 4 м х 7 м з теплопровідністю 0.69 Вт/м·К для зовнішньої температури
8 °C становлять 1160 Вт, тоді як застосовуючи теплоізоляційні матеріали, приміром Pinosklo,
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українського виробника “НПП Технологія”, втрати для композиту цегла-піноскло складають
200–360 Вт в залежності від товщини ізолятора.
Посилання:
1.
Y. A. Çengel, and A. J. Ghajar, “Introduction And Basic Concepts”, In Heat And Mass Transfer: Fundamentals
& Applications, K. L. Strand, Ed., 5th ed., pp. 52, New York, United States of America: McGraw-Hill Education, 2015.
2.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ
ВІКОННИХ СКЛОПАКЕТІВ, ВСТАНОВЛЕНИХ В «РОЗУМНОМУ» БУДИНКУ
ПАСИВНОГО ТИПУ
Б. І. Басок1, Б. В. Давиденко2, Л. М. Кужель3, В. Г. Новіков4, О. М. Лисенко5,
В. П. Приємченко6
Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ, Україна, e-mail: 3kuzhel_liliya@ukr.net

Наведено результати проведених експериментальних і теоретичних досліджень
теплопередачі через енергоефективні віконні конструкції в «розумному» будинку
пасивного типу. Визначено тип склопакетів і профілів віконних рам, найбільш
оптимальних для застосування в будинках такого типу. Показано ефективність
застосування енергоефективних склопакетів з двома низькоемісійними покриттями.
Запропоновано теплофізичну модель, що дає змогу визначити закономірності радіаційно
- конвекційних складових теплового потоку, а також швидкість в газових прошарках
камери склопакету. Проведено верифікацію створеної моделі.
Ключові слова: «розумний» будинок, будинок пасивного типу, низькоемісійне покриття,
енергоефективний склопакет, профілі віконні.
RESEARCH OF HEAT TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ENERGY EFFICIENT WINDOW
GLASS PACKAGES INSTALLED IN A PASSIVE SMART HOUSE
A. Basok, B. Davydenko, L. Kuzhel, V. Novikov, O. Lysenko, V. Priemchenko
Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

The results of the experimental and theoretical studies of heat transfer through energyefficient window structures in a "smart" passive house are presented. The type of double-glazed
windows and profiles of window frames are determined, which are the most optimal for use in
houses of this type. The effectiveness of the use of energy-efficient double-glazed windows with
two low-emission coatings is shown. A thermophysical model is proposed that makes it possible
to determine the regularities of the radiation-convection components of the heat flow, as well as
the velocity in the gas layers of the double-glazed unit chamber. The created model was verified.
Keywords: «smart» house, passive type house, low-emissivity coating, energy-efficient doubleglazed window, window profiles.
ORCID: 10000-0002-8935-4248; 20000-0001-8738-7612; 30000-0002-5481-4566; 40000-00031062-7336; 50000-0003-3981-9796; 60000-0003-4785-4815
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Політика підвищення енергоефективності та енергозбереження в житловокомунальному секторі є дуже актуальною для України. Національний план збільшення
кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії представлений в [1],
де велику увагу приділено забезпеченню енергетичної ефективності будівель і зменшенню
споживання енергії у будівлях. Ці заходи зекономлять мільйони тонн умовного палива [2].
З кожним роком у світі зводиться все більше будівель пасивного типу. Успішна
реалізація їх обумовлена тим, що вони споживають мінімальну кількість енергії, наприклад в
порівнянні зі звичайним будинком, витрати енергії на опалення та охолодження пасивного
будинку на 80% нижче, а в умовах зростання цін на енергоносії є економічно вигідним
будівництвом. Стандарти пасивного будинку чітко визначені та діють у всіх кліматичних
зонах. Хоча принципи пасивного будинку універсальні, але все-таки деталі повинні бути
адаптовані до конкретних кліматичних умов.
Для досягнення зменшення енергоспоживання вирішальне значення має скорочення
тепловтрат. Важливу роль при будівництві пасивних будинків виконують віконні конструкції,
які повинні бути одним з найважливіших елементів герметичної конструкції всього будинку,
але й одночасно характеризуватися незначним коефіцієнтом теплопровідності.
На території Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України
розташований експериментальний «розумний» будинок пасивного типу. Характерна
особливість цього будинку полягає в тому, що його стіни побудовані з різних будівельних
матеріалів. В ньому застосовуються різні технології утеплення, встановлено різні типи
енергоефективних віконних конструкцій, використано комбіновану теплонасосну систему
теплозабезпечення. Він повністю обладнаний системами моніторингу, які в безперервному
режимі фіксують показники температури, вологості, теплового потоку та інших параметрів на
всіх поверхнях будинку, задля тестування, апробації та дослідження будівельних
матеріалів[2].
В якості віконних конструкцій було обрано двокамерні склопакети з двома
низькоемісійними покриттями (4i-8-4M1-8-4і) і п’ятикамерним профілем рами. Такий вибір
був зроблений після проведеного аналізу попередньо отриманих експериментальних даних
по різних типах склопакетів із різними заповненнями міжскляного прошарку та з різною
дистанційною рамкою. Склопакети такого типу мають найвище значення термічного опору
та є економічно вигідним варіантом. Були проведені експериментальні дослідження
теплопередачі на встановлених віконних конструкціях. Отримані поля пульсацій теплового
потоку і температури на зовнішніх і внутрішніх поверхнях конструкцій та визначено опір
теплопередачі дослідженого склопакету.
Для з'ясування впливу низькоемісійного покриття на опір теплопередачі через вікна,
виконувалось чисельне моделювання шляхом скінчено - різницевого розв'язання системи
рівнянь нерозривності, кількості руху та енергії для газового середовища всередині камер
склопакета та рівняння теплопровідності для скла. Було отримано розподіл швидкостей в
газовому середовищі в камерах склопакета, де спостерігається підйомно-опускна течія, яка
є наслідком природної конвекції. Швидкість течії повітря в камерах не перебільшує v=0,008
м/с, у зв'язку з цим, у склопакетах з відстанню між склом 8 мм конвекція не суттєво впливає
на загальне перенесення теплоти. Теплота переноситься переважно випромінюванням та,
частково, теплопровідністю.
Проведена верифікація запропонованої теплофізичної моделі розрахунку
теплопередачі через двокамерний склопакет з низькоемісійним покриттям підтвердила
відповідність моделі та адекватність отриманих розрахункових даних. Діапазон відхилення
розрахункових даних від експериментальних знаходиться в межах 2–4%.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
О. В. Окушко1, В. А. Наливайко2, І. П. Радько3 , І. В. Радько
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В роботі наведено аналіз проблем впровадження енергоефективних технологій в
НУБіП України.
Ключові слова: енергоефективність, енергозбереження, енергоресурси, будівля.
MAIN PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGIES
А. Okushko1, V. Nalivaiko2, І. Radkо3, І. Radko
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

The analysis of problems of introduction of energy efficient technologies in NULES of Ukraine
is given in the work..
Keywords: energy efficiency, energy saving, energy resources, building.
ORCID: 10000-0002-1894-5294, 20000-0002-6297-9045, 30000-0002-4235-3969
Сьогодні Україна зіткнулася зі значним загостренням проблем енергопостачання
комунального сектору.
Первинними факторами низької енергоефективності комунальної теплоенергетики
(особливо, невеликих міст та містечок) стали в недалекому минулому дешевизна
енергоресурсів і води, відсутність дієвих стимулів енергоощадності та низька кваліфікація
обслуговуючого персоналу.
До недавнього часу проблемами економії енергоресурсів, енергоносіїв і води по суті
ніхто не займався, хоч бюджетами різних рівнів і передбачалося деяке фінансування
енергоощадних заходів.
Низька кваліфікація обслуговуючого персоналу теплогенеруючих об’єктів і тепломереж
була, а почасти і залишається, пов’язана із дефіцитом кадрів та низьким рівнем заробітної
плати. Малочисельний та малокваліфікований персонал, займаючись в основному
усуненням наслідків аварій, практично не здійснював заходи із сервісного обслуговування і
ремонту теплових мереж і теплових пунктів, що у переважній більшості випадків пов’язано із
відсутністю технічної документацією теплоенергосистем або, якщо і велося, то із значними
порушеннями передбаченими чинними нормативними актами.
Пріоритетними напрямками є зниження втрат тепла в системах опалення шляхом
покращання теплофізичних характеристик огороджувальних конструкцій будівель,
впровадження теплових екранів радіаторів і зрештою, розробка та впровадження
автоматизованих систем обліку і регулювання витрат теплоносія на теплових пунктах.
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Платежі за спожиту теплову енергію суттєво зменшилися із встановленням тепло- і
водолічильників. На черзі оснащення теплових пунктів вузлами регулювання витрат
теплоносія з програмним обмеженням теплоспоживання в нічний час доби і у вихідні
(святкові ) дні.
На більш віддалену перспективу слід провести заміну старих тепломереж та
малоефективних котелень, що звичайно буде потребувати суттєвих капіталовкладень,
частину з яких можна залучити з отримуваних внаслідок впровадження енергоощадних
заходів коштів, чітко визначивши сфери їх витрачання.
Рівень скорочення споживання теплоти в системах опалення залежить від втрат
теплоти через огороджувальні поверхні, які обумовлюються теплофізичними
характеристиками останніх, від типу та характеристик засобів обліку теплової енергії, а також
від системи регулювання теплоспоживання.
Система обліку та регулювання витрат теплоносія водопостачання навчального
корпусу, реалізована в індивідуальному тепловому пункті, має забезпечувати регулювання
витрат теплоносія залежно від температури навколишнього середовища та обмежувати
теплоспоживання в нічні години доби і вихідні (святкові) дні.
Встановлення засобів обліку та регулювання витрат теплової енергії, створення
централізованої інформаційно-вимірювальної системи з подальшою диспетчеризацією
забезпечує можливість здійснювати оперативний моніторинг теплових потоків, що
сприятиме скороченню обсягів споживання теплової енергії в середньому на 30–35%.
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ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ЇХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
І. П. Радько1, В. А. Наливайко2, О. В. Окушко3, Є. О. Антіпов4, А. В. Міщенко5
Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041,
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У роботі наведено результати досліджень із термомодернізації будівель НУБіП
України з метою підвищення їх енергоефективності.
Ключові слова: енергоефективність, енергозбереження, будівля, втрати, тепло
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THERMOMODERNIZATION OF BUILDINGS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A WAY TO
INCREASE THEIR ENERGY EFFICIENCY
І. Radko1, V. Nalivaiko2, A. Okushko3,І. Antypov4, A. Mishchenko5
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,

The paper presents the results of research on thermal modernization of NULES buildings in
Ukraine in order to improve their energy efficiency.
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Термомодернізація являє собою комплекс заходів, спрямованих на покращення
існуючих теплотехнічних параметрів будівель з метою зменшення обсягів споживання тепла
(вартості обігріву будівель) та забезпечення мікроклімату в будівлях.
До ключових проблем термомодернізації і енергоощадності в існуючих будівлях можна
віднести наступні: відсутність чітко визначених практичних механізмів проведення
енергоощадної політики, відсутність зворотного зв’язку між закладеними у проекті сучасних
рішеннь та їх енергоефективність при експлуатації, відставання сервісних служб у
використанні можливостей, що надаються новими технологіями, реалізованими при
будівництві і термомодернизації, відсутність відомостей про енергетичну ефективність
будівель різноманітного призначення тощо.
Відомо, що теплова ефективність будівель може бути покращена за рахунок
підвищення нормативних вимог до опору теплопередачі зовнішніх огороджувальних
конструкцій, обмеження розмірів світлових отворів і вдосконалення конструкцій їх
заповнення (розширення сфери застосування потрійного скління, екранування віконних
отворів, застосування теплозахисного скла) тощо.
До основних етапів термомодернізації будівель можна віднести наступні: обмеження
тепловтрат будівлі (утеплення стін, підлоги, даху будівлі тощо), модернізація джерел тепла
за рахунок впровадження систем автоматичного погодного регулювання, нових котлів і
теплообмінників та введення індивідуального обліку споживання тепла.
Кожен етап вимагає окремого уважного підходу та прийняття рішень на підставі технікоекономічного обґрунтування найвигіднішого рішення з економічного і технічного боку.
Передусім необхідно зосередити увагу на обмеженні теплових втрат у самій будівлі (рис. 1).

Рис. 1 – Структурні складові втрат тепла

При утепленні фасадів і стін будівлі можна добитися зменшення тепловтрат приблизно
до 35 % (рис. .2), що дозволить зберігати тепло в будівлі довший проміжок часу, а це є
основою зменшення енерговитрат загалом. При цьому також підвищиться загальна
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температура в будівлі на декілька градусів взимку, що дозволить набагато комфортніше
почувати себе в приміщенні.

Рис. 2 – Швидкі втрати тепла крізь не утеплену стіну

Посилання:
1.
А. А. Арутюнян, Основы энергосбережения, М.: Энергосервис, 2007.
2.
Г. Б. Іноземцев, В. В. Козирський, О. В. Окушко, Методи енергозбереження в системах
електропостачання: Навч. посібник, Г. Б. Іноземцев, ред., Київ: ЦП Компринт, 2016.
3.
В. А. Наливайко та ін. Автоматизовані модульні теплові пункти для систем теплопостачання ВНЗ,
Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2021.
4.
І. П. Радько, В. А. Наливайко, О. В. Окушко, А. В. Міщенко, Є. О. Антипов, “Методика та обладнання для
проведення енергетичного аудиту”, Енергетика та автоматика, № 1. c. 123–134, 2018. [Оnline] Режим доступу:
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/viewFile/10596/9329
5.
Г. Б. Іноземцев, В. В. Козирський, О. В. Окушко, Енергозбереження в системах електропостачання
сільського господарства, Київ: ТОВ «АграрМедіаГруп», 2015.
6.
І. П. Радько, М. Т. Лут, В. А. Наливайко, О. В. Окушко, “Розробка проекту теплового пункту навчального
корпусу НУБІП України”, Енергетика та автоматика, № 3, c. 86–94, 2018, [online]. Access:
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/view/energiya2018.03.086
7.
І. П. Радько, В. А. Наливайко, О. В. Окушко, А. В. Міщенко, Є. О. Антипов, “Підвищення заходів з
енергоефективності та енергозбереження у вищих навчальних закладах”, Науковий вісник НУБіП України, № 283,
c. 275–280, 2018.

UDC 697+621.577.1

DEVELOPMENT OF INTEGRATED CLEANING AND DISINFECTING AIR INSTALLATION
WITH A HEAT PUMP HEAT RECOVERER IN CENTRAL AIR CONDITIONING AND
VENTILATION SYSTEMS
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An energy-efficient method for air purification and disinfection by plasma-assisted
photocatalysis has been proposed.
Keywords: air purification, efficiency, recovery, heat pump.
РОЗРОБКА УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ І ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПОВІТРЯ З
ТЕПЛОНАСОСНИМ РЕКУПЕРАТОРОМ ТЕПЛОТИ В СИСТЕМАХ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ
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Запропоновано енергоефективний спосіб очищення і знезараження повітря
методом плазмофотокаталізу.
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Modern heating, ventilation and air conditioning systems (HVAC) in administrative and
residential buildings, industrial facilities and other crowded places are designed to improve indoor
air quality and to have a positive influence on human health. However, they often are a source of
accumulation and spread of microorganisms hazardous to health [1–3].
Another actual problem is the energy efficiency of HVAC systems, especially systems with a
huge air capacity [3–6].
An energy-efficient experimental installation for complex air purification and disinfection from
a wide class of air pollutants in the supply and exhaust ventilation systems of buildings has been
developed and created in close cooperation between the specialists of the IET of NAS of Ukraine
and E.O. Paton EWI of NAS of Ukraine [7-8].
The installation (Fig. 1) in series consists of a mechanical coarse filter (CF), a bipolar plasma
ionizer with negative and positive corona discharge electrodes (BPI) for ozone generating and for
oxidizing of air pollutants, and an adsorption-catalytic filter (ACF) for destroying ozone excess and
other molecular pollutants, a photocatalytic filter with a UV source (FCF) for the complete
decomposition of pathogenic microorganisms.
A heat pump heat exchanger (HPHE) which combines heat recovery by a plate heat
exchanger and thermodynamic recovery by a heat pump to increase the energy efficiency of the
installation and the efficiency of the excess ozone destruction stage is provided.
The heating channel of the recuperative heat exchanger and the heat pump condenser are
connected in series and installed between the bipolar plasma ionizer and the adsorption-catalytic
filter. Thus, an increase in the temperature of the aerodispersion system from 25 to 60°C makes it
possible to increase the coefficient of ozone destruction in the zone of heterogeneous catalysis by
2–3.5 times.
A comparative analysis showed that the energy consumption for direct air heating is 11.7
W·h/m , and according to the proposed scheme – 1.0–1.5 W·h/m .
3

3
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Fig.1. Block diagram of the installation and photo of the main units for air purification and disinfection:
ACF – adsorption-catalytic filter; E – HPHE evaporator; BF - blower fan; BPI – bipolar plasma ionizer; C –
HPHE condenser; HE – heat exchanger (recuperator); CF – coarse filter; FCF – photocatalytic UV filter.

Conclusions: The implementation of the proposed air purification scheme with the
involvement of heat pump heat recovery allows to reduce energy consumption for heating
aerodispersion system by 7-8 times. The average efficiency of the recuperative heat exchanger is
0.65-0.70 and the COP (Coefficient of Perfomance) of the heat pump is 2.7–3.2. Monitoring was
carried out in the conditions of the autumn-winter period.
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АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ І
КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ КІЛЬЦЕВОГО ПРОСТОРУ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО
КОНФАЙНМЕНТА ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС
Д. А. Смольченко1, Є. В. Дядюшко2, Д. І. Скляренко3, П. Г. Круковський4, А. І. Дейнеко5
Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2а
тел.: 1+380961030588, e-mail: 1dima-smolchenko@i.ua

Розглядаються можливості зниження енергоспоживання системи вентиляції і
контролю вологості повітря в кільцевому просторі Нового Безпечного Конфайнмента
(НБК) ЧАЕС. В кільцевому просторі НБК необхідно підтримувати відносну вологість на
рівні не більше 40% для забезпечення відсутності корозії всіх металевих конструкцій на
протязі 100 років експлуатації НБК.
Ключові слова: Конфайнмент ЧАЕС, вентиляційне обладнання, моделювання,
енергоспоживання.
ANALYSIS OF WAYS TO INCREASE THE ENERGY EFFICIENCY OF THE VENTILATION
SYSTEM AND HUMIDITY CONTROL OF THE ANNULAR SPACE OF THE NEW SAFE
CONFINEMENT OF THE CHERNOBYL NPP
D. Smolchenko1, E. Dyadyushko2, D. Skliarenko3 P. Krukovskyi4, А. Deineko5
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Possibilities of reducing the energy consumption of the ventilation system and humidity
control in the ring space of the New Safe Confinement (NSC) of the Chernobyl NPP are considered.
In the annular space of the NSC it is necessary to maintain the relative humidity at no more than
40% to ensure the absence of corrosion of all metal structures during 100 years of operation of the
NSC.
Keywords: ChNPP confinement, ventilation equipment, modeling, energy consumption.
ORCID: 10000-0002-3081-1803, 20000-0002-2601-4633, 30000-0002-0431-2111, 40000-00016726-0550.
Новий безпечний конфайнмент (НБК), побудований і встановлений в проєктне
положення над об'єктом «Укриття» (ОУ) Чорнобильської АЕС (рис. 1), є захисною спорудою,
призначеною для забезпечення захисту персоналу, населення та навколишнього
середовища від впливу джерел ядерної та радіаційної небезпеки.

а

б

Рис. 1. Схема об'єкта «Укриття» та НБК в поперечному перетині (а) та на фото після натягнення НБК на
ОУ (б). На рис. а: 1 – сталеві конструкції та кільцевий простір Арки НБК, 2 – зовнішня оболонка, 3 –
внутрішня болонка, 4 – об'єкт «Укриття» і зруйнований реактор, 5 – основний об’єм НБК, 6 – машзал.

Розглядаються умови довготривалого (столітнього) терміну експлуатації Нового
Безпечного Конфайнменту (НБК), умови підтримки працездатності в кільцевому просторі, де
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містяться всі металеві несучі конструкції НБК. Ці конструкції являють собою труби різного
діаметра від 0,4 до 1 м кількість яких становить 7,5 тис. Для забезпечення відсутності значної
корозії на цих трубах протягом 100 річного терміну експлуатації в цьому просторі необхідно
підтримувати відносну вологість на рівні не більше 40%.
Для цього передбачається спеціальна система вентиляції (рис. 2) й осушення повітря
для підтримки необхідного режиму вологості в кільцевому просторі (не більше 40 %) в умовах
зміни температури навколишнього повітря від –22 до +31 С, відносної вологості від 50 до
100 % і сили вітру від 0 до 25 м/с.
Система вентиляції й осушення повітря в кільцевому просторі НБК (об'ємом близько 1 млн
м3) складається з чотирьох осушувальних адсорбційних машин роторного типу
продуктивністю 6,94 м /с і потужністю 46,36 кВт на лінії осушення і 180,08 кВт – на лінії
регенерації кожна (в штатному режимі три установки в роботі й одна установка в резерві), а
також дев’яти рециркуляційних контурів, призначених для перемішування й вирівнювання
концентрації вологи в кільцевому просторі й виключення утворення застійних зон: шість
вентиляційних систем продуктивністю 13,9 м3/с по повітрю і потужністю 19,5 кВт кожна, три
вентиляційні системи продуктивністю 16,7 м³/с по повітрю й потужністю 27,7 кВт (дві
установки) і 40,9 кВт (одна установка).
0

3

Основним шляхом підвищення енергоефективності вентиляції кільцевого простору є
оптимальне управління системою вентиляції за заданими критеріями підтримки відносної
вологості в залежності від напрямку та швидкості вітру, який буде проаналізований далі.
Для цього була розроблена 3D CFD модель у програмному забезпеченні ANSYS
Fluent. Розрахункова сітка моделі складається приблизно з 1 млн розрахункових комірок.
Модель розраховує теплову, гідродинамічну та вологісну задачу. В таблиці та на рис. 3
приведені результати моделювання при умовах західного вітру та температури оточуючого
середовища 15 °С.
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Залежності максимальних відносних вологостей і рівня економії енергії від кількості
вимкнутих контурів рециркуляції
Вимкнений контур
рециркуляції
Східний
Циліндричний
Західний
Всі контури вимкнені

Максимальна відносна
вологість,%

Енергозбереження, кВт

38,1
38,36
40,95
44,7

27,7
142,2
47,4
213,3

Рис 3. Розподіл вологості в різних перетинах кільцевого простору НБК при повністю вимкненій
рециркуляції

Аналізуючи результати даних можна зробити висновок, що при західному вітровому
навантаженні є доцільним лише використання рециркуляційного контуру розташованого в
західному об’ємі кільцевого простору, що дозволить зменшити споживання електроенергії
на 169,9 кВт
Оптимальним управлінням системою вентиляції і контролю вологості буде виступати
керування контурами рециркуляції в залежності від вітрового навантаження, для
забезпечення умов вологості та підвищення енергоефективності системи.

УДК 621.311

МОЖЛИВОСТІ БАЛАНСУВАННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ В КОМБІНОВАНІЙ ЕНЕРГОСИСТЕМІ
М. П. Кузнєцов
докт. техн. наук, Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, Київ, тел. +380442062809. е-mail: nik_ku@ukr.net

Предметом дослідження є випадкові складові процесів генерування та використання
електроенергії в комбінованих енергосистемах, що мають традиційні та відновлювані
джерела енергії. Осереднені графіки генерації та навантаження вважаються
прогнозованими. Математична модель стану системи з ВДЕ, змінним навантаженням,
акумулятором енергії та резервним генератором реалізована як послідовність моделей
випадкових процесів, що описують поточний стан локальної енергосистеми. Така схема
дозволяє визначити оптимальні параметри засобів балансування потужностей.
Ключові слова: комбінована енергосистема, відновлювані джерела енергії, акумулятор,
резервний генератор, випадковий процес.
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CAPACITY BALANCING CAPCBILITIES IN THE COMBINED POWER SYSTEM
M. Kuznietsov
Sc.D, Institute of renewable energy, Kyiv

The subject of the study is the random components of the processes of generation and use
of electricity in combined energy systems with traditional and renewable energy sources. Averaged
generation and load graphs are considered predictable. The mathematical model of the state of
system with RES, variable load, energy storage and backup generator is offered as a models
sequence of random processes describing the current state of the local power system. This
scheme allows us to determine the optimal parameters of power balancing.
Keywords: combined power system, renewable energy, accumulator, backup generator, random
process.
ORCID: 0000-0002-0497-7439

Проблеми балансування потужності у гібридних енергосистемах з ВДЕ (Hybrid
Renewable Energy Systems – HRES) розглядаються в ряді досліджень, при цьому до уваги
зазвичай взято специфічні умови генерації та споживання. Мова йде про локальні системи,
що мають обмежений доступ до централізованої мережі і власні джерела негарантованої
потужності (здебільшого вітрові та сонячні електростанції). В якості засобів балансування
найчастіше розглядаються такі резервні потужності, як акумулятор для проміжного
зберігання енергії та допоміжний генератор. Універсальна розрахункова модель
балансування повинна мати адаптивні властивості, що дозволяють врахувати місцеві
особливості та вимоги до надійності і якості енергопостачання.
Для випадків, коли компоненти випадкових процесів мають складний вигляд, що не
допускає аналітичного розв’язку, доцільно використати імітаційне моделювання та оцінку
результатів за методом Монте-Карло. Формується набір випадкових реалізацій, за яким
можна побудувати функції щільності розподілу шуканої цільової функції. Надалі виконується
оцінка математичних очікувань та довірчих інтервалів.
Для опису роботи енергосистеми, що містить систему накопичення (акумулятор) та
контрольований генератор для регулювання небалансу, баланс потужностей матиме вигляд
[1]:
,
де потужності у правій частині виразу відповідно до індексів означають поточну потужність
вітрової (W), сонячної (S) електростанцій, акумуляторної батареї (A), контрольованого
генератора (G) та навантаження (U). Акумуляторна батарея у даному записі розглядається
як навантаження, однак вона може виступати й генератором, залежно від знаку. Баланс
енергії розглядається як кумулятивна сума поточного балансу потужностей за певний час. В
узагальненому вигляді процес V(t) формується у вигляді [2]:
, де
;ε
– стандартна випадкова величина; α та η – параметри. Тут неперервний процес
представлено дискретним часовим рядом. Аналогічно моделюються складові генерації та
навантаження. Стан заряду акумулятора (SOC) на кожному кроці визначається в залежності
від поточного балансу потужностей, а умовою вмикання генератора є певний від’ємний
рівень балансу: -kPg. Тут Pg – номінальна потужність генератора, а k задається алгоритмом
керування. Блок-схема розрахунку гібридної системи з акумулятором та генератором має
вигляд:
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Тут SOC (State of Charge) – стан зарядки акумулятора; Gen – допоміжний генератор; Energy
– накопичення енергії.
Моделюються добові реалізації випадкового процесу та аналізується певний обсяг (до
тисячі) таких реалізацій. Втрати навантаження (недодана енергія) істотно залежать від
ємності акумулятора С та потужності генератора Pg; приклад результатів моделювання для
певних умов наведено в таблиці нижче (у відносних одиницях).
Табл.1. Сумарні втрати навантаження на кінець доби

C
0
0,5
1
1,5
2

0
1,86
0,98
0,60
0,39
0,26

0,05
1,43
0,78
0,48
0,31
0,21

0,1
1,31
0,71
0,44
0,29
0,18

Pg
0,2
1,46
0,74
0,45
0,30
0,19

0,3
1,68
0,85
0,48
0,32
0,22

0,5
1,84
0,97
0,56
0,36
0,23

1
1,85
0,98
0,59
0,38
0,25

Запропонована модель локальної гібридної системи у складі традиційних і
відновлюваних джерел енергії дозволяє сформулювати і вирішити різноманітні задачі по
оптимізації складу такої системи і режимів її роботи, а також отримувати різні оцінки
необхідних показників. Зокрема, для робочої ємності акумулятора певного рівня, (тут не
нижче тригодинного середнього споживання), роль резервного генератора стає практично
несуттєвою. Конкретні оцінки стосуються заданих погодних умов, складу ВДЕ, алгоритму
керування генератором тощо.
Посилання:
1. М. П. Кузнєцов, О. В. Лисенко, О. А. Мельник, “Оптимальне регулювання локальної енергосистеми з
відновлюваними джерелами енергії”, Вісник НТУ «ХПІ», № 1(2),c. 52–61, 2021.
2. M. Kuznietsov, Yu. Vyshnevska, I. Brazhnyk, O. Melnyk, “Modeling of the Generation-Consumption Imbalance in the
Heterogeneous Energy Systems with Renewable Energy Sources” in Proc. 2019 IEEE 6th International Conference on
Energy Smart Systems (ESS) pp. 196–200. DOI: 10.1109/ess.2019.8764189.
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УДК 544.6

ЕЛЕКТРОХІМІЯ НА СЛУЖБІ ЕНЕРГЕТИКИ
М. В. Костиря1, С. В. Корпач2, М. Д. Кошель3, С. А. Кошель4
1,2,3Інститут

транспортних систем і технологій НАН України, вул. Писаржевського, 5, м. Дніпро; 4ДВУЗ
«Український державний хіміко-технологічний університет», пр-т Яворницького, 8, м. Дніпро
тел.: 1+380638663329, 2+380506128900, 3+380931621831, 4+380931621831, e-mail: 1kostyrya_59@i.ua

Показано роль електрохімічних процесів та технологій в енергетиці. Наведено
аналіз найважливіших напрямків щодо використання електрохімічних процесів в
енергозберігаючих технологіях – перетворювачі видів енергії та процеси технічного
електролізу.
Ключові слова: електрохімічне джерело струму, акумулятор, паливний елемент,
перетворювач енергії, енергозбереження, енергоефективність.
ELECTROCHEMISTRY IN THE SERVICE OF ENERGY
M. Kostyrya1, S. Korpach2, M. Koshel3, S. Koshel4
1,2,3Institute

of Transport Systems and Technologies of National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro.
4Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro.

The role of electrochemical processes and technologies in power engineering is shown. An
analysis of the most important areas of using electrochemical processes in energy-saving
technologies is presented – converters of types of energy and processes of technical electrolysis.
Keywords: electrochemical current source, accumulator, fuel cell, energy converter, energy
saving, energy efficiency.
ORCID: 10000-0001-6076-4481, 20000-0003-4945-9632, 30000-0001-6979-7546, 40000-00031043-0293
В наш час питання енергоефективності у всіх сферах людської діяльності набули
першочергового значення. Електрохімічні процеси та технології у цьому аспекті відіграють
для енергозберігаючої проблематики дуже істотну роль.
Нами представлений аналіз найбільш важливих напрямів – електрохімічні джерела
струму (ЕХІТ), або перетворювачі видів енергії, та процеси технічного електролізу, в яких
розрізняються цілі роботи з удосконалення технологій та технічних систем
Найважливіша загальна мета вдосконалення ЕХІТ – збільшення коефіцієнта
перетворення енергії з одного виду (неелектричної) на кінцевий вид – електричну енергію,
який відповідно до законів термодинаміки завжди менше 100%. У масштабах сучасних
промислових технологій навіть невелике збільшення цього коефіцієнта забезпечує великі
економічні ефекти. Інша важлива характеристика ЕХІТ – питома потужність, яка
характеризує компактність перетворювача, що важливо для використання у різних
автономних транспортних засобах.
У процесах технічного електролізу первинна електрична енергія перетворюється на
нові хімічні продукти, які можна розглядати як енергію, що є «законсервованою» у хімічній
формі. Для технологій електролізу також можна застосувати поняття коефіцієнта
перетворення енергії, що менше 100%. Завдання вдосконалення технологій електролізу
залишається тією самою, але вона набуває форми розробки нових технологічних прийомів,
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що дозволяють зменшити витрату електричної енергії. Розглянемо тепер вибірково деякі
цікаві напрямки модернізації ЕХІТ.
Первинні ЕХІТ та електрохімічні акумулятори. Типів первинних джерел безліч –
елементи з цинковим анодом, сольові і лужні, характеристики яких досягли практично
граничного рівня, а їх виробництво продовжує зростати. Це також і численні варіанти літієвих
елементів, які за питомою енергією в 5-10 разів перевищують класичні промислові елементи.
Характеристики свинцево-кислотних акумуляторів майже досягли можливого
максимуму, хоча конструктори продовжують працювати над їх модернізацією. Щодо вартості
за відповідних характеристик їм немає рівних. Масштаби застосування літієвих акумуляторів
великі та постійно збільшуються. Це і автономний транспорт (електромобілі) та різноманітна
побутова техніка.
Паливні елементи та електрохімічні генератори (ЕХГ), з яких найбільш
перспективні ЕХГ, що працюють на кисні та водні. Компанії Toyota, Honda и Hyundai
організували серійне виробництво автомобілів на водневих паливних елементах. Такі
автомобілі створили новий сектор економіки – водневий. Для забезпечення роботи цього
напрямку створюється розгалужена інфраструктура водневих заправок – системи
компресорних станцій, пункти закачування водню в автомобілі та інше.
Forbes представляє найреволюційніші тренди в автомобілебудуванні – автомобілі на
водневих паливних елементах, повітряні гібриди, автомобілі на радіоактивному торії.
У нашому аналізі застосування електрохімії в енергетиці інтерес представляє
отримання водню електролізом. Електроліз розчину лугу дає дуже чистий водень. Ця
технологія безперервно удосконалюється шляхом використання нових конструктивних
матеріалів та нових типів електрокаталізаторів, що дозволяє зменшити напругу електролізу
та витрати електроенергії. Є також хімічний спосіб отримання водню реакцією алюмінію з
розчином лугу, у якому електроенергія взагалі не споживається. Низьковольтний електроліз
– це спосіб отримання водню із води із зменшеною витратою електроенергії. Процес, що
описується, є дуже економічним, якщо є споживач цього товару. Відомі методи отримання
водню високотемпературним електролізом, електролізом з твердополімерним електролітом,
термоелектрохімічним методом. Однак, з огляду на технічні складності ці способи поки не
отримали практичного застосування.
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У роботі наведено огляд стану підвищення енергоефективності підприємств
молочної галузі України та запропоновано найбільш перспективні заходи з
енергоефективності.
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Молочна галузь займає важливе місце в забезпеченні продовольчої безпеки України.
Однак, за останні п’ять років спостерігається зменшення обсягів виробництва молочної
продукції. Це пов’язано, в першу чергу, зі зменшення надходження сирого молока на
молокозаводи. Ще однією з причин цього є зниження рентабельності утримання великої
рогатої худоби, що за останні 5 років призвело до скорочення чисельності поголів'я корів
більше ніж на 17,5%.
За різними оцінками, щороку в Україні поголів’я корів молочнотоварної галузі
зменшується в середньому на 100 тисяч голів. Такими темпами Україна може остаточно
втратити власну молочну галузь.
Також негативний вплив на діяльність молочної галузі України здійснює військове
вторгнення росії та окупація південно-східних територій України.
Падіння виробництва молокопродуктів впливає на режим роботи та завантаженість
виробничих цехів, технологічних ліній та енергоємного обладнання, внаслідок чого
погіршується показник питомого енергоспоживання на 1 тонну виробленої молочної
продукції, що, в свою чергу, зважаючи на зростання вартості енергоресурсів, збільшую
собівартість продукції.
При цьому, як і в більшості виробничих галузей промисловості, споживання ПЕР
підприємствами молочної галузі складає вагому складову витрат в собівартості продукції, а
також значно впливає на навколишнє середовище.
У всьому світі одним із пріоритетних напрямків зниження енергоспоживання є
підвищення енергоефективності енергоспоживаючого обладнання, процесів і систем.
Україна не є винятком.
Тому, в сучасних умовах постійне зниження витрат на виробництво молочної продукції
є важливою умовою зростання економічних вигод, розширення виробництва, і на цій основі
вирішення ключових аспектів проблеми продовольчої безпеки країни.
Результати енергоаудиту понад двадцяти молокозаводів України [1], проведених за
участю автора даної роботи за останні п’ять років, показали, що питання енергозбереження
та модернізації парку технологічного обладнання для молокозаводів є актуальними.
Сучасні молокозаводи за рік споживають велику кількість різних видів енергії, що
призводить до високих витрат виробництва.
На виробництво молочних продуктів витрачається електроенергія та теплова енергія з
природного газу та твердого палива [2]. На молокозаводах енергія використовується для
нагрівання та пастеризації, охолодження, збивання, пресування, сепарації, випаровування
та сушіння, кондиціонування повітря, а також для роботи електроприводів насосного та
допоміжного обладнання. Молочні продукти здебільшого потрібно зберігати в холоді, тому
на підприємствах є охолодження (холодильники) та холодильні камери, що споживає від 30
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до 40% загального споживання електроенергії. Для молокозаводів використовується велика
кількість обладнання для очищення технологічного обладнання часто за допомогою
процесу, який називається «чистка на місці» (CIP).
При цьому молокозаводи мають значний потенціал енергозбереження, реалізація
якого сповільнюється як через фінансові обмеження, так і через відсутність достатніх знань
у спеціалістів та вищого керівництва щодо наявних можливостей підвищення
енергоефективності та оптимальної стратегія їх реалізації.
Незважаючи на те, що кожне підприємство є унікальним і потребує індивідуальних
підходів до підвищення його енергоефективності за результатами проведеної роботи можна
виділити ряд найбільш типових заходів задля проведення енергетичної модернізації
молокозаводів. Серед них: модернізація технологічного обладнання; теплоізоляції котлів та
теплотрас; відновлення системи повернення конденсату в котельню; утилізація теплової
енергії від холодильних компресорів; встановлення частотно-регульованих приводів на
електродвигуни; модернізація системи освітлення; теплоізоляція трубопроводів крижаної
води; встановлення рекуператорів тепла у виробничих процесах тощо. Більшість з цих
заходів має термін окупності до 3 років.
Посилання:
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LITHIUM-ION SUPERCAPACITOR (IONISTOR)
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The design, principle of operation and technical characteristics of lithium-ion
supercapacitors are considered. Ways to improve lithium-ion supercapacitors are proposed.
Keywords: lithium-ion supercapacitors, ionistors, energy saving, energy efficiency, power.
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Суперконденсатори, або інша назва – іоністори – застосовуються в тих областях, де
потрібне поєднання високої потужності та високої довговічності, наприклад в транспортних
системах, в системах енергозабезпечення. Зазвичай задля забезпечення високої потужності
використовують подвійношарові суперконденсатори. А в тих областях, де додатково
потрібна
висока
питома
енергія,
використовують
сумісно
подвійношаровий
суперконденсатор та літій-іонний акумулятор. Властивості першого і другого поєднує в собі
літій-іонний суперконденсатор (ЛІСК), розроблений в останнє десятиліття. Потужність,
довговічність і питома енергія ЛІСК знаходяться між відповідними значеннями, які
характеризують подвійношаровий суперконденсатор та літій-іонний акумулятор. Напруга
зарядженого ЛІСК досягає 3,8-4,0 В, діапазон експлуатації від мінус 40 до 80˚С, анод є
попередньо насиченим літієм графітом і фактично працює, як електрод літій-іонного
акумулятора (рис. 1). Катод є графітом і фактично працює, як електрод подвійношарового
суперконденсатора (рис. 1). Між анодом і катодом розташовано пористий сепаратор із
електролітом, наприклад LiPF у розчині пропиленкарбонату і етиленкарбонату. При зарядці
ЛІСК позитивні іони літію інтеркалірують в матеріал анода, негативні іони (PF -)
накопичуються на поверхні катода. При розряді ЛІСК іони повертаються в електроліт.
Ємність ЛІСК, а значною мірою і питома енергія, визначаються анодом [1; 2].
6

6

Рис. 1. Принцип роботи літій-іонного суперконденсатора

Нами вирішувалося завдання підвищення ємності і питомої енергії ЛІСК при збереженні
його високої потужності. Для цього ми модифікували анод – попередньо насичений літієм
графіт. Зазвичай для насичення літієм графіту використовують декілька способів: коротке
замикання літієвої фольги з графітом анода (в електроліті); гальваностатичним
зарядом/розрядом анода в електроліті, якій містить літій, та ін. [1; 2]. Ми пропонуємо більш
ефективний (як ми сподіваємось) спосіб попереднього насичення літієм. Він полягає в тому,
що ми проводимо змішування порошків графіту і оксиду літію (Li O) та їх механоактивацію в
кульовому млині в умовах вакууму, нанесенні суміші на струмовідвід (алюмінієву фольгу) і
фіксації її за допомогою сполучної речовини. Після цього ми здійснюємо звичайну зборку
ЛІСК і проводимо до 50-100 циклів заряду і розряду ЛІСК. Катод в нашому випадку – графіт,
фіксований на струмовідводі (мідної фользі) за допомогою сполучної речовини.
Попередні випробування встановили, що питома енергія і потужність розробленого
нами ЛІСК досягають 28 Вт·год/кг і 3000 Вт/кг, відповідно. Це того ж порядку величини, що і
для відомих ЛІСК [1; 2]. Але для нашої розробки це тільки початок, і в нас ще є перспективи
2
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розвитку. Вірогідно, насичення літієм графіту на аноді протікає таким чином: змішування та
механічна активація графіту та оксиду літію призводять до збільшення питомої поверхні
частинок порошку графіту та створення безлічі мікродефектів в їхній структурі. Крім того,
частинки графіту прихоплюють мікрочастинки оксиду літію, і, можливо, іони літію; тоді як
кисень з оксиду літію з'єднується з вуглецем і у вигляді газу видаляється при вакуумуванні.
Наступні цикли заряду та розряду ЛІСК довершують операцію насичення літієм графіту.
Запропоноване технічне рішення в перспективі може бути використане для підвищення
енергоефективності в роботі систем енергозабезпечення, безперебійного живлення, в
транспортних системах, в тому числі, для живлення електромагнітного прискорювача
макротіл (рейкотрона), де потрібні висока потужність і висока питома енергія.
Посилання:
1. Ю. Коштял, А. Рыкованов, А. Румянцев, В. Жданов, “Литий-ионные конденсаторы: устройство и
характеристики”, Компоненты и Технологии, № 2, c. 62–65, 2015.
2. Ю. М. Коштял, А. М. Румянцев, В. В. Жданов, “Литий-ионный суперкондесатор с электродами на основе
углеродных материалов”, Электрохимическая Энергетика, Т.15, № 3, c. 119–129, 2015.
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МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ ПРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПРИСКОРЕННІ
МАКРОТІЛ В РЕЙКОТРОНІ
В. Ю. Скосар1, О. С. Ворошилов2, С. В. Бурилов3, В. О. Дзензерський4
Інститут транспортних систем і технологій НАН України, вул. Писаржевського, 5, м. Дніпро
тел.: 1+380667318618; 2+380958678256; 3+380961408170; 4+380567464282
e-mail: 1skosarslava@gmail.com

Надано характеристику методів зменшення енерговтрат при роботі рейкотрона.
Здійснено оцінку енерговтрат при електромагнітному прискоренні макротіла за рахунок
опору повітря між рейками пристрою.
Ключові слова: зменшення енерговитрат, рейкотрон, електромагнітне прискорення
макротіл.
METHODS OF REDUCING ENERGY CONSUMPTION
DURING ELECTROMAGNETIC ACCELERATION OF MACROBODIES
V. Skosar1, O. Voroshilov2, S. Burylov3, V. Dzenzerskyy4
Institute of Transport Systems and Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro

The characteristic of methods of reduction of energy losses at work of a railgun is given. The
estimation of energy losses at electromagnetic acceleration of a macrobody due to air resistance
between rails of the device is carried out.
Key words: reduction of energy losses, railgun electromagnetic acceleration of macrobodies.
ORCID: 10000-0002-2151-3417, 20000-0002-9937-3637, 30000-0001-8070-6764, 40000-00025504-4524
Рейкотрони (електромагнітні прискорювачі макротіл) використовують в науковотехнічній сфері, в космічній техніці, і можуть знайти використання в енергетиці, в тому числі,
зеленої енергетиці. Рейкотрон з рейками довжиною 0,1–10 м здатний прискорити макротіло
масою від декілька грамів до декілька кілограмів до швидкостей ~2–10 км/с. Принцип дії
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рейкотрона (рис. 1) засновано на відштовхуванні макротіла силою Лоренца при протіканні
електричного струму крізь паралельні рейки і саме макротіло, або плазмовий поршень
позаду макротіла. Як вказує практика, існують великі енерговтрати на всіх 3-х фазах роботи
пристрою (рис. 3), що обмежує його енергоефективність і швидкість макротіла. Тому в
кінетичну енергію макротіла перетворюється лише 13–35% енергії, яку подано на рейкотрон,
в залежності від маси і максимальної швидкості макротіла [1–3].

Рис. 1. Принцип дії рейкотрона

Мета роботи – надати характеристику методів зменшення енерговтрат при роботі
рейкотрону, а також здійснити оцінку енерговтрат при електромагнітному прискоренні
макротіла за рахунок опору повітря між рейками. Згідно [1–3], енерговтрати трапляються за
рахунок ерозії рейок, руйнування макротіла, розпаду плазмового поршня, опору повітря руху
макротіла та ін. Для запобігання руйнування макротіла обмежують струм на рейках. Для
запобігання катастрофічної ерозії рейок на фазі старту (рис. 1) здійснюється попередній
розгін макротіла за допомогою додаткових пристроїв. Для зменшення ерозії рейок на фазі
прискорення і насичення (рис. 1) і запобігання розпаду плазмового поршня застосовують
потужне зовнішнє магнітне поле одного напрямку з полем рейок, а також здійснюють
механічний тиск на рейки з боку зовнішнього кріплення. Опір повітря може бути усунено за
рахунок вакуумування рейкотрона з встановленням діафрагми на кінці рейок. Нами
здійснено оцінка енерговтрат при електромагнітному прискоренні макротіла за рахунок
опору повітря між рейками. Попередніми дослідженнями отримано залежність опору повітря
між рейок пристрою від швидкості макротіла. На основі цієї залежності здійснено оцінку
енерговтрат для рейкотрона, якій має рейки довжиною 10 м, і макротіла довжиною 6 см,
площею перерізу 3 см × 3 см, кінцевою швидкістю 10 км/с, зробленого зі стали, або алюмінію,
або полікарбонату. Енерговтрати зростають, відповідно, як 3,0, або 9,9, або 22,2 % від
максимальної кінетичної енергії макротіла.
Таким чином, розрахунки вказують, що в тих застосуваннях рейкотрона, де
використовують макротіла малої густини (наприклад, з полікарбонату) і де траєкторія
макротіла після виходу з пристрою має меншу довжину, ніж довжина рейок, енерговтрати на
опір повітря між рейками суттєві – до 22,2% від максимальної кінетичної енергії макротіла.
Тому має сенс здійснювати шляхи до усунення енерговтрат за рахунок вакуумування
рейкотрона.
Посилання:
1. Б. Г. Жуков та ін. “Малогабаритный рельсовый ускоритель диэлектрических твердых тел mm-размера”, в
Письма в ЖТФ, Т.39, № 12, с. 63–70, 2013.
2. М. М. Кондратенко та ін., “Экспериментальное исследование магнитоплазменного ускорения диэлектрических
ударников в рельсотроне”, ТВТ, Т.26, № 1, c. 159–164, 1988.
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МОДУЛЬ ТЯГОВО-ЛЕВІТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАГНІТОПЛАНА
В. О. Дзензерський1, С. В. Плаксін2, Ю. В. Шкіль3, В. Ю. Скосар4
Інститут транспортних систем і технологій НАН України, вул. Писаржевського, 5, м. Дніпро
тел. 1+380567464282; 2+380638429035; 3+380676300865; 4+380667318618, e-mail: 4skosarslava@gmail.com

Запропоновано конструкцію модуля тягово-левітаційної системи Маглев. Бокові
коротко замкнуті контури шляхової структури забезпечують левітацію і бокову
стабілізацію магнітоплану. Бокові силові котушки забезпечують тягу магнітоплану,
причому кожна силова котушка має автономне живлення від поновлюваних джерел і
керування.
Ключові слова: магнітолевітаційний транспорт, лінійний тяговий електродвигун,
енергозбереження, енергоефективність, накопичувачі енергії.
MODULE OF TRACTION-LEVITATION SYSTEM OF MAGNETOPLAN
V. Dzenzerskyy1, S. Plaksin2, Yu. Shkil3, V. Skosar4
Institute of Transport Systems and Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dniro

The design of the Maglev traction-levitation system module is proposed. Lateral shortcircuited contours of the track structure provide levitation and lateral stabilization of the Maglev.
Lateral power coils provide Maglev traction. Moreover, each power coil has an autonomous power
supply from renewable sources and control.
Keywords: magnetic levitation transport, linear traction motor, energy saving, energy efficiency,
energy storage devices.
ORCID: 10000-0002-5504-4524, 20000-0001-8302-0186, 30000-0002-8684-5906, 40000-00022151-3417
Одним із шляхів підвищення енергоефективності Маглев є реалізація електроживлення
від відновлюваних джерел енергії, насамперед від сонячних батарей. При цьому шляхова
структура Маглев повинна складатися з окремих модулів (довжиною Δ = 0,5–2,0 м вздовж
шляху), які забезпечені автономним живленням та керуванням. Тоді, за рахунок розміщення
вздовж усього шляху сонячних батарей (і, наприклад, вітроенергетичних установок), а також
накопичувачів енергії можна забезпечити надійне електроживлення транспорту. Ця робота
продовжує наші розробки, викладені в [1–3].
Нами запропоновано конструкцію модуля тягово-левітаційної системи Маглев. Бокові
коротко замкнуті контури 1 шляхової структури забезпечують левітацію і бокову стабілізацію
магнітоплану, а бокові силові котушки 2 лінійного тягового електродвигуна забезпечують тягу
магнітоплану. Кожен модуль має по одному коротко замкнутому контуру 1, а також по одної
силової котушці 2 – з кожного боку шляхової структури. Поперемінна зміна магнітної
полярності силових котушок шляхової структури забезпечує тягу Маглев за рахунок
взаємодії з надпровідними магнітами 3 на борту магнітоплана (рис. 1). Кожна силова котушка
2 (з кожного боку) підключено через інвертор 4, наприклад, до сонячної батареї 5. Для роботи
97

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

в нічний час, необхідно підключити також енергонакопичувач 6, наприклад акумулятор (або
суперконденсатор). Для надійного електроживлення доцільно використовувати також
вітроенергетичні установки 7. Наші розрахунки для магнітоплану масою 400 т, здатного
рухатися 500 км/год (кожна силова котушка характеризується питомою енергією споживання
0,08×1,5×Δ Вт×год/(т·м), вказують наступне: кожному модулю потрібна акумуляторна
батарея 12 В, ємністю 200 А×год (запасеної за один сонячний день енергії вистачить на 12
хмарних днів) і сонячна батарея із площею приблизно 3Δ м при ККД фотоелектричної панелі
10% і горизонтальному її положенні. Крім акумуляторної батареї можливо паралельне
підключення до неї суперконденсатора (іонистора). Система керування (на рис. 1 не вказана)
забезпечує включення і вимикання кожного наступного модуля тягово-левітаційної системи
(силової котушки) при русі магнітоплану. Для фіксації місцеположенні магнітоплана
використовується радіонавігаційна система [3] транспорту (на рис. 1 не вказана).
2

Рис. 1. Принцип роботи модуля тягово-левітаційної системи

Магнітоплан зможе на швидкості понад 100 км/год левітувати над шляхової структурою
з кліренсом 10-30 см, за рахунок роботи електродинамічного підвісу. Але на малих
швидкостях і на зупинках магнітоплану потрібні колеса, на котрі він опирається. Потрібні як
колеса на днищі магнітоплану, так і колеса на боках магнітоплану, щоб забезпечити бокову
стабілізацію на малих швидкостях і на зупинках. Своїми колесами магнітоплан буде
спиратися на горизонтальну та на дві вертикальні площини шляхової структури. А при
досягненні стану левітації (при швидкості понад 100 км/год) такі колеса втягуються у корпус
магнітоплану і не перешкоджають руху на високої швидкості.
Таким чином, використання модуля тягово-левітаційної системи дозволить уникнути
великих омічних втрат при традиційному енергозабезпеченні Маглєв через силові кабелі та
забезпечити оперативне управління рухом магнітоплану.
Посилання:
1. Патент 100468 Україна. Магнітолевітуючий транспорт. Опубл. 27.07.2015. Бюл.№ 14.
2. Патент 100469 Україна. Транспорт на електродинамічному підвісі. Опубл. 27.07.2015. Бюл.№ 14.
3. Патент 105565 Україна. Радіонавігаційна система високошвидкісного наземного транспорту. Опубл.
25.03.2016. Бюл. № 6.
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ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЛІЗЕРА ВІД АВТОНОМНОГО ВІТРОГІДРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
С. Т. Пазич
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, вул. Гната Хоткевича 20а, м. Київ, 02094, Україна
тел. +380442062809, e-mail: hydro@ive.org.ua

Розглянуті
варіанти
живлення
електролізера
в
автономній
системі
електроживлення на основі вітроелектричної установки з гідроелектричною станцією
або гідроакумулюючою станцією.
Ключові слова: водень, вітроелектрична установка, гідроенергетичний комплекс,
електролізер, акумулювання.
ELECTRIC POWER SUPPLY OF THE ELECTROLYZER FROM THE AUTONOMOUS
WIND-HYDROENERGY COMPLEX
S. Pazych
Institute of Renewable Energy, NAS of Ukraine

Options for powering the electrolyzer in an autonomous power supply system based on a wind
power station with a hydroelectric power stations or pumped storage hydroelectricity station are
considered.
Keywords: hydrogen, wind power installation, hydropower complex, electrolyzer, accumulation.
ORCID: 0000-0002-6310-9842
Водень має найвищу масову щільність енергії серед будь-якого палива, що робить його
надзвичайно ефективним середовищем для зберігання та розподілу енергії. Оскільки
Європа розгортає відновлювані потужності, від величезних вітрових електростанцій до
сонячних станцій, водень буде важливим інтегратором, який використовує надлишкове
виробництво електроенергії, врівноважує переривчасті пропозиції та попит і зрештою,
допомагає підтримувати чисту, ефективну та стійку енергетичну систему. Високе
проникнення вітрової та сонячної енергії, якщо його виробництво задовольняє попит
залишає кілька проблем, одним з яких є накопичення електричної енергії. Згідно з
дорожньою картою Європейської комісії до 2050 року має на меті отримання 85% енергії з
відновлюваних джерел, причому 65% із них із стохастичних джерел, таких як вітер і сонце,
які періодично виробляють енергію. Досягнення цієї цілі призведе до 10-кратного збільшення
попиту на зберігання енергії [1].
В автономних системах електроживлення на основі вітро-гідроенергетичних
комплексах (ВГЕС) в майбутній перспективі доцільно використовувати устаткування для
отримання водню шляхом електролізу. Водень може бути використаний, як енергоносій чи у
вигляді палива для автотранспорту або його можна накопичувати для подальшого
застосування в вище згаданими способами. Але основна проблема полягає в забезпечені
постійного живлення електролізерних установок при живленні від первинних стохастичних
джерел. Забезпечення надійного живлення можна реалізувати шляхом використання ВГЕС
при цьому стохастичний вплив вітру демпфується енергією гідрогенератора. При цьому
також необхідно мати на увазі річний розподіл річкового стоку в маловодні місяці, який
значно знижує виробіток гідроенергетичної частки ВГЕС. В таких випадках живлення
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електролізера може бути відсутнім, що говорить про те що його живлення електролізера
може бути сезонним. Для таких ситуацій необхідно акумулювати енергію заздалегідь у
вигляді рідкого водню для використання в маловодні місяці.
Також можливе використання малої за потужністю гідроакумулюючої станції (ГАЕС),
яка заряджається від вітроелектричної установки (ВЕУ) для безпосереднього передачі
енергії на електролізер. При цьому потужність електролізера має бути в п’ятеро і більше
разів нижчою за потужність ВЕУ та ГАЕС для постійного живлення, оскільки ефективність
накопичення енергії вітру за допомогою ГАЕС досягається при рівному співвідношенні
потужностей ВЕУ з ГАЕС, коли ГАЕС має щонайменше 5 гідроагрегатів [2]. Така схема
живлення електролізера більш надійна, але обмежує його потужність електролізера.
Посилання:
1. European Commission, Directorate-General for Energy, Energy : roadmap 2050, Publications Office, 2012, [Online],
Access: https://data.europa.eu/doi/10.2833/10759
2. А. О. Бриль, П. Ф. Васько, С. Т. Пазич, “Енергетична ефективність вітрогідронасосної станції значної
потужності”, Відновлювана енергетика, № 4, 69–79, 2020, https://doi.org/10.36296/1819-8058.2020.4(63).69-79.
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У роботі представлено модель ідеального режиму роботи сонячно-водневої
заправної станції.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, протонообмінний електролізер, водневий
електромобіль, воднева заправна станція
DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODEL FOR RESEARCH OF THE IDEAL MODE OF
SOLAR-HYDROGEN REFUEL STATION
H. Karpchuk1, V. Budko2, M. Budko3, K. Kyrylenko4, O. Kozachuk5
1,2,3,4,5National

technical university of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,
Energy, NAS

2,3Institute

of Renewable

The article describes a model of the ideal mode of operation of a solar-hydrogen gas station.
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Останніми роками світова спільнота поступово нарощує темпи переходу від
використання традиційних енергоресурсів до відновлюваних, що зумовлено зміною клімату
та бажанням досягти енергетичної незалежності. Одним із напрямків активного розвитку
використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) є воднева енергетика, де водень
100

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

розглядається як паливо для промислових об’єктів, буферний акумулятор та паливо для
водневих електромобілів. Водневу енергетику оптимально використовувати у поєднанні з
іншими галузями відновлюваної енергетики, наприклад, сонячною або вітровою.
Для України найбільш ефективним є поєднання водневої та сонячної енергетики.
Перш за все це пояснюється високим показником потенціалу енергії сонячного
випромінювання на території України, що складає 82,77 ГВт [1], а також високою
технологічністю перетворювачів сонячного випромінювання, дешевизною електроенергії та
легкістю встановлення.
У даній роботі розглянуто сонячно-водневу систему для заправки водневих
автомобілів з метою визначення специфіки ідеального режиму роботи.
Для забезпечення ідеального режиму роботи сонячно-водневих заправних станцій,
задаємося початковими умовами, а саме:
•
Система працює в режимі, коли вся вироблена за допомогою ФЕС електрична
енергія подається на водневий електролізер;
•
Елементи системи, яким необхідне живлення на власні потреби, живляться від
стороннього джерела живлення, яке на даному етапі до розгляду не приймається;
•
Сонячно-воднева система складається з чотирьох основних блоків:
фотоелектрична станція, водневий електролізер, водневий акумулятор, воднева
автомобільна заправна станція.
На рисунку 1 представлено схему роботи сонячно-водневої заправної станції (СВЗС)
відповідно до умов, що наведені вище. Принцип роботи СВЗС полягає у наступному:
фотоелектрична станція перетворює енергію сонячного випромінювання в електричну та
подає її до стабілізатора через блок керування для вирівнювання величини напруги.
Стабілізована по напрузі електрична енергія подається до водневого електролізера, де
відбувається електрохімічний процес вироблення «зеленого» водню. Від водневого
електролізера отриманий водень направляється до баку акумулятору з тиском 30 атм.
Блок водневої АЗС складається з компресора, акумуляторного бака з тиском 700 атм,
системи охолодження водню перед заправкою автомобіля, а також блоку безпосередньої
подачі водню до FCEV. З баку акумулятору на 30 атм водень подається до компресора,
звідки він перекачується до акумуляторного баку на 700 атм, де зберігається до заправки
FCEV. Під час заправки водневого автомобіля система охолодження знижує температуру
водню для запобігання вибуху під час подачі водню до баку водневого транспортного засобу.

Рис. 1 – Схема роботи сонячно-водневої заправної станції без врахування власних електричних
споживачів
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Отже, для подальшого наукового дослідження ідеального режиму роботи заправної
водневої станції необхідно розробити її математичну модель на основі вищенаведеної схеми
у середовищі Matlab. Така модель має складатися з наступних блоків: фотоелектрична
станція, водневий електролізер, водневий акумулятор, воднева автомобільна заправна
станція.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГІБРИДНИХ ФОТОМОДУЛІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Й ДИСТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ
В. В. Височин1, В. Р. Нікульшин2
1к.т.н.,

доц., 2д.т.н., проф., Національний університет «Одеська політехніка», 65044, Одеса, пр. Шевченка, 1

Досліджені процеси формування теплового режиму роботи гібридних фотомодулів
для виробництва електроенергії й дистильованої води при використанні методу
багатоступінчастої мембранної перегонки (PV-MD). Метод дослідження аналітичний.
Показано можливість ефективної роботи гібридного пристрою в різних умовах,
формованих цілорічною експлуатацією. Подібні пристрої можуть значно поліпшити
експлуатаційні характеристики фотомодулів і створити передумови для широкого
виробництва прісної води.
Ключові слова: гібридний фотомодуль, виробництво прісної води.
OVERALL PERFORMANCE OF HYBRID PHOTO MODULES FOR MANUFACTURE OF
THE ELECTRIC POWER AND THE DISTILLED WATER
V. Wysochin, V. Nikulshin
Processes of formation of a thermal operating mode of hybrid photomodules for manufacture
of the electric power and the distilled water at use of a method of multistage мембранной
distillations (PV-MD) are investigated. Method of research analytical. Possibility of effective work
of the hybrid device in the various conditions formed all-the-year-round by operation is shown.
Similar devices can improve considerably operational characteristics of photomodules and create
preconditions for wide manufacture of fresh water.
Keywords: The hybrid photomodule, fresh water manufacture.
Широке поширення фотоелектрогенераторів викликає велику увагу до підвищення
їхньої ефективності. Серед основних проблем – залежність продуктивності від температури
нагрівання пристрою. З метою зниження температури розроблені різні технології – із
природним охолодженням, гібридні з вбудованим теплообмінним пристроєм (PVT) і гібридні
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з дистилятором (PV-MD). Останні відрізняються можливістю відводити теплоту від
фотогенератора й утилізувати її для випарювання води в одному пристрої. Особливості цієї
технології зачіпають важливі питання, пов'язані з економією земельних ресурсів,
відчужуваних для розміщення електростанцій, і виробництвом питної води. Сонячна
дистиляція, у першу чергу морської води, викликає великий інтерес. Однак низька
ефективність стримує її поширення. Поява методу MSMD - багатоступінчастої мембранної
перегонки, що входить до складу установки PV-MD, поліпшує ефективність дистиляції води
за рахунок регенерації схованої теплоти конденсації пари для підігріву води на сполучених
щаблях пристрою. Продуктивність модуля PV-MD по воді для 3-стадійного пристрою досягає
величини, що значно перевищує показники звичайних сонячних дистиляторів. У той же
самий час PV панель генерує електрику з енергетичною ефективністю звичайного
комерційного модуля.
Кожна стадія пристрою MSMD складається із чотирьох окремий шарів: теплопровідний
шар, гідрофільний пористий шар паротворення, гідрофобний пористий шар MD мембрани
для проникнення пари й шар конденсації водяної пари. Тому що сонячна активність
міняється, для повної оцінки широкого застосування методу необхідно розглянути
продуктивність сонячної батареї (СБ) протягом усього річного циклу.
Метою цієї роботи є з'ясування можливості цілорічної експлуатації PV-MD-пристроя й
визначення його річної ефективності.
Цільовою функцією термічного аналізу роботи пристрою є температура абсорбера, як
фактор впливу на продуктивність. Для визначення розрахункової температури абсорбера в
різних умовах складена система енергетичних і матеріальних балансів із крайовими
умовами, характерними для розглянутих процесів. Рішення цієї системи дозволило
одержати шукану залежність, що визначає цільову функцію.
При відводі тепла на випар води в режимі опріснення температура СБ істотно
знижується. Однак зниження температури є залежним від інтенсивності сонячної радіації.
Опівдні, при піковому рівні радіації, зменшення температури гібридної СБ досягає 50% у
порівнянні з одновалентною СБ. Можливі різні режимні варіанти щодо досягнення певного
рівня температури. Максимальна температура абсорбера при роботі СБ в умовах
природного охолодження досягає 70°С і більше, у той час як припустимої з умови економічної
роботи вважається 50°С. Підтримка температури на рівні 50°С дає в літню пору приріст
добової продуктивності по електроенергії 9%, на рівні 20°С до 25%.
Результати аналізу показали - режим спільного виробництва електроенергії й прісної
води (двовалентний режим) сприятливо відбивається на ефективності роботи СБ протягом
усього року. Місячне вироблення електроенергії у двовалентному варіанті може
перевищувати базове – одновалентне від 10% у зимові місяці до 45% у літні місяці.
При включенні фотомодулів в енергетичну систему опріснювальної установки
зворотного осмосу виробництво додаткової електроенергії сприяє росту продуктивності
станції. Для даних умов у літні місяці добове виробництво дистиляту збільшується на
30…36%, у зимовий час – на 10…15%. Незважаючи на відносно невеликий обсяг
виробництва дистиляту гібридними модулями, цей внесок сприяє збільшенню загального
виробництва очищеної води на 6…10%. Додаткове зростання виробництва електроенергії
приводить до збільшення річного виробництва дистиляту на 23%. Загальне збільшення
виробництва, включаючи вироблення в СБ, становить 29 %.
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УДК 621.548

АВТОНОМНЕ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІД ВІТРУ ТА СОНЦЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
ВОДНЕВОГО АКУМУЛЮВАННЯ
В. М. Головко1, В. П. Коханєвич2, М. О. Шихайлов3
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 02094, м. Київ, вул. Г. Хоткевича,20А
тел. +380442062809, e-mail: info@ive.org.ua

Проаналізовано досвід розробки в Україні багатофункціональних енергетичних
комплексів з використання вітрових і сонячних установок з використанням водневого
акумулювання та подальша їх практична реалізація.
Ключові слова: вітросонячна установка, водень, електролізер.
DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MATHEMATICAL MODELS OF CENTRIFUGAL
CONTROLLERS FOR WIND INSTALLATIONS
V. Golovko1, V. Kokhanievych2, M. Shykhailov3
Institute of Renewable Energy of the NAS of Ukraine

The experience of development in Ukraine of multifunctional energy complexes on use of
wind and solar installations with use of hydrogen accumulation and their further practical realization
is analyzed.
Keywords: wind solar installation, hydrogen, electrolyzer.
ORCID: 10000-0003-0195-9654, 20000-0003-0033-1355, 30000-0003-1845-9904
Вступ. Аналізуючи сучасний ринок вітроелектричних установок (ВЕУ) можна чітко
визначити два основні сегменти: установки малої потужності (до 10кВт) та установки
мегаватного класу. При цьому установки малої потужностінайчастіше використовуються як
автономні і дозволяють забезпечити споживачів в основному електроенергією для живлення
побутових приладів. Неспівпадіння надходження електроенергії від установки та її
споживання компенсується за рахунок акумулюючих засобів. В данийчас це електрохімічні
акумулятори. Подібна ситуація і при використанні фотоелектричних модулів аналогічної
потужності.
Мета роботи. Використання установок потужністю 10…100 кВт дозволило б
забезпечити споживачів як тепловою енергією так і електроенергією для різного роду
виробничих та сільськогосподарських машин але гальмується саме відсутність відповідних
акумулюючих засобів. Традиційні акумулятори, а саме: електрохімічні, механічні, теплові,
тощо, або дороговартісні, або конструктивно недосконалі, або важко трансформувати один
вид енергії в потрібну, що потребує пошуку альтернативних засобів акумулювання енергії.
Зміст роботи. Одним з перспективних шляхів вирішення даної проблеми є
використання водню. В Україні напрацьований певний досвід в даному напрямку. В 2009 р.
Iнститутом проблем машинобудування iм. А.Н. Пiдгорного НАН України, Інститутом
відновлюваної енергетики НАН України та Державним конструкторським бюро «Південне»
для Українського Наукового-технологічного центру був підготовлений проект № 4727
«Многофункциональный энергосберегающий комплекс для фермерских хозяйств».
Принципова схема даного комплексу наведена на рис. 1. На перспективу даний комплекс
планувалось також використовувати для станцій, що будуть заправляти автомобілі, які
використовують водень в якості палива.
104

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

Рис.1.Принципова схема багатофункціонального енергозберігаючого комплексу.
1 – вітросонячна електрична установка; 2 – система електроперетворення та управління; 3 –
електролізер високого модульного типу (розробка Інституту проблем машинобудування); 5 –
опріснювальний блок (дистиляційного або зворотньоосматичного типу); 6 – резервуар води; 7 – насоси;
8 – ємності з виробленим воднем та киснем; 9 – балони зі стисненим воднем та киснем; 10 –
металогідритні модулі; 11 – балони зі скрапленим воднем.

У 2014 р. на полігоні інженерного господарства Центру Інституту проблем
матеріалознавства ім. Францевича НАН України по проведенню літніх наукових шкіл в
урочищі «Бурлівщина» було змонтовано та проведено дослідження за участю Інституту
відновлюваної енергетики та ПП «Адмірал Сервіс» експериментального зразку
вітроводневої установки (рис. 2) в складі вітроелектричної установки ВЕУ-08 виробництва
ПП «Світ вітру» та електролізера високо тиску (рис. 3) Інституту проблем машинобудування.
Отримані результати дозволяють перейти до розробки дослідних зразків автономних
енергозабезпечуючих комплексів з використанням вітро і сонячних установок та
виробництва і акумулювання водню з подальшим налагодженням їх серійного виробництва.

Рис. 3. Загальний вигляд вітроводневої
установки.

Рис. 4. Електролізер високого
тиску.
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Висновок.
Розроблений експериментальний зразок багатофункціонального енергетичного
комплексу з використання вітрових і сонячних установок та водневого акумулювання на
основі вітчизняного обладнання та проведені його дослідження, що дозволило отримати
основні експлуатаційні показники.

УДК 662, ББК 35.514, С 38

ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА АКУМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГІЇ СЕС І ВЕС У ВОДЕНЬ ТА МЕТАН
В. П. Клюс1, С. В. Клюс2
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, вул. Гната Хоткевича 20а, м. Київ, 02094, Україна
тел. +380442062809, e-mail: biomassa@ukr.net

Розглянуто стан перетворення енергії СЕС і ВЕС у водень шляхом електролізу з
метою її акумулювання. Визначено, що добавляння водню в кількості до 20% до існуючої
газотранспортної системи є технічно можливими. Наразі в Європі побудовані пілотні
установки потужність 6 і 20МВт для конверсії водню у метан (синтетичний природний
газ) з подачею метану в газотранспортну систему без обмежень. Конверсія відбувається
шляхом метанування водню оксидами вуглецю, які є відходами біогазової та
газогенераторних установок, що працюють на біомасі.
Ключові слова: сонячні і вітрові станції, електроліз, водень, реактор метанізації,
синтетичний природний газ.
CONVERSION AND ACCUMULATION OF SOLAR AND WIND POWER PLANTS INTO
HYDROGEN AND METHANE GAS
Volodymyr Klius1, Sergiy Klius2
Institute for Renewable Energy of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine

The state of energy conversion of solar and wind power plants into hydrogen by electrolysis
for the purpose of its accumulation is considered. It is determined that the addition of hydrogen in
the amount of up to 20% to the existing gas transmission system is technically possible. Currently,
pilot power plants of 6 and 20 MW have been built in Europe to convert hydrogen to methane
(synthetic natural gas) with methane supply to the gas transmission system without restrictions.
Conversion occurs by methane hydrogenation with carbon oxides, which are wastes from biogas
and biomass gasifiers.
Keywords: solar and wind power plants, electrolysis, hydrogen, methanization reactor, synthetic
natural gas.
ORCID: 10000-0001-8536-3211, 20000-0002-5804-4925
Актуальність. Традиційна енергетика, яка базується на використанні викопаних палив,
незважаючи на її негативний вплив на довкілля, продовжує займати провідні позиції. За
різними даними від 75 до 90% енергії у світовому балансі виробляється з вугілля, газу,
мазуту та ядерного палива [1–3]. Питомі викиди парникових газів традиційної енергетики у
сотні разів вищі, ніж для відновлюваної (таблиця 1).
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Таблиця. Питомі викиди парникових газів [4]

Вид енергетики 2СО екв./кВт·г
Вугільна
1001
Нафтова
840
Газова
469
Геотермальна
45

Вид енергетики 2СО екв./кВт·г
Сонячна
35
Біоенергетика
18
Ядерна
16
Вітроенергетика
12
Гідроенергетика
4

2

2

Як видно з таблиці, спалювання вугілля є найбільш екологічно небезпечним для
довкілля. Тому відповідно до Європейського зеленого курсу до 2050р. вугільні ТЕЦ будуть
зупинятися в першу чергу. А в перехідний період вугільну генерацію має замінити газова, яку
вважають менш шкідливою.
Проте часто при цьому не враховуються витоки природного газу під час його добування
та транспортування на рівні 4% [5]. Враховуючи, що показник парникової активності метану
у 25 разів більший за СО , можна стверджувати, що викиди парникових газів при спалюванні
природного газу приблизно такі ж, як і при спалюванні вугілля [6].
Тому максимального зменшення викидів парникових газів можна досягнути за рахунок
розвитку альтернативної та відновлюваної енергетики. За даними IRENA у 2020р. по всьому
світу було введено в експлуатацію 260 ГВт генерації на основі ВДЕ, що у 4 рази більше, ніж
на традиційних джерелах. Серед ВДЕ найбільш розповсюдженими є СЕС та ВЕС, які
працюють в змінному в залежності від погодних умов режимі. Для балансування генерації
цих станцій основним технічним рішенням вважається виробництво водню шляхом
електролізу та його акумулювання тим чи іншим способом.
Постановка проблеми. Воднева енергетика є однією із складових циркулярної
економіки, але для її розвитку необхідно вирішити дуже багато складних технічних питань.
Серед них ключовими є питання транспортування та зберігання водню, а також
використання кисню, який утворюється при електролізі води та становить 50% від об’єму
водню.
Шляхи вирішення проблеми. Напрямок 1. – подача певної кількості водню у існуючу
газотранспортну систему. Водень входить до складу багатьох промислових газів
(генераторного, піролізного, коксового та ін.). Ці гази використовуються в промисловості
майже 200 років і їх транспортування відбувається трубопроводами із звичайної вуглецевої
сталі.
Враховуючи, що вміст водню в генераторному газі становить біля 20%, можна
очікувати, що добавка такої кількості водню до природного газу не потребуватиме суттєвих
змін у газотранспортній системі, пов’язаних із герметичністю. Що стосується водневої корозії
то необхідно відмітити, що вона появляється при високому тиску (20…30МПа) і температурі
понад 300˚С.
Робочий тиск и температура в газотранспортній системі набагато нижчі за вказані
параметри. Тому роботи по змішуванню водню з природним газом активно ведуться і в
Україні і за кордоном. На даний час цей напрямок є найбільш технічно досяжним для
акумулювання водню у суміші з природним газом. Але не вирішеним є питання економічно
ефективного використання кисню.
Напрямок 2. – конверсія водню в метан. Метан, або синтетичний природний газ(СПГ)
може вироблятися шляхом метанування оксидів вуглецю за реакціями Сабатье:
3Н +СО↔СН +Н О+Q
(1)
4Н +СО ↔СН +2Н О+Q
(2)
Загальне рівняння конверсії біомаси у метан
СН О +1,946Н →СН +0,661Н О+Q
(3)
2

2
2

1,431

4

2

0,661

2

1

4

2

2

2

4
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Завдяки використання водню досягається високоефективне використання вуглецю,
якій зберігається у біомасі в кількості 50%.
Біомаса в майбутньому повинна розглядатися не як джерело енергії, а як джерело
вуглецю для виробництва нових видів палива. В якості джерел оксидів вуглецю
розглядається біогаз і генераторний газ з біомаси. Так, вміст СО в біогазі становить до 40%,
в генераторному газі вміст СО +СО приблизно 30%. СПГ відповідає за технічними
параметрами природному газу і тому його можливо подавати без обмежень в
газотранспортну систему та зберігати в підземних сховищах. Послідовність виробництва
СПГ наступна – електроенергія від СЕС та ВЕС поступає в електролізер, де шляхом
електролізу води утворюється водень і кисень. Водень подається в реактор метанування, а
кисень в газогенераторну станцію в якості окиснювача біомаси. В реактор метанування
подається СО , вилучений з біогазу, або СО і СО, які вилучаються з генераторного газу. В
реакторі метанування відбуваються хімічні реакції з утворенням СН і Н О. Метан із реактора
метанування та метан, який вилучається з біогазу або генераторного газу, подається в
газогенераторну систему. Для виробництва біогазу в біогазову станцію подається
біосубстрат, а для виробництва генераторного газу в газогенераторній станції
використовується біопаливо. Завдяки використання електролізного кисню для газифікації
біопалива, вартість СПГ може бути зменшена на 30%.
Аналіз пілотних проектів. Можливість реалізації запропонованої схеми виробництва
СПГ обґрунтовується рядом пілотних проектів, які реалізуються в Європі [7].
Проект «COBICIAS». У шведському м. Гетеборг створена пілотна установка
«COBICIAS» для виробництва СПГ шляхом газифікації пелет та тріски. Потужність установки
по СПГ до 20МВт. До складу установки входять газогенератор компанії «Metso Power»,
обладнання для очистки газу і метанування компанії «Haldor Topsoe».
Склад генераторного газу: СН =8…9%; Н =38…40%; СО=22…23%; СО =23…25%. Для
синтезу метану за рівнянням (1) необхідно витримати співвідношення Н :СО=3:1.
Тому з генераторного газу фізичними та хімічними методами вилучаються зайві
складові. Очищений і осушений СПГ під тиском 5 бар подається на компресорну станцію
«Swedengas». Планується створення промислової установки потужністю 80…100МВт за
рахунок фінансування в рамках Європейської програми NER 300.
Проект Р2G. Виробництво СПГ із електролізного водню та вуглекислого газу
біогазової установки. Проект Р2G пропонує можливість об’єднання енергосистеми і газової
мережі в єдину систему використання, розподілення та збереження енергії. В рамках проекту
компанія ZSW побудувала дві установки Р2G з потужністю електролізерів 25кВт і 250кВт.
Установка потужністю 25кВт інтегрована в контейнер і складається з електролізера та
двох реакторів метанування, з’єднаних послідовно. Контейнерне оформлення установки
дозволяє транспортувати її до біогазового реактора та використати в ній реальний біогаз. На
цій установці у 2009р. вперше була продемонстрована можливість застосування технологій
з використанням біогазу. Наступна установка потужністю 250кВт введена в експлуатацію у
2012р. Установка обладнана лужним електролізом високого тиску та двома реакторами
трубчатого і пластинчатого типу, які можуть працювати окремо, або послідовно. Для
збагачення СПГ до показників природного газу, що встановлені у Німеччині (L-газ, СН =90%;
Н-газ,СН =95%) використовується мембранні технології.
Установка потужністю 6МВт встановлена в м Верльтє, нижня Саксонія, Німеччина у
2013 р. Установка була спроектована і побудована компанією «ETOGAS GmbH» для
автомобільного концерну «Audi AG».
Метанування проводять в трубчатому реакторі з охолодженням розплавленою сіллю.
Регулювання температури гарячої зони каталізатора відбувається шляхом зміни подачі газу.
Вуглекислий газ, який необхідний для синтезу СПГ, відбирають з біогазу аміновою очисткою.
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При повному навантаженні установка виробляє 325м /г СПГ із вмістом метану 93%. СПГ
подається в місцеву газорозподільну систему під тиском 1,8бар.
Висновки. Аналіз викидів парникових газів показав необхідність поступового
припинення використання викопних палив та перехід на ВДЕ. Серед ВДЕ найбільш розвинуті
сонячні та вітрові станції, але їх робота залежить від погодно-кліматичних умов. Розглянуто
два напрямки акумулювання енергії СЕС та ВЕС. Перший, найбільш технічно готовий до
промислового застосування, полягає у виробництві електролізного водню та добавці його у
кількості до 20% до існуючої газотранспортної системи. Другий напрямок передбачає
конверсію водню у СПГ шляхом метанування оксидів вуглецю. В якості джерел оксидів
вуглецю розглядаються біогаз і генераторний газ, вироблений з біопалива. За другим
напрямком для газифікації біопалива може бути використаний електролізний кисень, що
дозволить суттєво знизити вартість СПГ.
3
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АПРОБАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АВТОНОМНОГО ПРОМИСЛОВОГО
НАКОПИЧУВАЧА ЕНЕРГІЇ
Ю. М. Лаврич1, С. В. Плаксін2, Л. М. Погоріла3, А. Ю. Підчасов
Інститут транспортних систем і технологій НАН України, тел.+3800509055195, е-mail: lavrich@westa-inter.com

Наведено результати реалізації інноваційного проекту «Розробка та виробництво
автономних інтегрованих систем електропостачання з використанням сонячних
енергетичних систем, вітроустановок та енергонапичувачів.
Ключові слова: енергозабезпечення, акумулятор, накопичувач.
APPROBATION OF SCIENTIFIC RESEARCH OF AUTONOMOUS INDUSTRIAL
STORAGE ENERGY
M. Lavrych1, S. Plaksin2, L. Pogorila3, A. Pidchasov
Institute of Transport Systems and Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine
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The results of the implementation of the pilot innovative project "Research and development
of new autonomous integrated systems for electric power supply with using solar and wind energy
systems, and energy storages" are presented.
Keywords: energy security, battery, accumulator.
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Будь-яка система енергетичного забезпечення є сукупністю різнорідних енергосистем,
з'єднаних між собою та пов'язаних спільністю режиму в процесі виробництва, перетворення
та розподілу енергії при загальній системі управління цим режимом. Високий ступінь
автоматизації та електрифікації багатьох технологічних процесів, наявність численних
технологічних циклів з тонким налаштуванням зробили виробничий процес промислових
споживачів дуже чутливим до надійності системи електропостачання та якості
електроенергії.
Об'єктом дослідження даної роботи було серійне виробництво свинцево-кислотних
акумуляторних батарей (АКБ) (завод WESTA м. Дніпро, Україна), технологічний процес
якого, особливо окремих операцій, залежить від якості та стабільності електроенергії.
Енергозабезпечення
даного
виробництва
здійснювалося
від
централізованої
електросистеми, якій притаманна добова нерівномірність графіка навантаження. Як показав
доробок, накопичений в ході проведених нами науково-дослідних робіт по створенню систем
автономного електропостачання із застосуванням вітро- та сонячних енергетичних систем,
одним з основних шляхів усунення проблем, пов’язаних з нестабільністю енергопостачання,
є заміна існуючої моносистеми енергозабезпечення на гібридну систему. Тому існуюча
енергосистема на основі типової електростанції (ТЕС) була доповнена новими структурними
елементами, рис.1.

Рис. 1. Об'єднана система енергопостачання

Існуючу типову енергосистему (ТЕС) енергозабезпечення технологічного процесу,
було доповнено набором поновлюваних джерел енергії (ПДЕ), і, як показала існуюча
практика побудови ПДЕ, найбільш раціональним набором таких джерел для України є
сполучення сонячної та вітрової енергії. Нова енергогенеруюча система в такому разі
будується за комбінованою схемою, в якій додаткове генеруюче обладнання представлено
вітро- (ВЕС) та сонячною (СЕС) електростанціями.
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Як показали проведені нами дослідження, територія заводу WESTA має сприятливий
рівень вітрового та сонячного потенціалу. Так, середня швидкість вітру поблизу заводу
становить 6,5 м/с (на висоті ротора вітрогенератору), а енергія світлового потоку
знаходиться у діапазоні 1070-1400 кВт·год/м , що дозволяє створення нових генеруючих
потужностей з можливістю перспективного збільшення частки ПДЕ в загальному
енергетичному балансі.
Нова об'єднана енергосистема складається із зовнішньої енергосистеми та
енергосистеми з використанням ПДЕ, причому остання водночас являє собою нову
автономну архітектуру енергосистеми, яка розташована на території промислового
комплексу і поставляє енергію тільки для покриття виробничих потреб процесу. Таким чином,
нова енергосистема є вже об'єднаною системою, що об'єднує зовнішні і внутрішні потоки
енергії. Проблема непостійності потужності, що властива ПДЕ, вирішується введеним в
енергосистему системи накопичення енергії (СНЕ). Сьогодні існує багато способів зберігання
енергії в системах автономного електропостачання з ПДЕ, але враховуючи відсутність в
Україні власної літій-іонної технології, при побудові СНЕ були застосовані АКБ, що серійно
виготовляються заводом і які залишаються найбільш поширеними внаслідок їх низької ціни
та масового виробництва. Вже давно стоїть питання ефективного використання
енергосистем, тому багато промислових комплексів стали оснащуватися власною системою
зберігання енергії.
Об'єднана енергосистема, що побудована за модульним принципом, дозволяє за
рахунок відповідного набору СЕС, ВЕС та АКБ, орієнтуючись на реальну потребу,
формувати потрібну систему енергозабезпечення. Оскільки енергія, що вироблена новою
енергосистемою з використанням ПДЕ, направляється безпосередньо на потреби
промислового комплексу, то тим самим виключається проблема втрат енергії при її
транспортуванні до споживача. Перетворювачі виду енергії (ПВЕ) (AC-DC, DC-AC) служать
для забезпечення робочого режиму функціонування об'єднаної енергомережі.
Цілком можливо, що у середовищі, яке складається з різнорідних компонентів, може
виникнути проблема ефективності взаємодії, тобто інтероперабельності, забезпечення якої
досягається введенням пристрою інформаційного управління та розподілу (ПІУ), якій
створює єдиний інформаційний простір, реалізуючи властивість безшовної інформаційної
інтеграції окремих елементів і підсистем. Саме обмін інформацією в режимі реального часу
дозволить оперативно та гнучко управляти попитом та пропозицією в енергомережі, уникати
перепадів характеристик мережі.
Результати апробації продемонстрували можливість забезпечення високої якості та
ефективного використання енергії у виробничому процесі, а технології автономного
накопичування енергії доступні вітчизняному виробнику.
2

ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛІЗНИХ АКУМУЛЯТОРІВ ЯК ДОВГОВІЧНОЇ МЕРЕЖЕВОЇ БАТАРЕЇ
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У роботі описана концепція залізно-повітряних батарей з їх перевагами\недоліками
Ключові слова: залізно-повітряні батареї
USE OF IRON BATTERIES AS A DURABLE LACE BATTERY
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The paper describes the concept of iron-air batteries with their advantages / disadvantages
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Одним з найрозповсюдженіших питань є дешевий спосіб покращення акумулюючих
властивостей протягом декількох днів на випадки погодних умов. Батареї, зроблені на основі
заліза, можуть вирішити цю проблему.
Цим питанням активно займаються компанії ESS, яка має батареї, здатні зберігати
енергії від 4 до 12 годин, і Form Energy, чиї акумулятори зберігають енергію до 100 годин.
Говорячи за останніх, перша установка має відбутися у 2023 році, а вже цього року
набуватиме розвитку у пілотному проекту. [1]
Концепція полягає у взаємодії активних елементів системи: заліза, води та повітря.
Принцип дії, який був розроблений ще в 1970-х роках для двигунів електромобілів, полягаю
у оборотній іржі. Таким чином, під час розрядки акумулятор поглинає кисень з повітря і
перетворює залізо на іржу, в той час як в період заряджання електричний струм перетворює
іржу назад у залізо, а акумулятор виділяє кисень [2]. Такі залізно-повітряні батареї здатна
виробляти електроенергію протягом 100 годин у конкурентоспроможності з класичними
електростанціями.
До того ж вартість описаного становить менш ніж 10% вартості літій-іоннію. Конкретна
ціна, за розрахунками компанії Form, у кінцевому підсумку становитиме всього-на-всього 20
доларів за кіловат-годину [3].
Однак, основною проблемою є низький ККД, тож знана частина енергії не буде
відновлюватися. До того побічні реакції здатні погіршувати їх через певний проміжок часу
[1].
Проте дешевизна головної складовою схиляє компанії на бік виробництва. При
використанні настільки доступного матеріалу можна впевнено сказати, що розповсюдити
відновлювану енергетику вийде у більшості країн світу.
Посилання:
1.
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3. BESTmag. Form Energy to pilot iron-air battery in Minnesota [Online]. Avaliable: https://www.bestmag.co.uk/formenergy-pilot-iron-air-battery-minnesota/

112

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

CОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА
УДК 620.91:620.92

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНИХ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ
С. В. Матях1, В. Ф. Рєзцов2, Т. В. Суржик3
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У роботі представлено результати аналізу щодо перспектив застосування гібридних
сонячних панелей, що поєднують фотоелектричні елементи і теплові сонячні колектори.
Ключові слова: сонячна енергія, гібридні сонячні панелі, фотоелектричні елементи,
теплові сонячні колектори.
PROSPECTS OF USING HYBRID SOLAR PANELS
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The paper presents the results of the analysis of the prospects for the use of hybrid solar panels
that combine photovoltaic cells and thermal solar collectors.
Keywords: solar energy, hybrid solar panels, photovoltaic cells, thermal solar collectors.
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Урядом України у 2018 році схвалено Стратегію низьковуглецевого розвитку України
до 2050 року (СНВР), ключовим розділом якої є «Декарбонізація енергетики України».
Заходи з декарбонізації енергетики України передбачають збільшення виробництва та
споживання електричної енергії з відновлюваних джерел, розвиток міжнародної інтеграції
України у сфері відновлюваної енергетики та інших секторах.
Світова сонячна електроенергетика останніми роками розвивається найвищими
темпами, що пов’язано із стабільним зниженням цін на фотоелектричні панелі.
Сонячна енергетика України – один із перспективних напрямів використання енергії
відновлюваних джерел, що швидко розвивається. На сучасному етапі розвитку сонячної
електроенергетики на перше місце виходять проблеми ефективного використання енергії
сонячної радіації за рахунок застосування передових технологій.
Технології виробництва сонячних елементів і матеріали постійно удосконалюються −
впродовж останнього десятиліття спостерігається поліпшення якості виготовлення
фотоелектричних елементів, вдосконалення технологій, а також істотне підвищення їх
ефективності.
На даний час перспективним напрямом зменшення собівартості сонячної енергетики є
сумісне виробництво теплової та електричної енергії. Значне розповсюдження серед
сонячних колекторів мають системи, що одночасно виробляють електричну й теплову
енергію з тієї самої поверхні. Гібридні сонячні колектори – це об'єднання фотоелектричної
панелі й теплового сонячного колектора. Цей симбіоз дозволяє вдвічі скоротити площу
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установки в разі потреби використання одночасно сонячних колекторів і фотоелектричних
модулів на одній будівлі.
У світовій сонячній енергетиці останніми роками набули досить значного поширення
гібридні сонячні панелі, або PVT панелі, які поєднують фотоелектричні панелі й теплові
сонячні колектори. У процесі експлуатації при підвищенні температури ефективність
традиційного фотоелектричного модуля знижується. В PVT панелях теплота поглинається
рідиною, що циркулює, для отримання гарячої води, знижуючи робочу температуру
фотоелемента і підвищуючи ефективність його використання. Їх застосування вирішує
проблему перегріву фотоелектричних панелей, особливо влітку. Вартість PVТ дещо вища
вартості окремих фотоелектричних панелей і сонячних колекторів, але їх використання
значно ефективніше, ніж кожна окрема з цих технологій [1].
Показники розвитку світової сонячної теплоенергетики надаються у щорічному звіті
Solar Heat Worldwide, який публікується з 2005 року в рамках Програми співпраці сонячних
технологій нагрівання та охолодження (SHC TCP) Міжнародного енергетичного агентства
(МЕА). Метою звіту є надання огляду загальних світових тенденцій, представлення
спеціальних програм та найефективніших проєктів, документування сонячної теплової
потужності, встановленої на важливих ринках у всьому світі, а також визначення внеску
сонячних теплових систем у постачання енергії та обсяги зменшення викидів CO за рахунок
їх застосування. Починаючи з 2019 року до розгляду включено також гібридні
фотоелектричні-теплові колектори, оскільки останніми роками вони стали більш
актуальними на ринку сонячної теплоенергетики. Перетворюючи сонячне випромінювання в
електроенергію та теплоту в одному пристрої, колектори PVT можуть відіграти важливу роль
в енергозабезпеченні майбутнього [2].
Створення гібридного сонячного колектора з системою ефективного охолодження
фотоелементів дозволяє їх експлуатувати за постійної температури, що відповідає
максимальному ККД виробництва електроенергії, й отримувати при цьому теплову енергію з
температурою, значно вищою за температуру охолодження фотоелементів.
Конструкція PVT панелей являє собою сонячну панель, у тильний бік якої вмонтовано
колектор, який відводить надлишок тепла від фотоелектричного елемента і далі витрачає
його на нагрівання теплоносія. Симбіоз двох пристроїв дав змогу вирішити проблему
перегріву фотоелектричних панелей. Влітку сонячні панелі страждали зниженням
ефективності роботи через перегрів панелі (температура піднімалася вище 50º). У
середньому PVТ панель, перегріваючись на градус, стає приблизно на 0,5 % менш
ефективною. При поглинанні надлишку теплоти сонячними колекторами і використанні їх для
нагрівання води відбувається природне охолодження. Температура підтримується на
потрібному рівні, що дає можливість у середньому збільшити річну ефективність вироблення
електроенергії на 15 %.
Об’єднання сонячного колектора і сонячної панелі значно зменшує площу установки,
крім того, відпадає потреба застосування різних пристроїв для отримання електричної та
теплової енергії [3].
На вітчизняному ринку сонячного енергетичного обладнання є достатньо пропозицій
щодо продажу та впровадження PVT панелей різної потужності та призначення. Так,
компанія Атмосфера представляє на вітчизняному ринку електроефективні гібридні PVTколектори виробництва VOLTHER®: моделі POWERVOLT W і POWERTHERM M. [4].
Наприклад, особливість моделі POWERVOLT W 200/500 полягає в тому, що співвідношення
вироблюваної теплової енергії до електричної становить 2,5:1 відповідно. Даний колектор
ідеальний для автономних систем гарячого водопостачання. Крім цього, електроенергія, що
виробляється гібридним колектором POWERVOLT W, може живити додаткових споживачів
електроенергії, таких як освітлення, побутові прилади, автоматика та інші системи.
2
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Модель POWERTHERM M 180/750 характеризується співвідношенням вироблюваної
теплової енергії до електричної як 4:1. Даний колектор застосовується в системах з істотним
переважанням витрати гарячої води над енергоспоживанням і є найефективнішим для
автономних систем гарячого водопостачання. Електроенергія, вироблювана гібридним
колектором, здатна повністю замістити електроспоживання контролера, автоматики і
циркуляційного насоса системи. Мінімальний термін служби становить 25 років, надається
гарантія на 10 років [5].
За результатами наукових досліджень фахівців ІВЕ НАН України створено дослідні
експериментальні зразки фототермічних модулів та системи автономного живлення від
фотобатарей. Виконано комплекс фундаментальних досліджень з аналітичного та
чисельного моделювання процесів взаємодії сонячного випромінювання з активними
поверхнями фотобатарей і сонячних колекторів та їх електротеплового стану із
застосуванням методів синергетичного аналізу стійкості [6].
Впровадження PVТ панелей в Україні перебуває на початковій стадії, на практиці
широкого застосування вони поки що не отримали, оскільки на них не поширюються пільгові
тарифи, як на фотоелектричні батареї. Але питання стимулювання розглядається, вже
розробляються поправки до законопроєкту.
Незважаючи на те, що PVТ панелі коштують дорожче, ніж вартість традиційних
сонячних панелей, PVТ система може бути встановлена при практично тій самій вартості як
еквівалент потужності окремих фотоелектричних та сонячних теплових батарей. Група PVТ
приблизно на 10 % дорожча, ніж вартість окремих фотоелектричних панелей і сонячної
теплової панелі, але на 25 % ефективніше, ніж окремі технології. Зі збільшенням обсягу
виробництва вартість PVТ панелей буде знижуватися і вони стануть гідною заміною
сонячним колекторам і батареям. Тому в даний час використання гібридних сонячних
панелей більш вигідне в промисловості [3].
Необхідно також відмітити, що застосування PVТ панелей для виробництва теплоти
ефективніше в теплу пору року. У холодні періоди необхідним є доповнення гарячого
водопостачання та опалення.
Однак, враховуючи останні вітчизняні тенденції щодо підвищення тарифів на
електроенергію в традиційній електроенергетиці та зменшення «зеленого» тарифу на
електроенергію від сонячної енергії [7], використання гібридних сонячних панелей в Україні
матиме суттєві переваги і значне збільшення обсягів впровадження як у промислових
масштабах, та і в приватному секторі.
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ СОНЯЧНОЇ ФОТОЕНЕРГЕТИКИ
В. А. Хілько
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, м. Київ, вул. Гната Хоткевича 20А, 02094, Україна
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В доповіді надано світовий досвід використання нових технологій та постійного
вдосконалення сонячних фотоелектричних елементів. Викладені заходи з впровадження
інновацій істотно підвищують показники ефективності роботи сонячних станцій.
Матеріали доповіді можуть використовуватись в якості посібника для інвесторів при
створенні ними нових об’єктів в сфері сонячної фотоенергетики.
Ключові слова: сонячна енергетика, приведена вартість електроенергії, ефективність
перетворення, технологія виробництва, конструкція модулів.
PRACTICE IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS IN THE FIELD OF PHOTOVOLTAIC
V. Khilko
Institute of Renewable Energy at NAS of Ukraine

The report provides a world experience for the use of new technologies and continuous
improvement of solar photovoltaic cells. These measures to implement innovations significantly
increase the efficiency of solar stations.
The materials of the report can be used as a guide for investors in creating new facilities in
the field of solar photovoltaics.
Keywords: solar energy, reduced cost of electricity, conversion efficiency, production technology,
module design.
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1. Загальна частина
Попит на сонячну фотоелектричну енергію поширюється та збільшується, оскільки
вона стає найбільш конкурентоспроможним варіантом для виробництва електроенергії у
дедалі більшій кількості місць, як для житлових, так і комерційних застосувань, а також для
енергетичних проєктів – навіть без урахування зовнішніх витрат на викопне паливо.
За даними публічної компанії Lazard, приведена вартість електроенергії (LCOE)
сонячних електростанцій промислового масштабу вже є значно дешевшою за
електроенергію від традиційної генерації.
Станом на кінець 2020 року кумулятивна потужність сонячної фотоенергетики у світі
становить приблизно 760 ГВт, за рік було додано близько 140 ГВт потужності
фотоелектричних станцій.
Удосконалення технологій та конструкції модулів істотно поліпшують структуру і якість
виробництва електричної енергії, сприяють підвищенню показників їхньої ефективності.
2. Заходи з впровадження інновацій в сонячній енергетиці
Конкуренція і тиск на ціни спонукали інвестиції в сонячні фотоелектричні технології по
всьому ланцюжку створення вартості, зокрема в сонячні елементи й модулі, для подальшого
підвищення ефективності та зниження LCOE. Як і в попередні роки, протягом 2020 року було
досягнуто кількох нових рекордних показників ефективності комірок і модулів.
Монокристалічна технологія комірок продовжувала завойовувати частку ринку (на 26
процентних пунктів, до 88 % поставок), і на неї припало все розширення потужностей
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кристалізації кремнієвих злитків у 2020 році. Оскільки різниця у вартості між технологіями
впала, більший пріоритет було надано вищому потенціалу ефективності монокристалічної
технології.
2.1. Будівництво інтегрованих фотоелектричних систем
Багато будинків мають поверхні, які здатні робити внесок у сонячну енергію, не
применшуючи їх іміджу. Естетична привабливість комплексних фотоелектричних систем
інтегрованих у будівлі (BIPV), може значно збільшити використання сонячної енергії.
Індивідуальні панелі вже вбудовуються в архітектурні елементи, як-от навіси й тераси. Однак
універсальним продуктом є фотоелектричне скло. Кілька проєктів BIPV було завершено
протягом 2020 року, зокрема в Індії та Сполучених Штатах; в Європі цим сектором керують
здебільшого Франція та Італія, які мають цільові схеми підтримки.
Потенціал сонячних систем на дахах залишається величезним, і багато країн створили
великі програми та заходи для дахових ФЕС. Існує також кілька ринків, включаючи основних
виробників автомобілів, щодо вбудовування сонячних елементів в електромобілі.
2.2. Плаваючі фотоелектричні сонячні панелі
Озера та водосховища мають одні з найбільших доступних площ поверхні, які
потенційно можуть виробляти сонячну енергію. Перше комерційне використання плавучих
сонячних панелей було в Японії 2007 року. Сонячні модулі зазвичай використовують систему
повітряного охолодження для запобігання їх перегріву.
Було виявлено, що при базуванні на водній поверхні збільшується виробництво
електроенергії на 10 %. Це сталося через охолоджувальний ефект води під панелями.
Вартість обслуговування панелей плавучої системи дешевша. Крім того, вода допомагає
панелям залишатися чистими. До того ж управління водними ресурсами озера або
водосховища ненавмисно стає більш рентабельним. Тінь, що відкидається панелями,
допомагає значно зменшити надмірне утворення водоростей. Простір плаваючих сонячних
панелей різко знижує випаровування води.
2.3. Тонкоплівкові сонячні елементи
Тонкоплівкові варіанти сонячних модулів складаються з тонких шарів кремнію. Кремній
напилюється на фольгу або скло в умовах вакууму. Такі модулі можуть відрізнятися
матеріалами шарів, які формуються з телуриду кадмію, аморфного кремнію, органічних
речовин, а також індію, селеніду або галію.
Сонячна тканина неймовірно тонка й легка порівняно зі стандартною
фотогальванічною панеллю. Але, що найголовніше, сонячна тканина гнучка. Її можна легко
використовувати на куполоподібних чи круглих конструкціях. Інше використання включає
навіси над дверними отворами, намети та віконні штори. Невелика вага робить її ідеальною
для покриття великих площ. Сучасні аморфні панелі поступаються моно- й полікристалічним
виробам у продуктивності. Сьогодні ефективність сонячних елементів становить приблизно
13 %.
Американська компанія First Solar, яка виробляє сонячні модулі та панелі з телуриду
кадмію, заявила у червні, що інвестує 689 млн доларів у будівництво свого третього заводу
в США, збільшивши свої внутрішні виробничі потужності на 3,3 ГВт для виробництва
вдосконалених тонкоплівкових фотоелектричних модулів для ринку сонячної енергетики в
країні. У липні компанія оголосила, що також будує завод потужністю 3,3 ГВт в Індії,
повідомивши про рекордний рівень попиту на свою технологію CdTe.
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Китайський виробник China National Building Materials, що виробляє тонкоплівкові
модулі з диселеніду меді-індію-галію, розширює своє виробництво, додаючи 1 ГВт
потужності для модулів CdTe.
Переваги тонкоплівкових сонячних панелей:
●
●

Працюють краще при високій температурі, ніж кристалічні модулі.
При розсіяному чи слабкому сонячному світлі генерують на 20 % більше

енергії.
●
●
●
●
●

Мають менші втрати потужності в умовах похмурої погоди.
Низька вартість на кожен ват потужності.
Через простоту процесу виробництва рідше мають дефекти.
Підходять для настінних сонячних електростанцій будь-якої конфігурації.
Невелика вага, простий монтаж.
2.4. Створення сонячних елементів більшої потужності

Економіка зіграла певну роль у створенні кристалічних пластин і модулів більшої
потужності. Виробники почали збільшувати розміри пластин (що використовуються для
виготовлення сонячних елементів) приблизно в 2017 році, щоб оптимізувати витрати, й тому,
що це був найпростіший спосіб збільшити потужність модулів. До 2020 року більша частина
сектора знову збільшувала розміри, і до кінця року більшість великих виробників модулів
готувалися до виробництва модулів на основі більших кристалічних пластин. У результаті на
початку 2021 року Trina та декілька інших великих виробників модулів працювали над
стандартизацією розмірів зазначених пластин.
Удосконалення технологій комірок та конструкції модулів дало змогу розробити модулі
з більш високими номінальними потужностями. Виробники у 2019 році просували модулі
потужністю 400 Вт, а декілька з них впровадили протягом 2020 року модулі з номінальною
потужністю 500 Вт і вище. Підвищення номінальної потужності збільшує вихід електроенергії,
тим самим зменшуючи кількість, необхідну для проєкту, зменшуючи потреби в просторі та
пов’язані з цим витрати на транспортування, земельні, монтажні та на обслуговування.
2.5. Фотоелектричні шумозахисні бар'єри
Близько 3000 миль шумозахисних екранів встановлено у США вздовж американських
автомагістралей. Їхня функція полягає в тому, щоб зменшити шумове забруднення,
відводячи звукові хвилі туди, звідки вони прийшли. Шумозахисні екрани також сприяють
зменшенню забруднення повітря, обмежуючи поширення шкідливої пари. Але, захищаючи
райони від надмірного шуму, ці бар'єри також забезпечують корисну площу для виробництва
сонячної енергії.
Інноваційна розробка полягає у використанні двосторонніх сонячних елементів, які
збільшують шанси добре себе показати у будь-якому положенні. Нахил та орієнтація
панелей менш важливі при використанні двосторонніх сонячних елементів. А з орієнтацією
схід−захід вони мають кращий потенціал сонячної енергії у своїй багатофункціональній ролі.
2.6. Створення сонячних елементів з більш високою ефективністю
Зацікавленість у двосторонніх модулях, які вловлюють світло з обох боків і
забезпечують потенційний приріст продуктивності, а отже, й нижчий LCOE, дедалі зростає.
Приріст потужності коливається від 5 до 30 % залежно від технології елемента, дизайну
системи та розташування. Невизначеність щодо продуктивності двосторонніх систем
зменшується, оскільки збільшення кількості систем, що працюють, демонструє їхні переваги.
Однак зростаючий попит на двосторонні модулі, які зазвичай виготовляються з двома
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скляними панелями (на відміну від більшості традиційних модулів), спричинив дефіцит
сонячного скла, що сприяло зростанню цін у другій половині 2019 року.
Попит на модулі з більш високим ККД допоміг направити зрушення в сторону PERC
технологій, на частку яких припадає більшість поставок комірок у 2020 році. Модуль PERC –
це технологія, яка забезпечує відбиття сонячних променів у задній частині сонячного
елемента (а не поглинання модулем), сприяючи тим самим підвищенню ефективності, а
також покращенню продуктивності в умовах слабкого освітлення. PERC означає
«пасивований випромінювач та задній контакт» або «задній елемент». Сонячні модулі, які
збудовані з елементів PERC, мають додатковий шар на задньому боці традиційних сонячних
елементів.
Попри те, що останнім часом монокристалічний PERC був у центрі уваги більшості
виробництв у зв'язку з розширенням потужності, індустрія вже виходить за межі PERC, і деякі
великі виробники починають впроваджувати нові технології комірок, які обіцяють ще більш
високу ефективність і продуктивність і пропонують потенціал для підвищення прибутковості.
Нещодавно було повідомлено про сонячні модулі n-типу Si з пасивованим заднім
контактом під назвою TOPCon (тунельний оксидний пасивований контакт). Пасивовані
контактні елементи з TOPCon адаптують складну схему пасивації для покращення
архітектури комірок з метою підвищення ефективності. Зазначені комірки TOPCon можуть
бути наступним еволюційним кроком клітинних технологій. Зазначена технологія TOPCon
пропонує вищу ефективність. Комірки можуть виготовлятися при низьких температурах і з
меншою кількістю етапів виробництва, на відміну від інших високоефективних клітинних
технологій.
Дослідники також продовжили працювати над тим, щоб обійти теоретичні межі
ефективності сонячних елементів на основі кремнію, складаючи елементи різних типів і
розробляючи ефективніші технології виготовлення елементів. Дослідження перовскітів у
тандемі з кристалічним кремнієм або основою тонких плівок продовжували отримувати
значне фінансування з метою наближення до комерціалізації. Перовскітні сонячні елементи
включають перовскітні (кристалічні) структуровані сполуки, які прості у виготовленні, можуть
виготовлятися при низьких температурах і, як очікується, будуть відносно недорогими у
виробництві. Перовскітні сонячні елементи можна друкувати на підкладках з інших
матеріалів або виготовляти у вигляді тонких листів.
Компанія Oxford PV (Великобританія) встановила новий рекорд ефективності (29,5 %)
сполучених елементів перовскіт − кремній і почала нарощувати їх виробництво на своєму
заводі в Німеччині. Компанія Saule Technologies (Польща) почала друкувати перовскітні
комірки за допомогою струменевих принтерів, плануючи в 2021 році постачати свою
продукцію шведській будівельній компанії Skanska Group для використання на фасадах
будівель. Дослідники продовжували зосереджуватися на низці проблем, зокрема проблем
довгострокової стабільності та вмісту свинцю в перовскітах, розробки нових конструкцій
комірок і стратегій інкапсуляції, а також зниження витрат.
Розробники сонячних елементів і модулів продовжують шукати способи максимізувати
ефективність фотоелектричних панелей. Китайські виробники JinkoSolar та LONGi
забезпечили ефективність 25 % перетворення сонячної енергії для своїх технологій
кристалічного кремнію.
Австралійські вчені розробили двосторонній кремнієвий сонячний елемент із
ефективністю 24,3 % спереду та 23,4 % ззаду, що дає кумулятивну ефективність близько
29 %.
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У технології гетеропереходу або SmartWire (HJT) на обидві боки кремнієвого сонячного
елемента наносяться шари тонкоплівкового кремнію. Шари збільшують перетворення світла
і дають змогу довести ефективність кремнієвої комірки до 25 %. Сама технологія не нова,
але закінчення терміну дії патентів дозволяє більшій кількості виробників розпочати її
розробку з підвищеною ефективністю. Тож очікується, що розгортання зростатиме
найближчими роками.
Швейцарська компанія Insolight розробила технологію, в якій використовуються
шестикутні лінзи в захисному склі, що покриває сонячні панелі, для концентрації світла та
виробництва більшої кількості енергії. Технологія досягла показника ефективності 30 %.
Компанія планує продавати свої перші модулі сільськогосподарському сектору, де їх можна
буде встановлювати в полях і на дахах, у тому числі в теплицях. Напівпрозорі модулі
сприяють проникненню світла до культур під ними й захищають їх від екстремальних
погодних умов, уникаючи конкуренції за землекористування між сільським господарством та
сонячною енергетикою.
2.7. Використання сільськогосподарських угідь
Максимальне використання сільськогосподарських угідь за рахунок встановлення
сонячних панелей над сільськогосподарськими культурами − це невеликий сегмент ринку
сонячної енергії, що зростає. Виробництво сонячної енергії може дати змогу фермам стати
самоокупними, а затінення від сонячних панелей може підвищити врожайність та знизити
споживання води за рахунок зменшення випаровування.
В Європі розпочалося кілька нових проєктів, у тому числі:
●
Спільне підприємство між постачальником сонячних послуг Greencells та
італійським розробником Renewable Consulting.
●
Німецька група відновлюваних джерел енергії BayWa розширює свій проєкт у
Нідерландах.
●
Enel Green Power проводить випробування пілотних установок у Південній
Європі.

За межами Європи також реалізуються проєкти − в Японії, Південній Кореї та США.
3. Висновок
Галузь сонячної енергетики може забезпечити значну кількість недорогої екологічно
чистої електроенергії. Завдяки новим технологіям та постійному вдосконаленню конструкції
сонячні фотоелектричні елементи стають дедалі досконалішими. Нові технології сонячної
енергетики демонструють універсальність цього потужного джерела енергії. Вони також є
очевидною ознакою того, що майбутнє екологічно чистої енергетики − за відновлюваними
джерелами енергії, зокрема за сонячними станціями.
Перелік скорочень, абревіатур та термінів
LCOE Levelised Cost of Energy — повна усереднена собівартість електроенергії протягом усього життєвого
циклу електростанції
PERC Passivated Emitter and Rear Cell — пасивований випромінювач задньої поверхні сонячної комірки
TOPCon Tunnel oxide passivated contact — тунельний оксидний пасивований контакт з двостороннім
фотоелементом n-типу
FPV
Floating photovoltaic power generation units — плавучі сонячні фотоелектричні станції
HJT
Heterojunction technology — технологія гетероперехідних комірок
CdTe
Cadmium telluride — технологія використання телуриду кадмію в тонкому напівпровідниковому шарі
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Оглянуто шляхи розвитку фотоелектричних панелей для вдосконалення їх
характеристик та збільшення ефективності роботи. Зараз однією з найважливіших цілей
розвитку сектора енергетики у світі є його декарбонізація та диверсифікація джерел
енергії. Сонячне випромінювання − одне з найдоступніших джерел енергії в усіх куточках
Землі. За даними International Renewable Energy Agency (IRENA), станом на 2020 рік
встановлена потужність сонячних фотоелектричних станцій в усьому світі складає
приблизно 710 ГВт, і її приріст щороку тільки збільшується. Цьому сприяє зниження
усередненої вартості електроенергії (LCOE), яке безпосередньо залежить від
ефективності сонячних панелей. У 2021 році середнє значення LCOE для ФЕС становило
36 USD/МВт*год.
Keywords: відновлювані джерела енергії, фотовольтаїка, ефективність, сонячна енергія.
TECHNICAL DEVELOPMENT OF PHOTOELECTRIC PANELS
M. Lazorko
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

The ways of development of photovoltaic panels for improvement of their characteristics and
increase of efficiency of work are considered. Currently, one of the biggest goals of the
development of the energy sector in the world is its decarbonization and diversification of energy
sources. Solar radiation is one of the most affordable sources of energy in all parts of the world.
According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), as of 2020, the installed
capacity of solar photovoltaic plants worldwide is about 710 GW and its growth is increasing every
year. This is facilitated by the reduction in the levelized cost of electricity (LCOE), which directly
depends on the efficiency of solar panels. In 2021, the average LCOE value for solar PV was 36
USD / MWh.
Keywords: renewable energy sources, photovoltaics, efficiency, solar energy.
ORCID: 0000-0002-2926-761X.
Ефективність сонячних панелей є одним із ключових факторів, які впливають на
вироблення ними електричної енергії. В свою чергу це буде впливати на кількість панелей,
яка необхідна для побудови станції певної встановленої потужності. Усі ці фактори будуть
впливати на вартість самої станції та вартість відпущеної нею електроенергії.
На даний час розвиток сонячної енергетики дійшов тієї стадії, що дані технології є
перевірені часом та широкодоступними. Збільшення ефективності проводиться за рахунок
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покращення та модернізації існуючих рішень, що є швидшим і простішим, ніж розробка
кардинально нових технологій. Для збільшення ефективності використовується поділ панелі
навпіл та паралельного підключення обох частин. Таке рішення унеможливлює вихід з
роботи всієї панелі при її частковому затіненні. Також набуває більшої популярності
використання більшої кількості струмопровідних шин менших розмірів, що дозволяє
зменшити вірогідність утворення гарячих точок в місцях незначних ушкоджень панелі за
рахунок урізноманітнення шляхів переносу заряду. Окрім розділення панелі набуває
популярності розділення комірки навпіл, або на три частини та, відповідно, їх паралельного
підключення. Така реалізація забезпечує збільшення ефективності за рахунок зменшення
резистивних втрат та зменшення робочих температур. Для збільшення потужності та видачі
енергії з однієї панелі збільшують робочу зону та щільність розміщення комірок. Це
реалізується за рахунок зменшення зазорів від 2 до 0.5 мм або поділу комірки на декілька
смужок та подальшим перекриттям їх, на зразок черепиці. Така реалізація дозволяє
перенести струмоведучі частини в перекриття, що збільшує робочу площу панелі. Схожою є
реалізація комірок IBC, які мають сітку з більш, ніж 30 провідних доріжок, які розташовані з
тильної сторони, дана технологія окрім збільшення ефективності робить панелі більш
міцними.
Більш суттєвою зміною є перехід від кремнієвих пластин p-типу до n-типу, який є більш
ефективним, але дещо дорожчим, шо відкинуло його розвиток на десятиліття. Набуває
популярності технологія PERC (пасивований випромінювач і задній елемент), яка
використовує додаткові шари на тильній стороні комірки, що дозволяє захоплювати більше
фотонів і забезпечує збільшення так званої «квантової ефективності». Окрім цього досить
дієвими є технології, які дозволяють зменшити втрати на рекомбінацію. Вони реалізуються
за рахунок використання додаткових ультра тонких шарів TOPcon чи ультра тонко плівкових
HJT шарів з аморфного кремнію. Комірки з такими модернізаціями мають мінімальний
температурний коефіцієнт 0.25–0.31 %/°С, що дозволяє зменшити втрати ефективності при
високих робочих температурах. На даний момент максимальна ефективність промислових
фотоелектричних панелей сягає близько 22%.
Удосконалення фотоелементів на основі кремнію має свій обмежений максимум, а
саме як речовина з однією забороненою зоною, її ефективність обмежується межею ШокліКвейссера. Дана межа для кремнієвих елементів становить 30%. В лабораторних умовах
комірки на основі кремнію досягли максимуму своєї ефективності в 29.4%, але гранична
межа для комерційних панелей буде становити 26-27%. Щоб досягти більшої продуктивності
фотоелектричних елементів використовуються різноманітні тонко плівкові матеріали та їх
поєднання з кремнієм. Така взаємодія дозволяє перейти межу Шоклі-Квейссера за рахунок
використання матеріалів з різною шириною забороненої зони. Кремній зі забороненою зоною
1.12 еВ найбільш ефективний у інфрачервоному випромінюванні, а найбільше сонячної
енергії приходить з довжиною хвилі видимого світла, тому доцільним є поєднання кремнію з
елементами, які мають ширину забороненої зони 1.4–1.8 еВ, що забезпечить максимум
прийому енергії. На даний момент одним з найперспективніших матеріалів фотоелементів є
металогалогенідний перовскіт. Даний матеріал сам по собі за відносно короткий термін досяг
ефективності більше 25%, що майже відповідає найбільш досяжній ефективності кремнієвих
елементів. Використання подвійних шарів зараз показує ефективність біля 33%, а при
збільшенні кількості шарів до 3–4 можна досягти ефективності більше 50%.
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ВПЛИВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ФЕС НА ГЕНЕРУВАННЯ НИМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
І. І. Смагло1 , О. Є. Рубаненко2
Вінницький національний технічний університет, Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021
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Розглянуто пошкоджуваність силових трансформаторів фотоелектричних
станцій та їх вплив на прогнозування генерування цими станціями.
Ключові слова: відновлювальні джерела енергії, силові трансформатори, пошкодження,
фотоелектричні станції
INFLUENCE OF TECHNICAL CONDITION OF PHOTOELECTRIC STATIONS ON THEIR
GENERATION OF ELECTRICITY
I. Smahlo1, O. Rubanenko2
Vinnitsa National Technical University

Damage to power transformers of photovoltaic stations and their influence on forecasting the
generation of these stations are considered.
Keywords: renewable energy sources, power transformers, damage, photovoltaic installations.
ORCID: 10000-0003-2662-0091, 20000-0001-5957-4146
У відповідності до Закону України про ринок електричної енергії [1] встановлено
допустиме відхилення прогнозованого графіка генерування від фактичного виробітку для
фотоелектричних станцій (ФЕС) 5 %. Зосереджуючи велику кількість уваги на вивченні
прогнозу метеопараметрів та удосконаленні інтерпретації отриманих даних графіка
генерування, спостерігаємо значну невідповідність між прогнозованим та фактичним
графіком виробітку електроенергії. Це явище можна також пояснити великою кількістю
технологічних порушень внаслідок виходу з ладу основного електрообладнання ФЕС, а саме
силових трансформаторів, інверторів, кабельних ліній тощо.
Під час експлуатації досліджуваних ФЕС проводився детальний аналіз технологічних
порушень та причин відхилення прогнозованого графіка виробітку електроенергії від
фактичного. За період шести місяців на одній з досліджуваних ФЕС України відбулося чотири
технологічних порушення внаслідок виходу з ладу силових трансформаторів потужністю
2800 кВА. Кожне технологічне порушення відбувалось в різний час та за різних умов роботи
мережі, які жодним чином не зв’язані в одну подію. З огляду на велику кількість поступової
пошкоджуваності однотипного обладнання в межах одного об’єкта було проведено аналіз
роботи мережі в період пошкодження, випробування та вимірювання електрообладнання в
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даних та сусідніх колах електричної мережі, а також комплексну перевірку заземлювального
пристрою та перевірку засобів захисту трансформаторів від перенапруг. У процесі
проведення комплексу заходів з перевірки електрообладнання даного об’єкту щодо
відхилень, які могли б вплинути на роботоздатність силових трансформаторів, виявлено не
було. Враховуючи те, що це обладнання не відпрацювало свій гарантійний термін, було
прийнято рішення провести «комісійне» розбирання дефектного трансформатора на заводівиробнику для визначення ймовірних причин виходу його з ладу.
За результатами розбирання силового трансформатора з литою ізоляцією були
виявлені дві основні проблеми: це корозія магнітопроводу та пористість компаунду. Вихрові
струми нагрівають магнітопровід, і тому наявність корозії на ньому впливає на його
температурний режим. Наявність пористості в компаунді призводить до зменшення
діелектричної міцності міжвиткової ізоляції обмоток трансформатора.
Однак, аналізуючи отримані результати, не можна однозначно робити висновок, що
недостатня якість виготовлення обладнання є причиною його виходу його з ладу, оскільки
результати випробувань та вимірювань задовольняють вимоги відповідних стандартів з
якості силових високовольтних трансформаторів. Проте одночасний вплив негативних
факторів на силовий трансформатор (СТ) ФЕС, призводить до виходу його з ладу вже в
перші роки експлуатації.
В результаті пошкодження СТ виникають дві проблеми: вихід з ладу основного
електрообладнання ФЕС СТ та недовідпуск прогнозованої потужності. Враховуючи те, що
пошкодження СТ та виведення його з експлуатації на досліджуваній ФЕС складає 4 %
номінальної потужності ФЕС, то зменшення кількості СТ на ФЕС на один СТ значно впливає
на результати щодо достовірності та якості прогнозування генерування ФЕС. Також
пошкодження лише одного СТ на піддослідній ФЕС впливає й на режим роботи мережі.
Технологічні порушення, які відбуваються на енергооб’єктах, мають різний характер та
різні наслідки у роботі енергосистеми України. Наслідками таких технологічних порушень
можуть бути позапланові вимкнення ліній електропередачі, що в свою чергу призводить до
так званого розкачування енергосистеми й до появи небалансів. Тож усі намагання
удосконалення розрахунків прогнозованих значень генерування електроенергії нічого не
варті.
Основним завданням залишається забезпечення надійної роботи енергосистеми
України. Для вирішення даної проблеми учасники ринку ВДЕ мають забезпечити надійну
роботу своїх станцій, генерувати свою потужність декількома лініями з можливістю
секціонування та переведення потужності на інші лінії, а також мати резерв потужності для
можливості маневрування в разі технологічного порушення.
Цей резерв, в розрізі промислових ФЕС, можна отримати за рахунок штучного
обмеження інверторів на сумарну потужність одного вузлового приєднання, що дозволить
ФЕС бути більш маневреними і, як наслідок, зменшити відхилення прогнозованого графіка
генерування від фактичного виробітку.
Отже, під час експлуатації ФЕС мають місце пошкодження силових трансформаторів.
Посилання:
1. Закон України про ринок електричної енергії [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/201919#Text
2. О. Є. Рубаненко, І. І. Смагло, “Аналіз результатів моніторингу паперово-оливної ізоляції конденсаторного типу
високовольтного
обладнання
«Вінницька
750
кВ»”,
[Online].
Available:
http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2013/ineeem/txt/smaglo.pdf

124

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

STAND-ALONE SYSTEM ON RASPBERRY PLATFORM FOR MEASURING THE
PARAMETERS OF PHOTOVOLTAIC MODULES IN REAL CONDITIONS
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The pilot stand-alone system is developed for determining photovoltaic modules parameters
(PVM). This system is designed on the Raspberry Pi microcomputer and allows to measure the VI characteristic and determines the main PVM parameters during several seconds in field
conditions. These parameters referred to the one-diode PV cell equivalent circuit characterize the
current operation characteristics of PV modules: their real maximal power, electrical losses and
degradation degree.
Keywords: PV module, V-I characteristic, equivalent circuits, determination of PV module
parameters.
АВТОНОМНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМИ RASPBERRY ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ
ПАРАМЕТРІВ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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Пілотна автономна система розроблена для визначення параметрів
фотоелектричних модулів (ФЕМ). Ця система розроблена на мікрокомп&#39;ютерної
платформі Raspberry Pi і дозволяє вимірювати V-I характеристику та визначати в
польових умовах основні параметри ФЕМ у інтервалі декількох секунд. Ці параметри
пов’язані із однодіодною схемою заміщення фотоелементів та характеризують поточні
робочі характеристики ФЕМ: реальну максимальну потужність, електричні втрати та
ступінь їх деградації.
Ключові слова: фотоелектричний модуль, вольт-амперна характеристика, схеми
заміщення, визначення параметрів фотомодуля.
The efficiency of photovoltaic modules (PVM) as part of PV plants significantly depends not
only on the level of solar radiation, temperature, but also on the ageing process during operation
under real conditions. The result of PVM ageing under the influence of temperature fluctuations,
high humidity, and intense irradiation is the degradation of their electrical characteristics, and a
decrease in efficiency [1]. The system for measuring the actual parameters of the PVM can provide
valuable information about the state and service life of arrays of PV modules, optimizing the
operating modes of the photovoltaic power plant in the power system. The main parameters of the
PVM such as open-circuit voltage Voc, short-circuit current Isc and maximum power point Vm, Im
are measured by manufacturers under standard test conditions (STC). But to describe the current
state of the PVM, especially after their long-term operation, it is necessary to know a more complete
set of parameters that must be obtained directly at the PV plant. Under real operating conditions
with varying radiation, PVMs rarely perform as well as they can under STC conditions, so PVM
performance deviates from manufacturer specifications frequently. In this regard, an urgent task is
the development of appropriate measuring systems, which include both hardware for operational

125

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

measurements in the field and algorithms for processing measurement results and obtaining PVM
parameters.
To date, PVM testing systems have been implemented on various microcontroller platforms [2].
In this work, the design and software of the measuring system was developed on the Raspberry Pi
microcomputer, which makes it possible, at time intervals of several seconds, to autonomously
process the experimental data and calculate the parameters of PVM in field without using a
computer and a web server.
In this work the I-V curve tracking is achieved through the use of two methods: a capacitor
charge cycling and a variable resistive load. These methods are realized on the base of Raspberry
Pi microcomputer which provides the automatic data acquisition and calculates the PV parameters
according to developed algorithm for a time comparable to the tracking time. The elements of the
stand-alone measuring system designed in our work are shown on Fig.1.

a

b
Fig.1. Main elements of the stand-alone measuring system design: a - the control board for I-V tracking by
variable resistance technology that hosts the set of relays controlled by a MOSFET, ADC and connectors for
the resistance box and the PV capacitance charge control circuit; b - the compact 3D-printed case for device
with sensor screen fjr control and results output.

The measured data are processed by the program in Python which calculates the main PVM
parameters. For convenient interaction with the software the user Tkinter-interface for the touch
I/O screen is developed.
In this work testing of PVM various types was carried out in real conditions. As example on
Fig.2 are shown two main stages of the measured data processing:
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1. Pre-processing of the measured I-V samples (points in Fig. 2a) and the special
piecewise polynomial approximation (blue curve on the same figure).
2. Uniform placement of points on the approximated curve (points of the blue curve in
Fig. 2b), fitting the model function of the I–V characteristics (red curve) and determining the
PVM parameters using the high-speed algorithm [3].
The graphs on figures 2 show results of processing the data for the module Risen 285 W at
the irradiance 730 W/m2. The obtained parameter values are as follows: the photocurrent Iph = 8.25
A, the reverse saturation current I0 = 0.82∙10-10 A, the diode non-ideal factor n = 2.67, the series
and parallel loss resistances Rs = 0.55 Ohm and Rp = 334.14 Ohm respectively.
The errors on these two optimization stages we estimate by the normalized root mean square
error determined as

where

– measured points (Fig. 2a) or uniformly located points on the polynomial

approximant obtained on the 1st stage (Fig. 2b) and

– corresponding values on the

approximative curve of proper stage,
– PVM short current. For 1st stage in this example, it was
obtained NRMSE=0.032 which characterizes above all an experimental errors. For 2nd stage
NRMSE=0.018 and this value characterizes the errors of the one-diode model and the parameters
extracting algorithm.

a

b
Fig. 2. Graph results of two optimization stage: a – measured I-V samples (black points), special piecewise
polynomial approximant (blue curve) and power-voltage curve (dashed line); b – uniformly placed points on
the approximant curve, fitting the model CVC (red curve)
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Досліджено особливості побудови дерева пошкоджень для ВДЕ. Побудовано дерево
пошкоджень фотоелектричних модулів та проаналізовано основні події як впливають на
їх технічний стан.
Ключові слова: відновлювальні джерела енергії, фотоелектриний модуль, дерево
пошкоджень
CREATION OF FAULT TREE ANALYSIS OF PHOTOVOLTAIC MODULES
O. Rubanenko1, P. Lezhniuk2, I. Smahlo3
Vinnytsia National Technical University

Peculiarities of damage tree construction for RES have been studied. The damage tree of
photovoltaic modules is constructed and the main events are analyzed as they affect their technical
condition.
Keywords: renewable energy sources, photovoltaic module, fault tree analysis.
ORCID: 10000-0002-2660-182X, 20000-0002-9366-3553, 30000-0003-2662-0091
На функціонування фотоелектричної станції (ФЕС), як складної системи впливає ряд
факторів, для детального аналізу яких побудовано дерево пошкоджень, яке представлено
на риc. 1 [1].
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Рис. 1. Дерево пошкоджень ФЕС.

Дослідженню діагностування основних елементів фотоелектричних станцій
присвячено багато робіт [2, 3]. Якщо ж дослідження щодо діагностування трансформаторів,
роз’єднувачів, ЛЕП, акумуляторів велися роками і відповідно є напрацьована методологічна
і законодавча база, то задача діагностування фотоелектричних модулів стала актуальною
буквально останнє десятиріччя. Основним і найменш дослідженим елементом ФЕС є
фотоелектричний модуль (ФЕМ). Дослідження проводилось для ФЕС України. Враховуючи
досвід експлуатації досліджуваних ФЕС в Україні, побудовано дерево пошкоджень для ФЕМ
та встановлено основні причини пошкоджень ФЕМ (рис. 2 та рис. 3).

Рис. 2. Дерево пошкоджень ФЕС [4].
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Під час планових досліджень було продіагностовано близько 4∙10 ФЕМ. Встановлено
що найчастіше зустрічається пошкодження ФЕМ із-за дефекта діода, що складає 88 % усіх
дефектів. Дефект діода, як правило виявляється на першому році експлуатації ФЕС.
6

Рис. 3. Пошкоджуваність ФЕМ у 2021 році.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СОНЯЧНОЇ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ
ПРИ ДОВГОСТРОКОВОМУ ВИКОРИСТАННІ
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Проведений аналіз ефективності роботи сонячних панелей протягом 8 років
експлуатації з використанням комп’ютерного моделювання.
Ключові слова: фотоелектричні панелі, термін експлуатації, програмний продукт.
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE SOLAR PHOTOELECTRIC SYSTEM
IN LONG-TERM USE
V. Dubrovska1, V. Shklyar2
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An analysis of the efficiency of solar panels for 8 years of operation was carried out using
computer simulation.
Keywords: photovoltaic panels, service life, software product.
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Інтенсивні пошуки екологічно чистих відновлюваних джерел енергії почалися у
сімдесяті роки минулого століття в багатьох країнах світу з огляду на «енергетичну кризу» та
різке посилення негативного впливу різних промислових енергетичних об'єктів на стан
довкілля.
Серед таких країн є і США, де домашні сонячні панелі у поєднанні з акумуляторами
забезпечують стабільну генерацію та страхування від масових відключень електрики. Якщо
це приватний будинок, то можна, якщо є бажання, виробляти електроенергію самостійно.
Отже, є можливість усунути, або хоча б зменшити, свою залежність від постачальника
електрики, а можна взагалі продавати надлишки, знижуючи вартість до мінімуму, або навіть
отримуючи від цього прибуток [1].
Більш ніж у тридцяти країнах, у тому числі й США, енергія, що отримується за
допомогою сонячних панелей, стає дешевшою, ніж з електромережі, це без урахування
субсидій, передбачених при купівлі батарей [2].
Метою роботи є аналіз роботи сонячної фотоелектричної системи з використанням
комп’ютерного моделювання.
Як об’єкт дослідження розглядалась приватна будівля, розташована в штаті НьюДжерсі на широті 40°28 , на даху якої розміщено з 2015 року 26 сонячні панелі канадського
виробника CANADIAN SOLAR # CS-6P- 255PX загальною потужністю 6,63 кВт.
Характеристики сонячних панелей [3] наведені в табл. 1. ФЕП встановлені на даху будівлі й
орієнтовані на південь (рис. 1). Сонячну станцію взято в оренду на 20 років з правом її викупу
після закінчення договору, з оплатою приблизно 72 долари за місяць.
/

Табл. 1. Основні характеристики сонячних панелей

Характеристики
Значення
Електричні характеристики постійного струму
Номінальна потужність STC
255 Вт
Номінальна потужність PTC
234,3 Вт
Потужність STC на одиницю площі
158,5 Вт/м
Пікова ефективність
15,85%
Гарантія та сертифікати
Гарантійний термін 80% вихідної потужності
25 років
Гарантійний термін 90% вихідної потужності
10 років
2
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Рис.1 Розташування сонячних панелей на даху будівлі

Таким чином, плата за отриману електричну енергію від ФЕП майже стала і не
залежить від її кількості.
За результатами спостережень, найменша сонячна радіація надходить у грудні й
кількість виробленої електричної енергії становить 0,4−0,44 МВт·год (вартість цієї енергії з
мережі 64−70,4 дол.), що не покриває витрати у 72 дол. Грудень − єдиний місяць, коли не
покривається плата за оренду сонячної системи. В літні місяці вартість енергії складає
70−75дол./МВт·год у порівнянні зі 160 дол./МВт·год (вартість електроенергії з мережі).
Середня економія коштів за рахунок встановлення ФЕП складає 500 дол. Виробництво
і споживання енергії будівлею по місяцях 2021 року наведено в табл. 2
Табл. 2. Кількість виробленої та спожитої електроенергії

Місяць

Сонячна
енергія
МВт·год
0,53
0,41
0,88
0,84
0,91
0,92
0,91
0,78
0,8
0,59
0,6
0,44
8,61

Спожито енергії

1
1,20
2
0,90
3
0,97
4
0,83
5
0,86
6
1,09
7
1,15
8
1,50
9
1,02
10
1,25
11
1,09
12
1,00
Рік
12,86
Вартість
2057,60
енергії, $
Плата за ел. ен., $
1544,00
Економія, $

1377,60
12*72=864,00
513,60
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З мережі У мережу
0,95
0,72
0,66
0,53
0,51
0,66
0,71
1,02
0,68
1,02
0,86
0,82
9,14

-0,28
-0,23
-0,57
-0,54
-0,56
-0,49
-0,47
-0,3
-0,46
-0,36
-0,37
-0,26
-4,89

1462,40

-782,40
680
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Слід звернути увагу на те, що через 10 років потужність системи зменшиться на 10 %.
З урахуванням розвитку виробництва ФЕП ціни на них знижуються швидко, і тому залишати
цю систему економічно недоцільно.
За розрахунками у програмі RETScreen [4], при вартості сонячної системи 15000 дол.
США й ціні на електричну енергію 0,16 дол. простий строк окупності системи становить 12
років при терміні експлуатації 25 років. У програмі не враховували відсотки за кредит та
інфляцію.
Річна кількість виробленої електричної енергії у програмі RETScreen становить близько
8,8 МВт·год – 1400 дол. За 8 років після повернення грошей можна отримати прибуток
11 200 дол., з установленої системи прибуток за 20 років експлуатації складе 10 000 дол.
Порівняння результатів роботи діючої сонячної фотоелектричної установки з
розрахунками, проведеними в програмі RETScreen, дозволили зробити такі висновки:
1. Установка працює на повну потужність, яка залежить від надходження сонячної
радіації в певний рік (8,3−8,7 МВт·год при середньому значенні в програмі 8,8 МВт·год).
2. Залишати сонячну систему після закінчення строку оренди недоцільно. Краще
орендувати більш ефективну нову систему.
Посилання:
1. Стан сонячної енергетики в умовах домашніх господарств Сполучених Штатів Америки, [Online]. Available:
https://hexagonenergy.com.ua/articles/61.sostoyanie_solnechnoy_energetiki_v_usloviyah_domashnih_hozyaystv_v_soedinennih_sht
atah_ameriki
2. Canadian Solar CS6P-255PX (255W) Solar Panel, [Online]. Available:
http://www.solardesigntool.com/components/module-panel-solar/Canadian-Solar/6569/CS6P-255PX/specificationdata-sheet.html
3. Програмне середовище RETScreen: [Online]. Available: https://www.nrcan.gc.ca/energy/software-tools/746

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА
Р. Алиев1, М. Носиров2, А. Эралиев3
Андижанский государственный университет, Узбекистан

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE SOLAR COLLECTOR
R. Aliyev1, M. Nosirov2, A. Eraliev3
Andijan state universitet, Uzbekistan, tel. 2+998905498149, e-mail: 2nmz1964@yandex.ru

In this study, increasing the efficiency of the solar collector is analyzed. The model differs
from the prototypes in that the reflective elements are made in the form of a series of parallel
cylindrical and inverted trays facing the convex and reflective side of the vacuum tubes. The
proposed solar collector model can serve as a basis for creating new types of solar collector
devices with higher efficiency.
Как известно, солнечный коллектор - это устройство, предназначенное для
преобразования солнечной энергии в тепловую для нагрева теплоносителя. В зависимости
от устройства и принципа работы солнечных коллекторов различают три основных вида
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этого оборудования: плоские гелиоколлекторы, трубчатые (вакуумные) гелиоколлекторы,
коллекторы-концентраторы.
Трубчатый (вакуумный) солнечный коллектор отличается более сложным
устройством. Он выполняется в виде панели, состоящей из множества небольших
стеклянных трубок. Внутри каждой стеклянной трубки располагается пластина адсорбера,
поглощающая солнечное излучение, к которой подведена медная труба с теплоносителем.
Из каждой стеклянной трубки откачивается воздух. Благодаря вакуумированию сохраняется
до 97% тепловой энергии [1].
Таким образом, при условии правильного выбора и установки гелиоколлектора он
поможет с максимальной эффективностью использовать солнечную энергию и сократить
затраты на отопление и горячее водоснабжение.
Наряду своими преимуществами солнечные коллекторы имеют ряд недостатков.
Неполностью исползуется падающее на общую поверхность устройства солнечное
излучение, так как до 37 % свет проходит насквозь при прямом падении света, из-за пустого
(прозрачного) расстояния между соседними вакуумными трубками и весьма не эффективно
использование вторичного отраженного излучения.
Эти недостатки устранены в другой известной конструкции устройства солнечного
коллектора [2, 3]. Устройство имеет более высокую эффективность по сравнению с
предыдущими, потому что устройство снабжен светоотражающим элементом параболическим концентратором под каждой вакуумной трубкой, который отражает и
перенаправляет проходящий насквозь между трубками солнечное излучение на обратную
сторону вакуумных труб. Однако и здесь имеются ряд недостатков. Эти недостатки приводят
к неполному использованию потенциала возможности повышения эффективности
преобразования солнечного излучения в тепловую при помощи вакуумного коллектора и
уменьшению надежности устройства в целом.
В данной работе предлагается повышение эффективности преобразования энергии
солнечного излучения в тепловую энергию за счет более полного использования
имеющегося потенциала и надежности теплового энергетического устройства.
Предложенное устройство солнечного коллектора включает в себе водяной бак,
опорный каркас, ряд вакуумных трубок, ориентированные по географической ширине
местности, параллельно расположенные на одной плоскости с шаговым расстоянием x друг
от друга и светоотражающие элементы в обратной стороне каждой вакуумной трубки. В
отличие от аналогов в предложенном устройстве светоотражающие элементы выполнены в
виде ряда параллельных цилиндрических и перевернутых лотков. Лотки обращены
выпуклой светоотражающей стороной вакуумным трубкам и каждый из ряда лотков
расположен преимущественно между вакуумными трубками (рис.1).
о

Рис. 1. Схема поперечного сечения по вертикали вакуумных труб и отражательных лотков
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На рис. 1 приведена схема поперечного сечения по вертикали вакуумных труб и
отражательных лотков. Устройство солнечного коллектора содержит вакуумные трубки,
каждый из которых состоит из внешней 1 и внутренней 2 стеклаянных труб. В пространстве
между внешней трубкой 1 и внутренней трубкой 2 создано вакуумное состояние. Все
вакуумные трубки расположены параллельно на одной плоскости с промежуточным
шаговым расстоянием х , внешняя трубка имеет диаметр R , внутренняя трубка имеет
диаметр r . Устройство снабжено лотками 3 со светоотражающей выпуклой поверхностью и
поперечной шириной каждого лотка x . Шаговое расстояние между лотками x выбран
равным диаметру r внутренней трубки 2 вакуумной трубки. Ряд лотков 3 вмонтирован на
стержневом основании 4 так, чтобы каждый лоток размещался на промежуток между
параллельными вакуумными трубками, по которым поток прямо падающего солнечного
излучения свободно проходит насквозь и падает на поверхность лотков. Стержневое
основание 4 закреплен по двум концам на металлический каркас устройства. Длина лотков
l выбран равным длине вакуумных труб l .
С целью определения практической реализуемости предложенного устройства
составлена программа для моделирования по созданию и испытанию изготовленного
опытного образца модели. Выполнено сопоставительное измерение производительности
устройств солнечных коллекторов с и без отражающих лотков. Обе установки
ориентированы под углом 38 град к горизонту и подключены в один водопровод с
одинаковым напором воды. По одинаковым промежуткам времени измерены температура
выходящей из устройства воды и объем прогретой воды за определенный промежуток
времени. Результаты введены на рис. 2.
о

1

1

л

1

1

л

т

Рис. 2. Зависимость полезной энергии от расстояния между трубами

Результаты
компьютерного
эксперимента
сопоставительного
изучения
производительности аналогов и предложенной конструкции устройства солнечного
коллектора свидетельствуют о явном преимуществе предложенной модели.
Производительность, следовательно эффективность предложенной конструкции полезной
модели в среднем на 15–20 % превышает производительность аналогов.
Таким образом, предложенные отличительные признаки обоспечивают существенного
повышения эффективности преобразования и надежности теплового энергетического
устройства. Предложенная модель солнечного коллектора может служит основой для
создания новых типов устройств солнечных коллекторов с более высокой эффективностью.
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ВЛИЯНИЕ НА ЭНЕРГИЮ СТЕКЛЯННОГО ПОКРЫТИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ
ПАНЕЛЕЙ
Каххоров Жамшидбек, Мирзаалимов Наврузбек
Андижан, Андижанский государственный университет

Стекло используется в качестве защитного слоя в солнечных панелях. В
тонкопленочной технологии он также служит слоем, в котором накапливаются
фотоэлектрические материалы и другие химические вещества. А также стекло является
основой зеркал, используемых для сбора солнечного света. Стекло представляет собой
прозрачное тело на основе оксида с химическим составом (рис. 1) [1, 2].

Рис. 1. Химический состав стекла

Коэффициент пропускания видимого солнечного света для наиболее часто
используемых стекол 3,2 и 4 мм составляет 90-92%. Поскольку солнечное
фотоэлектрическое стекло требует, чтобы стеклянная пластина была очень прозрачной.
Уровень Fe2O3 в сырье, используемом в производстве солнечного стекла, очень строгий,
обычно от 140 до 150 частей на миллион. [3]. Типичные кристаллические модули используют
переднее стекло толщиной 3 мм, тогда как тонкопленочные модули состоят из двух слоев
многослойного стекла толщиной 3 мм для передней и задней панели. В качестве
поверхностного покрытия для солнечных панелей используется прозрачное плоское
стекло.
Стекло для солнечных панелей с высоким коэффициентом пропускания оказывает
прямое положительное влияние на производительность солнечных фотоэлектрических
панелей. Антиотражающий слой может быть нанесен на стекло солнечной панели
посредством гальванического покрытия до того, как к стеклу будет применен процесс
закалки.
Такое покрытие также обеспечит высокую эффективность и механическую
стабильность солнечной фотоэлектрической панели. Солнечные панели изготавливаются
из обычного и закаленного стекла. Причины предпочтения этого типа стекла, подходящего
для производства солнечных фотоэлектрических панелей, заключаются в том, что оно до 4
раз прочнее по сравнению со стандартным листовым стеклом и его безопасность [4]. При
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разбитии закаленное стекло разбивается на мелкие осколки, что снижает риск серьезной
травмы (рис. 2).

Рис. 2, Разрушение обычных, закаленных и многослойных стекол.

Рассмотрим влияние этих двух типов окон на энергию солнечных панелей. Для этого
были выбраны солнечные панели мощностью 100 Вт, состоящие из 36 солнечных элементов
размером 12,5х12,5 см .
Поверхность первой панели покрыта обычным стеклом (рис 3).
2

Рис. 3. ВАХ и мощность солнечной панели, покрытой обычным стеклом

Температура наружного воздуха t=40 C, температура панели t=68 C, Интенсивность
W=369 W/m .
Поверхность второй солнечной панели покрыта закаленным стеклом (рис. 4).
0

0

2

Рис. 4. ВАХ и мощность солнечной панели, покрытой закаленным стеклом

Температура наружного воздуха t=40 C, температура панели t=68 C, Интенсивность
W=369 W/m .
Сравним графики мощности солнечных панелей, относящихся к этим двум типам (рис.
5).
0

2
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Рис. 5. Сравнение мощности солнечных панелей, покрытых обычным и закаленным стеклом

Из приведенного выше графика мощности видно, что КПД солнечных панелей также
зависит от типа стекла.
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ОРИЕНТАЦИЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ВЫБОР СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ
СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.
Хуснитдинов Мансур Фанзилович1, Курбанова Угилой Хасановна2
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ORIENTATION OF SOLAR PANELS AND SELECTION OF SOLAR PANELS FOR A SOLAR
POWER SYSTEM
Khusnitdinov Mansur Fanzilovich1, Kurbanova Ugolay Xasanovna2
Tashkent State Technical University, Uzbekistan

Recommendations on the choice of hidden panels are given. It is concluded that the use of
panel panels assembled on the ground and on the roof of the building is more efficient.
Ключевые слова: солнечные панели, система слежения за солнцем, возобновляемая
энергетика, солнечные батареи.
Солнечные панели (СП) устанавливают в нескольких вариантах исполнения (рисунок
1, а и б). Правильное ориентирование снижает снеговую нагрузку на СП в зимний период,
увеличивает выработку электроэнергии.
На рисунке 2 представлен случай правильного расположения панелей относительно
солнца. На рисунке 2, показан случай, когда панель от восхода до заката солнца принимает
большое количество солнечных лучей, что позволяет ей работать более продуктивно.
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а

б

Рис. 1. Типичная наземная установка солнечных панелей: а – на земле; б – на крыше здания

При проектировании также необходимо обеспечить необходимый уклон панелей.
Чем ближе угол наклона СП к углу 90°, тем меньше снега будет скапливаться на ее
поверхности. Но при этом увеличится ветровая нагрузка на панель, что потребует
усиленные закрепляющие конструкции.
Практика показывает, что при температуре панели выше +20 С, ее к. п. д. начинает
снижаться со скоростью 0,4–0,5% на один градус Цельсия [3, 4].
о

Рис. 2. Расположение СП

Небольшие отклонения от этой ориентации не играют существенной роли, потому что
в течение дня Солнце двигается по небу с Востока на Запад. Например, доля выработки
энергии фотоэлектрической системой при наклоне 45о для широты местности 52о северной
широты: на запад - 78%; на юго-запад - 94%; на юг - 97%; на юго-восток - 94%; на восток 78%.
Солнечные панели обычно располагаются на крыше или поддерживающей
конструкции в фиксированном положении и не могут ориентироваться по Солнцу в течение
дня. Поэтому они не находятся под оптимальным углом (90°) в течение всего дня.
Для весны и осени оптимальный угол наклона солнечных панелей принимается
равным значению широты местности, для зимы к этому значению прибавляется 10-15
градусов, а летом - от этого значения отнимается 10-15 градусов. Небольшие отклонения
до 5 градусов от этого оптимума оказывают незначительный эффект на
производительность панелей.
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Для автономных систем оптимальный угол наклона солнечных панелей зависит от
месячного графика нагрузки: если в данном месяце потребляется больше энергии, то угол
наклона нужно выбирать оптимальным именно для этого месяца. Также нужно учитывать,
какое есть затенение в течение дня. Например, если с восточной стороны стоит дерево, а
с западной все чисто, то имеет смысл сместить ориентацию с точного юга на юго-запад.
Таким образом, можно сделать вывод, что правильное ориентирование панелей – это
очень важная часть при проектировании солнечной электростанции. От этого зависит
эффективность системы. При выборе месторасположения панелей для получения
большего количества электроэнергии лучше рассматривать установку панелей на земле
либо на крыше здания.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ АВТОНОМНОЙ ФЭУ И КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ
ПРОФИЛЯ ИНСОЛЯЦИИ ПРИ ОПТИМАЛЬНОМ УГЛЕ НАКЛОНА СОЛНЕЧНОЙ
ПАНЕЛИ
С. В. Плаксин1, И. В. Тимченко2, Ю. В. Шкиль3
Институт транспортных систем и технологий НАН Украины «Трансмаг», Дніпро

Рассмотрена зависимость эффективности работы автономной ФЭУ и
коэффициента вариации профиля инсоляции от угла наклона солнечной панели.
Ключевые слова: фотоэлектрическая установка, эффективность работы,
коэффициент вариации.

EFFICIENCY OF STAND-ALONE PV UNIT AND COEFFICIENT OF VARIATION OF
THE INSOLATION PROFILE UNDER THE OPTIMAL ANGLE OF INCLINATION OF
THE SOLAR PANEL
S. Plaksin1, I. Timchenko2, Yu. Shkil3
Institute of Transport Systems and Technologies «Transmag» of the NAS of Ukraine, Dnipro

The dependence of the variation coefficient of the insolation profile and the
efficiency of the PV unit on the inclination of the solar panel is considered .
Keywords: photovoltaic unit, operating efficiency, coefficient of variation.
ORCID 10000–0001–8302–0186,30000-0002-8684-5906
При проектировании автономных фотоэлектрических установок (ФЭУ) с накопителем
одной из задач является выбор таких соотношений инсоляции, профиля потребления и
накопителя, чтобы при сохранении баланса поступления-потребления обеспечивалась
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наибольшая эффективность работы установки, определяемая как отношение ёмкости к
величине потребляемой (вырабатываемой) энергии за период работы установки.
Наилучшая эффективность будет при минимальной величине этого отношения [1].
С ростом периода растёт среднее значение падающей энергии с одновременным ростом
флуктуаций инсоляции, что сказывается на снижении эффективности работы. Периоды
различаются степенью неравномерности профиля поступления солнечной энергии на
анализируемом интервале времени работы. Параметром, характеризующим степень
флуктуаций инсоляции, является коэффициент вариации – чем меньше коэффициент, тем
выше эффективность. Коэффициент вариации зависит от ориентации солнечной панели [2].
В работе были проведены оценки этих зависимостей для углов наклона панели 0 – 90
град и направлением на юг для воспринимающей поверхности площадью 1м и разных
периодов работы. Лучший результат получен для оптимального наклона 45 град (КВ1).,
худший – 0 град (КВ2). Оптимальность считалась для равномерной ежесуточной нагрузки,
ежедневный профиль поступления усреднялся за период 30 лет по данным базы НАСА для
локализации 45 град с.ш. и 38 град. в.д. Результаты в обобщённом виде представлены
на рисунке. Вариативность эффективности и коэффициент вариации с увеличением угла
наклона уменьшаются до 5 раз.
2

Выводы. Полученные в результате проведенной работы данные позволяют
прогнозировать повышение эффективной работы ФЭУ с южной ориентацией по азимуту за
счёт формирования профиля поступления солнечной энергии с малым коэффициентом
вариации при оптимальном наклоне солнечной панели по углу места.
Посилання:
1. В. А. Дзензерский, С. В. Плаксин, Н. М. Хачапуридзе, С. В. Тарасов, В. Г. Толдаев, Ю. В. Шкиль, “Определение
рациональной величины ёмкости аккумулятора-накопителя автономной энергетической установки”, Матеріали
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГЕЛІОУСТАНОВОК ДЛЯ СИСТЕМ SMART ТЕХНОЛОГІЙ
В. В. Козирський1, В. Я. Бунько2
Національний університет біоресурсів і природокористування України
тел. 1+380977538770, 2+380974519701, e-mail: 2vbunko@gmail.com

Проаналізовано систему позиціонування геліоустановок на основі трекерних елементівдля
найбільш максимальної інсоляції фотоелектричних панелей та ефективного виробництва
електричної енергії, котрі можуть використовуватись в SMART технологіях систем
електропостачання.
Ключові слова. Фотоелектричні модулі, трекери, системи стеження, сонячні панелі,
геліоустановки.
POSITIONING THE SOLAR INSTALLATIONS FOR SMART TECHNOLOGIES SYSTEMS

V. Kozyrskyi1, V. Bunko2
National University of Life and Enveronmental Sciences of Ukraine

The system of positioning of solar installations on the basis of tracker elements for the
maximum insolation of photovoltaic panels and efficient production of electric energy, which can
be used in SMART technologies of power supply systems, is analyzed.
Keywords. Photovoltaic modules, trackers, tracking systems, solar panels, solar installations.
ORCID: 10000-0001-6780-9750, 20000-0002-9403-8135
У зв’язку із стрімким розвитком сонячної енергетики, на сьогоднішній день очевидним
є те, що зі зростанням кількості фотоелектричних модулів постає питання якості та
продуктивності сонячних електростанцій. Одним із способів збільшення виробництва
електричної енергії сонячними панелями є встановлення спеціалізованих конструкцій, які
здійснюють стеження за положенням сонця з метою забезпечення максимальної
ефективності сонячних модулів – сонячних трекерів.
Враховуючи особливості щоденного переміщення сонця, можна зауважити, що
найефективніший кут орієнтації панелей становить приблизно 150°. Панель, що фіксується
у напрямі посередині між точками заходу тасходу сонця втрачає до 75% максимального
можливого вироблення енергії вранці та ввечері.
Сьогодні багато зарубіжних і вітчизняних компаній пропонують різні конструкції систем
інсталяції фотоелектричних модулів (ФЕМ) в широкому ціновому діапазоні. Такі системи
можна поділити на дві основні групи - статичні і динамічні.
Статичні системи - системи, які забезпечують кріплення ФЕМ та орієнтування на
південь під певним кутом (в залежності від регіону), а динамічні системи (трекери)
забезпечують автоматичне орієнтування ФЕМ за кутом до горизонту, за азимутом (напрямом
за стороною світу).
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Схема (рис.1) на модулі реального часу дозволяє за допомогою мінімальної кількості
деталей виконати сонячний трекер, який при розрахунках поточного місця знаходження
Сонця на небі використовує попередньо записані точні координати широти та довготи.
До розрахунків береться час завантаження програми, адже в той момент
виставляється точний місцевий час та координати.

Рис.1 - Схема на модулі реального часу

Час записаний в пам’яті програми береться як основа, до якої додаються значення
внутрішнього таймера мікроконтролера.
Дані значення дуже важливі, адже при будь-яких неполадках та перезавантаженні
контролера повертаються дані, які були записані при завантаженні програми і щоб їх не
втратити використовується таймер реального часу з резервним джерелом живлення та
спеціальною бібліотекою.
При щоденних змінах кута нахилу, для того щоб направляти панель на сонце
використовуються актуатори. Ці пристрої керуються за допомогою драйвера двигунів та
внутрішніх енкодерів. Вони допомагають контролеру правильно визначити кут, на який було
повернуто панель та поточне його значення.
Для обертання платформи в горизонтальній і вертикальній осі використовуються
сервоприводи, кут повороту яких залежить від потужності падаючого на фоторезистори
світла.
Головним завданням розміщення фотодатчиків є забезпечення рівного розподілу
світла для кожного з чотирьох елементів. Це можна досягти двома способами: розмістити
фоторезистори під прямим кутом один відносно одного або встановити між ними
світлонепроникну перегородку, оскільки фоторезистори без перегородок будуть давати
приблизно однакові дані.
Підключення світлочутливих елементів здійснюється за схемою подільника напруги. До
мікроконтролера фоторезистори підключаються наступним чином: один контакт
підключається до джерела живлення, другий до землі через понижуючий резистор, і точка
між постійним резистором і змінним резистором – фоторезистором – підключається до
аналогового входу мікроконтролера.
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Загальний алгоритм роботи полягає в обробці даних з фоторезисторів за допомогою
АЦП, який базується на 4 елементах, тобто 4 показники, які знаходимо як різницю значень
між лівим і правим або верхнім і нижнім елементом. Тоді, якщо різниця більша ніж умовне
значення, відбувається поворот панелі до того моменту, коли значення з фоторезисторів не
будуть рівні.

Рис. 2 – Блок схема алгоритму роботи трекерної сонячної установки

Висновки.
Підвищити ефективність роботи фотоелектричних модулів (ФЕМ) допомагають трекери.
Це спеціальні динамічні системи, на які монтуються сонячні батареї, які мають рухливу
конструкцію - вони автоматично змінюють кут нахилу і положення встановлених панелей
відповідно до розташування сонця в певний момент часу. Вони забезпечують автоматичне
орієнтування сонячних панелей по куту до горизонту, по азимуту (напрямку по сторонах
світу), що дозволяє генерувати більшу кількість енергії. Такі системи можуть
використовуватись в SMART технологіях для ефективного виробництва та розподілу
електричної енергії.
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ОПТИЧНЕ КЕРУВАННЯ КОМУТАЦІЄЮ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ В СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЯХ
Д. В. Бондаренко
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, тел +38050972999, e-mail: dima7007bond@gmail.com

В роботі показано можливість та переваги використання оптичного керування для
динамічної комутації фотоелементів в сонячних панелях та описано принцип створення і
функціонування комутуючих пристроїв. Показано схему системи фотоелементів з
використанням напівпровідникових транзисторів та оптичного керування RGBсвітлодіодами.
Ключові слова: динамічна комутація, оптичне керування, оптопара, фотоелемент, сонячна
панель.
OPTICAL CONTROL COMMUTATION OF CELLS IN SOLAR PANEL
D. Bondarenko
Institute of Renewable Energy, National Ukrainian Academy of Science

Shown the possibility and advantages of using optical control for dynamic commutation of
photovoltaic cells in solar panels and describes the principle of creation and operation of
commutation devices. Shown is a circuit of the system of pv-cells with using semiconductor
transistors and optical control by RGB-LEDs.
Keywords: dynamic commutation, optical control, optocoupler, pv-cell, solar panel
ORCID: 0000-0002-5629-930X
В наш час, застосування фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії, спонукає
до створення пристроїв генерування електричної енергії з різними номінальними
параметрами. Для утворення таких фотоелектричних генераторів з різними вихідними
напругам та струмами, використовується послідовно-паралельне з’єднання фотоелементів
в фіксований ланцюг. Але для створення універсальних джерел пропонується, замість
використання фіксованих з’єднань, розглянути використання динамічно комутованих
з’єднань, які формують довільну топологію генеруючого ланцюга шляхом динамічної зміни
з’єднань з послідовних на паралельні і навпаки [1].
Для здійснення динамічної комутації фотоелементів в фотоелектричній панелі
можливе використання різноманітних електронних напівпровідникових, електромеханічних
та інших засобів, які працюють в режимі ключа. Дуже цікавим є варіант реалізації такого
режиму за допомогою оптоелектронних пристроїв. Перевагою такого застосування є повна
гальванічна розв’язка силових кіл та кіл керування. Крім того можлива така реалізація, коли
кола керування будуть суто оптичними, що нівелює вплив електромагнітного оточення та
перешкод на роботу системи в цілому.
Для замикання або розмикання полюсів фотоелектричних елементів між собою, в
роботі [2] пропонувалось використовувати MOSFET-транзистори з керуванням напругою на
затворі. Таке застосування об’єднує силову частину з частиною для керування, що значно
обмежує вибір елементної бази, режими роботи та універсальність реалізації. В даній роботі,
для створення гальванічної розв’язки пропонується застосувати оптичну розв’язку, для чого
можливе використання оптопари у вигляді оптичного реле (оптрона) або підключення
окремого фотоприймача в коло затвору MOSFET-транзистора, з подальшим опроміненням
фотоприймача зовнішніми джерелами світла, такими як світлодіод чи лазер.
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Використанні оптрона є простим шляхом реалізації схеми комутації. Так, потрібно
зібрати схему (рис.1) в якій в якості комутованих ланок використовуються оптрони з
низькоомними вихідним значеннями, наприклад оптоелектронні реле компанії International
Rectifier серії PVG чи PVN. Це необхідно для реалізації малих втрат при низькій напрузі
генерування фотоелемента.

Рис.1.

На рис.1 ми бачимо, що так як і в роботі [2] використовуються польові транзистори
включені назустріч. Це дуже вдалий підхід, який суттєво знижує падіння напруги на виході
комутуючого елементу та унеможливлює перетікання зарядів під час паралельного
підключення фотоелементів з різною напругою холостого ходу.
Цей принцип можливо використати при розробці комутуючого елемента, в якому до
затворів MOSFET-транзисторів, які включені назустріч, підключено окремі фотоприймачі
(рис.2). При опроміненні фотоприймача зовнішніми джерелами світла, такими як світлодіод
чи лазер, можливо здійснити керування таким ключем. В якості фотоприймача може
виступати пара кремнієвих фотогальванічних елементів з’єднаних послідовно, з напругою на
виході пари рівній 1,0-1,2В. А використання RGB-світлодіодних модулів, в якості керуючих
пристроїв, забезпечує створення селективності спрацювання MOSFET-транзисторів по
спектру (по кольорам), шляхом підбору світлочутливих приймачів. Також зазначимо, що
використанні напівпровідникових інжекційних лазерів разом з оптичним волокном дозволяє
створити систему, в якій керуючий пристрій може бути винесений за межі фотоелектричної
панелі на значну відстань. Що унеможливлює наведення перешкод на керуючий сигнал,
внесення додаткових потенціалів та забезпечує надійне функціонування в оточенні високих
напруг.
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Рис.2.

Запропонована система дозволяє здійснювати динамічну комутацію з гальванічною
розв’язкою, та дає нам можливість використовувати вже існуючі комутуючі оптоелектронні
пристрої та створювати нові. Це дає переваги при створенні гнучких систем живлення з
відновлюваними джерелами енергії та при керуванні пристроями і системами в процесі
безпосереднього використання. Зокрема, вихідна напруга фотоелектричної панелі, завдяки
динамічній комутації може змінюватись з нуля до максимального значення безпосередньо в
процесі використання джерела живлення. З іншого боку можливе, збільшення струму
генерації з одночасним зниженням напруги.
Посилання:
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енергетика та енергоефективність у XXI столітті: матеріали XXII міжнародної науково-практичної
конференції, p.482–486.
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Розглянуті причини підвищення напруги на виході фотоелектричної станції (ФЕС) в
складі розподільної мережі, які пов’язані з раптовими змінами взаємного рівня споживання
в мережі і генерації станції. Для аналізу цього фактору була застосована еквівалентна
схема з подвійним живленням на кінцях радіальної розподільної лінії (РЛ): від підстанції і
ФЕС. Проведені розрахунки енергосистеми із подвійним живленням та змінним
споживанням вказують на суттєву залежність флуктуацій напруги у спільної точці
інверторного підключення (СТІП) від швидких змін енергоспоживання вздовж РЛ. Це
обумовлює часті автоматичного відключення ФЕС при обмеженої пропускної
спроможності РЛ та недостатньої потужності підстанції, від якої живиться мережа.
Ключові слова: фотоелектрична станція, розподільна мережа, спільна точка
інверторного підключення, підвищення напруги, подвійне живлення мережі.
OVERVOLTAGES IN THE BUS OF PV PLANT CONNECTION TO DISTRIBUTION NETWORK UNDER
VARIABLE REMOTE LOAD

A. GaevskiI1, G. Haevska2
The reasons for the increase in voltage at the output of the photovoltaic plant (PVP)
connected to a distribution network are analyzed. Main focus is on the factor of sharp changes in
the mutual level of consumption in the network and the generation of PVP. An equivalent dual
power supply circuit at the ends of the radial distribution network (RDN) was simulated: from
substation and from PVP. Calculations of the double supply power system indicate a significant
dependence of voltage fluctuations at the point of inverters common connection on rapid changes
in power consumption along the RDN. This causes frequent automatic shutdown of the PVP with
limited RDN capacity and insufficient power of substation from which the network is powered
Keywords: PV plant, inverter, distribution network, point of common connection, overvoltages,
double supply power system.
У цих тезах як продовження попередньої роботи авторів [1] аналізуються можливі
причини відключення від мережі інверторної системи ФЕС. Особлива увага приділена
фактору перевищення припустимої напруги у СТІП внаслідок раптових змін взаємного рівня
споживання в мережі й генерації станції.
Приблизний баланс за активною потужністю досягається за рахунок регулювання
споживання. Якщо генерація явно нижча споживання, напруга в таких випадках
зменшується, але видача потужності у навантаження залишається, і навпаки: коли генерація
явно вища, ніж споживання, регулювання робочою точкою неможливе, і тому генерація
відключається (щоб запобігти пошкоджень інвертора внаслідок високої напруги).
Основний критерій, за яким відбувається відключення інверторів ФЭС від розподільної
мережі, – вихід значення напруги змінного струму за допустимі значення для інверторного
обладнання. Високий рівень генерації відносно споживання в даній розподільній мережі,
відхилення параметрів обладнання від паспортних значень в процесі експлуатації внаслідок
неналежного обслуговування трансформатора, пошкоджень проводів у лінії призводить до
підвищення електричних втрат і, відповідно, напруги на виході інвертора.
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Рис.1. Cхема заміщення енергосистеми

Для аналізу впливу високого рівня генерації відносно споживання в даній розподільній
мережі була застосована послідовна еквівалентна схема з такими елементами: інвертор –
з’єднувальний відрізок кабелю – підвищувальний трансформатор – розподільна лінія з
навантаженням – трансформаторна підстанція (ПС) – високовольтна мережа (рис. 1).
Аналізувались статичні режими при різних співвідношеннях споживання в
електромережі та рівня генерації ФЕС, які призводять до стрімкого зростання напруги на
стороні інвертора.

а

б

Рис. 2. Графіки залежності вихідної напруги інвертора U 3 від величини навантаження S1L в розподільній
мережі при наявності генерації: а – L1/L2 = 4, L3= 200 м; б – L1/L2= 0.25, L3 = 200 м;

Результати розрахунків при наявності генерації ФЕС та її відсутності й різних варіантах
розміщення навантаження вздовж лінії представлені на рис. 2 і рис. 3 у вигляді графіків
залежності вихідної напруги інвертора U (S ) від потужності навантаження. Для визначення
діапазону значень U при зміні рівня генерації на графіки нанесені також криві U (S ) при S =0
3

1L

3

3

1L

G

З порівняння кривих на лівих і правих рис. 2 і рис. 3 випливає, що чим ближче вузол
мережевого навантаження до ФЕС, тим більше зміни потужності S впливають на зміни
напруги в СТІП U
1L

.
3

Рис. 3. Графіки залежності вихідної напруги інвертора U 3 від величини навантаження S1L в розподільній
мережі за відсутності генерації :v а – L1/L2 = 4, L3= 20 м; б – L1/L2 = 0.25, L3= 20м.
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Крім того, порівняння рис. 2, а та рис. 3, а показує, що чим більше довжина з’єднувальної
лінії, тим в більших межах змінюється напруга інвертора U зі зміною потужності генерації P
(більше ширина робочої області по вертикалі). Тобто при незмінному навантаженні S
зростання генерації більш суттєво впливає на напругу інвертора U , коли з’єднувальний
відрізок кабелю Line3 має більший імпеданс.
3

G

1L

3

Висновки. Моделювання ФЕС, яка підключена до радіальної розподільної мережі, при
наявності змінного споживання, віддаленого від вузла станції, показало таке:
● Суттєве зростання напруги в СТІП і перевищення її над гранично допустимою може бути
наслідком тимчасового падіння потужності навантаження в радіальній мережі при
максимальній генерації ФЕС.
● Чим більше загальний імпеданс мережевого обладнання (розподільної лінії та
підвищувального трансформатора) і з’єднувального кабелю між інвертором і
трансформатором, тим більше впливає падіння потужності навантаження на ріст напруги
в СТІП.
● Вплив тимчасового падіння навантаження в розподільній лінії на прирощення напруги в
СТІП тим більше, чим ближче до ФЕС розташований вузол з переважним падінням
потужності навантаження.
● Чим більше імпеданс з’єднувального кабелю на низьковольтному боці трансформатора,
тим більше амплітуда коливань напруги в СТІП при зміні навантаження.
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ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ТА
СИСТЕМИ АКУМУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УМОВАХ РИНКУ
І. М. Буратинський1, Т. П. Нечаєва2
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03150, Україна
тел.+380957526400, e-mail: 1buratunsky@gmail.com

Проведено економічну оцінку діяльності гібридних сонячних фотоелектричних
електростанцій, у структуру яких входить батарейна система акумулювання
електроенергії для перенесення виробленої електроенергії у часі, за умови їх участі на
ринку електроенергії. Визначено відповідні цінові індикатори на сегменті ринку
електроенергії на добу наперед, що забезпечують рентабельність діяльності таких
гібридних сонячних електростанцій.
Ключові слова: сонячна фотоелектрична електростанція, батарейна система
акумулювання електроенергії, ринок електричної енергії.
ASSESSMENT OF THE PROFITABILITY OF THE PV-PLANT AND BATTERY ENERGY
STORAGE SYSTEM JOINT OPERATION UNDER MARKET CONDITIONS
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An economic assessment of the activities of hybrid solar photovoltaic power plants, which
structure includes a battery energy storage system to transfer the generated electricity in time,
provided that they participate in the electricity market, has been carried out. Relevant price
indicators in the segment of the electricity market for the day ahead have been determined,
ensuring the profitability of such hybrid solar power plants.
Keywords: PV-plant, battery energy storage system, electricity market.
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Прибутковість функціонування сонячних фотоелектричних електростанцій (СЕС)
забезпечується наданням їм досить високого «зеленого» тарифу. Але внесені у 2020 році
зміни до законодавства щодо стимулювання діяльності виробників із альтернативних
джерел енергії [1] вже не забезпечують рентабельність нових проєктів СЕС. Так, «зелений»
тариф для нових СЕС потужністю більше 1 МВт з понижувальним коефіцієнтом 0,4 не
перевищує середньозваженої собівартості виробництва електричної енергії (е/е). Для СЕС
при поточних інвестиційних капітальних витратах (CAPEX) та прогнозних операційних
витратах (OPEX) такі проєкти є збитковими.
Тому метою дослідження є оцінка ефективності впровадження гібридних СЕС, у
структуру яких входить система акумулювання електроенергії (САЕ), із можливістю участі на
ринку електроенергії в режимі енергетичного арбітражу.
В Україні з 2019 року запрацювала нова модель вільного ринку електроенергії [2], що
створило відповідні законодавчі передумови для можливості ринкової участі СЕС та САЕ на
його сегментах. Разом з тим, специфікою виробництва е/е на СЕС є те, що її потужність
безпосередньо залежить від інтенсивності сонячного випромінювання. Найбільша
потужність СЕС припадає на обідні години доби, і саме в цей час в енергосистемі
спостерігається профіцит потужності через зниження споживання. Відповідно, період
великого попиту на е/е на ринку не збігається у часі з періодом високої генерації СЕС.
Об’єктом дослідження було обрано умовну СЕС зі встановленою потужністю
фотоелектричних модулів на рівні 10 МВт, яка розташована у географічному центрі України.
До структури даної СЕС впроваджено батарейну 4-годинну САЕ з номінальною ємністю
32 МВт∙год. При дослідженні враховувалась глибина можливого розряджання (80 %) та
ефективність перетворення акумуляторних батарей (95 %). Встановлена потужність
інверторів СЕС і номінальна потужність інверторів САЕ приймалась на рівні 8 МВт.
Приєднання САЕ до СЕС передбачалось по стороні змінного струму відповідно до раніше
розробленої схеми [3].
Запропонована гібридна СЕС, у структуру якої входить САЕ, як окремий учасник на
ринку електроенергії здійснює продаж виробленої е/е на організованому сегменті «ринок на
добу наперед» (РДН). Як вхідні дані за вартістю продажу е/е використовувались
поквартальні індекси цін на РДН за 2020−2021 рр. [4]. На основі цих даних було визначено
внутрішню норму рентабельності (IRR) для досліджуваної гібридної СЕС, яка показала, що
такі проєкти все ще є невигідними.
Враховуючи перспективу об’єднання ринку електроенергії України та європейських
ринків вартість продажу е/е неодмінно буде зростати. Тому при дослідженні було прийнято
збільшення вартості продажу е/е від поточного середньорічного рівня індексів цін на РДН із
81,9 до 106,4 дол./МВт·год.
Результати проведених розрахунків показали, що зростання вартості е/е на 30 %
поточного рівня забезпечить IRR проєкту гібридної СЕС у режимі енергетичного арбітражу
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на рівні 8,9 %, що при середньозваженій вартості капіталу (WACC) близько 8,2 % робить такі
проєкти рентабельними.
Посилання:
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ДОДАТКОВОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ДЛЯ
ГІБРИДНОЇ СОНЯЧНОЇ УСТАНОВКИ НА БАЗІ ДВИГУНА СТІРЛІНГА
В. М. Головко1, Д. С. Дєлєв2
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
03056 м.Київ, пр. Перемоги 37, тел. +380442049519, e-mail: 1golovkovm@ukr.net

В роботі розглянуто методику узгодження вхідної енергії сонячного випромінювання
з енергетичними параметрами обладнання.
Ключові слова: критерій Пірсона, двигун Стірлінга, викиди випадкової величини.
METHOD FOR DETERMINING THE POWER OF AN ADDITIONAL ENERGY SOURCE FOR A
HYBRID SOLAR INSTALLATION BASED ON STIRLING ENGINE
V. Golovko1, D. Dieliev2
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,

The paper considers the method of matching the input energy of solar radiation with the
energy parameters of the equipment.
Keywords: Pearson's criterion, Stirling engine, random variable emissions.
ORCID: 10000-0003-0195-9654, 20000-0002-8049-0163
Вступ. При розробці сонячних енергетичних установок необхідно правильно узгодити
вхідний сигнал з можливостями обладнання відпрацьовувати з максимальними
показниками. Вхідна величина (сонячне випромінення) має випадковий характер, що
породжує задачу узгодження елементів установки з виконанням імовірносних характеристик
енергії сонячної радіації. У разі нестачі енергії, генерованої двигуном Стірлінга від сонячного
випромінювання, постає практична задача створення гібридної установки, яка використовує
енергію сонячного випромінювання як основного джерела для створення електричного
струму і теплову енергію від дублювального джерела в разі нестачі енергії Сонця.
Мета роботи полягає в розробці методичних засад оцінки надходження енергії
сонячної радіації в балансі енергозабезпечення ресивера двигуна Стірлінга.
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Матеріали і результати досліджень. При створенні гібридної установки необхідно
розрахувати потрібну потужність теплового джерела для покриття нестачі сонячної енергії.
Один із методів ґрунтується на використанні теорії викидів випадкових величин. Для цього
необхідно, щоб функція випадкової величини була стаціонарною і наближеною до
нормального закону розподілу. При виконанні цих умов стає можливим обчислити площу
викиду функції вище заданого рівня, яким у нашому випадку виступає гранична потужність
двигуна Стірлінга.
Першочергово необхідно впевнитись, що функція випадкової величини (сонячної
радіації) є наближеною до нормального закону розподілу.
За вхідну величину запропоновано взяти сумарну енергію сонячної радіації, що
надходить на горизонтальну поверхню згідно з даними NSRDB від Національної Лабораторії
Відновлюваної Енергетики (NREL). Дані являють собою масив точок для кожного дня року з
15-хвилинним інтервалом.
Оскільки вибірка при такому масиві даних складе декілька тисяч значень, це дає
можливість здійснити перевірку гіпотези про нормальність розподілу, наприклад, за
критерієм Пірсона (χ ). Суть перевірки така: значення сонячної інсоляції розбиваються на
декілька інтервалів, наприклад від 100 до 900 Вт/м , після цього оцінюється частота
потрапляння значення інсоляції в вибраний проміжок, що в свою чергу дозволяє обчислити
ймовірність потрапляння даних в інтервал. Отримане значення ймовірності постає оцінкою
критерію перевірки гіпотези про нормальність розподілу з урахуванням ступенів свободи і
рівня значимості.
За умови, що закон розподілу сонячної радіації протягом дня наближений до
нормального, можна обчислити площу викиду випадкової величини за певний прийнятий
рівень.
У загальному випадку еквівалентна величина надходження енергії сонячної радіації
визначиться за формулою:
2

2

Тоді кратність навантаження за енергією:

Зміна навантаження машини за рахунок зміни надходження енергії сонячної радіації й
при зміні навантаження споживача може привести до коливання номінального значення
потрібної енергії для нормальної роботи двигуна. Тоді рівняння 2 набуде вигляду:

де

– середня площа при дії
L(

;

) – середня площа «викидів» за рівень

.

Використовуючи метод розрахунку викиду випадкової величини, знаходять середню
площу, що обмежена реалізацією випадкової функції та її максимальним значенням. Якщо
процес має розподіл наближений до нормального закону, то:
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де а – значення ординати функції;
– математичне сподівання змінної
- дисперсія

;

;

– середньоквадратичне відхилення похідної квадрата струму навантаження:
;
Φ – інтегральна функція Лапласа.
Висновок. Розроблено методику обчислення викиду випадкової величини потужності
сонячної енергетичної установки за певний прийнятий рівень для системи з використанням
гібридної установки на базі двигуна Стірлінга з додатковим нагріванням від зовнішнього
джерела теплоти ресивера двигуна при зменшенні потужності, отриманої за рахунок
сонячного випромінювання за рівень навантаження на валу двигуна.

УДК 620.93

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОТОВОЛЬТАЇЧНОЇ СИСТЕМИ ЗА РАХУНОК
ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОЇ УСТАНОВКИ З ДВУСТОРОННІМИ ФОТОМОДУЛЯМИ
Д. А. Шинкаренко1, М. О. Гребенюк2
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського, вул.
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У роботі представлений один з методів підвищення ефективності фотовольтаїчної
системи, запропонований варіант якої особливо актуальний для обмеженої площі
установки. Кількість підвищення генерації електричної енергії залежить як від матеріалу
підкладки під конструкцію, так і від висоти її розташування над самою поверхнею. Мета
такої системи – підвищити ефективність використання обмеженої площі.
Ключові слова: альбедо, підкладка, двусторонній фотомодуль, ефективність.

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE PHOTOVOLTAIC SYSTEM THROUGH THE USE OF
DYNAMIC INSTALLATION WITH BIFICIAL PHOTOMODULES
D. Shinkarenko1, M. Hrebeniuk2
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

The paper presents one of the methods to increase efficiency of the photovoltaic system, the
proposed version of which is especially actual for a limited area of the installation. The amount of
increasing the generation of electrical energy depends on the lining material that is placed on the
ground under system and on the height of its location above the surface. The aim of the system is
to increase the efficiency of the use of limited area.
Keywords: albedo, lining, bifacial photomodule, efficiency.
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У світі дедалі зростає попит на відновлювальну енергетику. Особливо це стосується
фотовольтаїчних систем, які є одними з найпоширеніших енергоустановок з
відновлювальними джерелами енергії. У цій роботі запропоновано варіант використання
динамічних установок з двосторонніми фотомодулями, що дасть змогу підвищити ККД
системи, особливо на обмеженій площі.
Двосторонні фотомодулі можуть поглинати сонячну енергію як з лицевого так і зі
зворотного боку, що є основною перевагою такої технології. Для значного підвищення
відбитого випромінювання потрібно підібрати якісний матеріал, який буде виступати
підкладкою для досліджуваної установки. Ці матеріали характеризуються значенням альбедо,
що визначає відбивну здатність поверхні.
Основне обладнання та компоненти досліджуваної системи:
сонячний фотомодуль JA Solar JAM72D30-535/MB 535 Wp, Bifacial, 72 шт;
мережевий інвертор Huawei SUN2000-30KTL-M3, 1 шт;
одновісна динамічна сонячна установка SOLAROBOT-24 BF, 3 шт;
додаткове обладнання / матеріали (кабельні траси, захисне обладнання, система
моніторингу, геошурупи, конектори, системи кріплення), комплект;
F. біла галька як підкладка під ФЕМ.
B.
C.
D.
E.

У цьому досліді на величину додаткової генерації зворотної сторони ФЕМ загалом
впливають два фактори:
●
●

значення альбедо матеріалу, з якого виконана підкладка на горизонтальну площину
під трекерною установкою;
висота горизонтальної осі обертання трекерної установки відносно рівня землі.

Таблиця 1. Значення альбедо для різних матеріалів

Тип покриття
Альбедо
Цемент
16 %
Біла галька
27 %
Біла покрівельна фольга
80 %
Виходячи з міркувань практичності й доступності, для дослідження було вибрано білу
гальку. Висота конструкції – 2 м

.
Рис. 1. Модель одновісного трекера з ФЕМ
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Рис. 2. Процес генерації двостороннього ФЕМ

Розрахунки всіх вихідних параметрів заданої системи були виконані у програмному
забезпеченні PVSyst. Отримане значення кількості енергії, що була згенерована одним
кіловатом встановленої потужності за один рік – 1321 кВт*год.
Відповідна кількість отриманої енергії для аналогічної системи з односторонніми
фотомодулями та стаціонарною системою кріплень – 1079 кВт*год.
Трекерна система з двосторонніми фотомодулями демонструє більшу ефективність.
З одного кВт встановленої потужності на 22,5 % згенерованої енергії більше, ніж для
аналогічного стаціонарного рішення з односторонніми ФЕМ.
У дослідженні висоту конструкції та матеріал підкладки було вибрано з урахуванням
техніко-економічної норми. При збільшенні висоти горизонтальної конструкції суттєво
збільшується ємність та, відповідно, вартість металу в конструкції. У разі заміни підкладки на
фольгу ускладнюється процес обслуговування СЕС та збільшуються ризики пошкодження
самої поверхні фольги.
Посилання:
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ С
МНОГОСТОРОННЕЙ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Р. Алиев, Ж. Гуломов, С. Алиев1
Андижанский государственный университет

FEATURES OF CREATION AND CHARACTERISTIC OF SOLAR MODULES WITH
MULTILATERAL PHOTOSENSITIVITY
R. Aliyev, J. Gulomov, S. Aliev1
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Designing two and three facial solar cells (SC) can be seen as a solution for such tasks.
Compared to usual SC, the output power of two and three facial solar cells exceeds by 1.72 times
by 2.81 times, respectively. The paper investigates the influence of temperature on properties of
multifacial solar cells. The nature of change of temperature coefficients for the main photovoltaic
parameters that are inherent to silicon solar cells under various conditions of lighting defined.
Temperature coefficients of three facial solar cells are 2.52·10–3 V/K for open circuit voltage and
1.8·10–3 K–1 for fill factor of I-V.
Для моделирования полупроводниковых структур в основном используются
программы TCAD (Technology Computing Aided Design). TCAD это семейство новых
программ, созданных на основе программ CAD. Программы CAD в основном рассчитан для
создания геометрических 3D и 2D моделей различных устройств. Программы “Solidworks”
или “AutoCAD” могут служит примерами таких программ. Программы TCAD позволяют не
только создать геометрическую модель конкретного устройства, но и придавать ей
физические свойства и моделировать физические процессы в ней. Наиболее
распространенным программам TCAD относятся “Sentaurus TCAD”, “Silvaco TCAD” и
“Lumerical TCAD”. В настоящей работе использован программный пакет “Sentaurus TCAD”,
принадлежащий компании “Synopsys” (США) [1].
Определены основные фотоэлектрические параметры кремниевых СЭ с толщиной
175 мкм при 4 различных условиях освещения. Изучены влияния температуры на основные
фотоэлектрические параметры. На рис. 1 приведены расчетные нагрузочные ВАХ
кремниевого СЭ, освещенного различные его стороны.

Рис. 1. Вольт-амперная характеристика кремниевого солнечного элемента, освещенного
различные его стороны

Ток кроткого замыкания и, следовательно, выходная мощность СЭ в условиях
двухстороннего освещения в 1,72 раза и в условиях трехстороннего освещения в 2,81 раза
превышает параметры СЭ при обычном одностороннем освещении. Напряжение холостого
хода СЭ в условиях двухстороннего освещения на 2,3 % и в условиях трехстороннего
освещения на 4,7 % больше, чем при обычном одностороннем освещении. Анализ
известных данных литературы свидетельствует, что в работе Pal было экспериментально
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определено, что при двухстороннем освещении параметр тока короткого замыкания
кремниевого СЭ может превышать его параметр при одностороннем освещении на
20,1−68,1 % [1]. Можно считать, что полученные расчетные результаты подтверждаются
известными экспериментальными данными.

Рис. 2. Зависимость от температуры напряжения холостого хода кремниевого солнечного
элемента при различных условиях его освещения

Для определения температурных зависимостей основных фотоэлектрических
параметров моделированных кремниевых СЭ расчетным путем построены ВАХ для
различных температур. Наиболее чувствительным к изменению температуру
фотоэлектрическим параметром кремниевых СЭ является напряжение холостого хода. На
рис. 2 приведена зависимость от температуры напряжения холостого хода кремниевого
солнечного элемента при различных условиях его освещения. Отметим, что для всех
условий освещения кремниевого солнечного элемента температурный коэффициент
напряжения холостого хода принимает одинаковое значение и составляет 2.52×10 В/K.
Значит, изменение площади освещения кремниевого СЭ не оказывает влияние на
температурный коэффициент напряжения холостого хода. В то же время Tiedje в своей
экспериментальной работе определил величину для температурного коэффициента
напряжения холостого хода кремниевого СЭ 1.36×10 В/K [1]. Различие в значениях
определенных расчетным и экспериментальным методами можно связать, по-видимому, с
особенностями конструкции СЭ и его контактных электродов.
Представляет интерес экономические аспекты разработки двух- и трехсторонне
освещенных СЭ. Это связано с тем, что выходная мощность двухсторонне освещенного СЭ
в 1,72 раз и трехсторонне освещенного СЭ в 2,81 раз превышает мощность обычного
односторонне освещенного СЭ. Следовательно, можно считать, что, расходуя единичный
объем кремния для создания трехсторонне освещенного СЭ, можно вырабатывать в 2,81
раза больше энергии, чем при использовании обычного односторонне освещенного СЭ.
Определены характер изменения температурных коэффициентов основных фотоэлектрических параметров кремниевых СЭ при различных условиях (одно- и многостороннего)
освещения.
-3

-3
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The design of photovoltaic system is very complex task dealing not just with electrical
parameters of particular components and ambient conditions. Precious and fast design requires
advanced methods and sufficient software tools.
Keywords: photovoltaic system design, PV design software, pv system optimisation.
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ
M. Бєлік1, О. Рубаненко2
1Університет

Західної Богемії, 2Вінницький національний технічний університет
2Інститут відновлюваної енергетики НАН України

Проєктування фотоелектричних систем є дуже складною задачею, яка стосується
не лише електричних параметрів окремих компонентів та умов навколишнього
середовища. Вартісне і швидке проєктування фотоелектричних систем вимагає
застосування сучасних методів і програмних засобів.
Ключові слова: проєктування фотоелектричної системи, програмне забезпечення для
проєктування фотоелектричної енергії, оптимізація фотоелектричної системи.
ORCID: 20000-0002-2660-182X
Modern design of photovoltaic systems uses benefits of specialized software tools. These
utilities allow not just plain design of particular system for specific location but also allow economic
calculations and simulation of several unpleasant phenomenon such as degradation of PV
modules, soiling, shading, partial shading etc. Although many various software exists, the most
complex systems are PV Syst or PV Sol [1, 2].
Although both systems offer comparable component databases and mathematical models,
both target to slightly different tasks. While PV Syst is more optimized for large systems (> 500
kWp) installed on open space, PV Sol is a bit limited in maximal size of the PV system but offers
more detailed scenes targeting to PV systems installed on buildings or roofs. Fig. 1 shows basic
differences in design [3].
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Fig. 1: PV Syst and PV Sol designers

Fig. 2 demonstrates design of string topology and calculations of DC joule loses in PV Sol.
These results are used for complex calculations of general loses. Second important benefit is
detailed list of used components that can be directly used during installation of the system.

Fig. 2: DC joule loses (PV Sol)

Technical features and benefits from the designed system can be evaluated using various
types of charts and tables. All technical parameters can be analyzed separately and in deep detail.
Fig. 3 shows sample energy balance (PV Sol).

Fig. 3: Energy balance (PV Sol)

Economic calculations include detailed composition of particular prices (components,
installation costs, operation costs, service, etc.). Sample cash flow is presented on Fig. 4.
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Fig. 4: Cash flow (PV Sol)

Presented methods of PV systems design give the accuracy around 6% if compared to real
measured values in long term period as verified on measurements on experimental 20 kWp PV
system installed on the UWB building in Pilsen. These results are for 2-3% better than results of
similar simulations performed with software around 2010.
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A STUDY OF THE DEPENDENCE OF DIFFERENT STRUCTURAL SOLAR CELLS ON THE
BASE THICKNESSES AND DISTANCES BETWEEN CONTACTS USING MODELING
Abduvohidov Murodjon Komilovich
Andijan state university, tel. +998914758643, e-mail maueraa@gmail.com
The main task of scientists around the world is to increase the efficiency of modern solar
cells. But researching of them can be time consuming and economically expensive. These
problems can be solved by simulation. In this article deals the problem of determining optimal
values for base thicknesses and distances between contacts of solar cell.
Last 20 years, various digital technological platforms for modeling semiconductor device
have appeared: the PV Lighthouse simulator, the Silvaco TCAD system, the COMSOL
Multiphysics® package, the Sentaurus TCAD system, and others.
Comparative analysis of the capabilities of modeling software shows that the “Sentaurus
TCAD” system has advantages for modeling SCs containing nanotechnological structural
elements. Therefore, in this work, the licensed software system "Sentaurus TCAD" has been used
for the purpose of modeling the silicon SCs [1, 2].
To simulate solar cells in various structures, first an algorithm is written in TCL for the SDE
and SDevice modules. For this, the geometric parameters of each structure were determined. The
common parts of solar cells in different structures were formed on the basis of a single algorithmic
sequenceSpecific aspects were formed using a selection-based branching algorithm [3].
Initially, a solar cell with a p-n junction of a simple design was obtained. (Fig. 1).
161

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

Figure 1. The geometric structure of the modeled solar element

The number of top contacts for a given solar cell is 1, and the bottom contact was considered solid.
The base thickness of this solar cell was thickened by a difference of 15 µm from 15 µm to 360
µm. Then, with the same parameters, the dependence of the n-p-junction of the solar cell on the
p-type thickness was studied (Fig. 2).

Figure 2. The dependence of the power at the maximum power point on the base thickness on the SC

According to the results, the optimal power point was 257 µm in the p-n junction solar cell
and 75 µm in the n-p junction solar cell.
Then the distance between the fingers of solar cells in these thicknesses was investigated.
Accordingly, the distance between the fingers increased in steps of 20 µm from 20 µm to 2000 µm.
Each study was conducted using 3 different calculation methods (Fig. 3).

Figure 3. Distance between neighbor front contacts of silicon solar cell
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1 – mesh size was changed from 0.2 µm to 0.8 µm depend on the regions of solar cell and
the same for each solar cell
2 – mesh size was 1 µm for all region of solar cell and the same for each solar cell
3 – mesh size was taken proportional to size of solar cell for each solar cell

Figure 4. Distance between neighbor front contacts of silicon solar cell

Based on the above results, the p-type thickness was 257 µm, the distance between the
fingers was 240 µm, and the grid included in the calculation was taken in proportion to the size of
the solar cell, and these parameters were applied to various structures.
The result is a circuit corresponding to the structures a), c), e) and d) of the p-n junction
described in Figure 4.

Figure 5. Distance between neighbor front contacts of silicon solar cell

Conclusion.
Based on the results of the study, the following conclusions were made.
1. The optimal base thickness is 257 µm for p-n and 75 µm for n-p junction silicon solar cells.
2. The optimal distance between neighbor front contacts is 240 µm for p-n junction silicon
solar cell.
3. The simulation results strongly depend on the meshing methods.
REFERENCES:
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УДК 621.472

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛООБМІНУ В НАНОРІДИННОМУ ТЕПЛОНОСІЇ СОНЯЧНОЇ
ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ УСТАНОВКИ
А. Г. Борисенко1, Л. І. Книш2
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49000, Україна,
тел.2+380990034310, e-mail: 2lknysh@ukr.net

В роботі розроблена нелінійна математична модель енергомасопереносу в системі
прийому параболоциліндрічної сонячної енергетичної установки з нанорідинним
теплоносієм. Запропоновано метод апроксимації нелінійних граничних умов на поверхні
теплоприймача, які описують розподіл щільності концентрованого сонячного потоку.
Представлена математична модель є основою для числового моделювання основних
енергетичних параметрів системи з нанорідінним теплоносієм.
Ключові слова: параболоциліндрична установка, теплоносій, нанорідина, математична
модель, апроксимація, регресивний аналіз
MATHEMATICAL MODEL OF HEAT EXCHANGE IN NANOFLUID HEAT TRANSFER FLUID
OF A SOLAR THERMODYNAMIC PLANT
Andrey Borisenko1, Lyudmila Knysh2
Oles Gonchar Dnipro National University

Non-linear mathematical model of the energy and mass transfer in receiver system of a
parabolic trough solar energy plant with nanofluid heat transfer fluid is developed in presented
study. Approximation method for non-linear boundary condition at heat receiver surface is
developed. Obtained approximation function is described density of the concentration solar flux.
The created mathematical model is base for numerical modeling of the main energy parameters of
the system with nanofluid heat transfer fluid.
Keywords: parabolic trough plant, heat transfer fluid, nanofluid, mathematical model,
approximation, regression analysis
ORCID: 20000-0003-3525-4804
Запроваджений в світі «зелений перехід» сприяє подальшому розвитку та
удосконаленню термодинамічних сонячних технологій. Такі технології поділяються на
низькотемпературні та високотемпературні. Низькотемпературні системи, як правило, не
мають в своєму складі концентраторів сонячного випромінювання, в той час коли для
високотемпературних систем концентратор є обов’язковим елементом. Вибір геометрії
концентратора визначається рівнем температур установки. Широкої популярності набули
параболоциліндричні концентратори, які здатні, в залежності від потреб, генерувати
температури в широкому спектрі значень. Незалежно від призначення та рівня температур,
параболоциліндрична установка – це теплообмінний апарат, де гостро стоїть проблема
інтенсифікації конвективного теплообміну в теплоприймальному каналі. Сучасним методом
підвищення ефективності такого теплообміну є використання в якості теплоносіїв
спеціальних колоїдних розчинів, що містять наночастинки металевих та неметалевих сполук.
Додавання таких наночастинок в базовий теплоносій змінює його фізико-хімічні та
термодинамічні властивості, покращує властивості теплопередачі.
Експериментально підтверджено, що використання нанорідини в якості теплоносія
підвищує ефективність як низькотемпературних [1], так і високотемпературних [2]
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параболоциліндричних установок (ПЦУ). В даній роботі розроблена 3D математична
модель, яка є основою числового дослідження загальних енергетичних показників ПЦУ з
нанорідиним теплоносієм.
Узагальнена математична модель енергопереносу в системі прийому ПЦУ має
спряжений характер – задача переносу концентрованого сонячного потоку від
концентратора до поверхні теплоприймача (метод Монте-Карло) розв’язується одночасно із
задачею теплообміну в середині теплоприймального каналу (метод контрольних об’ємів) [3].
Ці задачі методологічно різні, що ускладнює їх використання на практиці. Тому пропонується
метод спрощення спряженої математичної моделі шляхом побудови функції, що апроксимує
нелінійний розподіл концентрованого теплового потоку на поверхні теплоприймача. Функція
апроксимації будується в безрозмірних змінних на основі регресивного аналізу розрахованих
методом Монте- Карло числових даних та виражає залежність локального коефіцієнту
концентрації від кутової координати поверхні теплоприймача.
Позитивний ефект від використання нанорідини в якості теплоносія ПЦУ обумовлений
зміною її теплофізичних і термодинамічних параметрів відносно базової рідини. Ці
параметри суттєво залежать від температури та концентрації наночастинок. При побудові
математичної моделі проведено врахування температурної та масової залежності в’язкості,
густини, коефіцієнтів теплопровідності та теплоємності шляхом апроксимації та
узагальнення експериментальних даних.
3D нелінійна математична модель теплообміну в нанорідинному теплоносії
побудована на основі рівнянь Нав’є - Стокса для нестислої рідини в припущенні тонкого шару
при стаціонарній течії нанорідини. Модель складається з рівняння енергії та рівняння руху
для турбулентної течії й доповнюється нелінійними граничними умовами. На її основі
розроблено числовий алгоритм та створено власний Python-код для розрахунку основних
енергетичних показників системи прийому ПЦУ – полів температур та тисків, локальних за
середніх чисел Нусельта, теплового та загального ККД.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛООБМІНУ В ФАЗОПЕРЕХІДНОМУ ТЕПЛОВОМУ АКУМУЛЯТОРІ
СОНЯЧНОЇ ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ УСТАНОВКИ
Р. С. Юрков1, Л. І. Книш2
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49000, Україна,
тел.:2+380990034310, е-mail: 2lknysh@ukr.net

В роботі розроблена спряжена 3D математична модель та проведені числові
дослідження енергомасопереносу в фазоперехідному тепловому акумуляторі «тверде
тіло – рідина» сонячної параболоциліндрічної станції. Знайдено розподіл температур у
теплоносії, в рідинній та твердій фазі теплоакумулюючого матеріалу, закон руху границі
розподілу фаз, час зарядки та розрядки.
165

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

Ключові слова: параболоциліндрична установка, тепловий акумулятор, фазовий перехід
«тверде тіло – рідина», теплоакумулюючий матеріал, математична модель, числове
дослідження.
MODELING OF HEAT EXCHANGE IN THE PHASE CHANGE THERMAL STORAGE OF A
SOLAR THERMODYNAMIC PLANT
R. Yurkov1, L. Knysh2
Oles Gonchar Dnipro National University

The numerical simulation of energy and mass transfer in thermal energy storage with phase
change «solid-liquid» of the solar trough plant was conducted based on the developed coupled 3D
mathematical model. The temperature distribution in the heat transfer fluid, in liquid and solid phase
of the thermal storage material, low of the phase boundary moving, charging and discharging time
were found.
Keywords: parabolic trough plant, thermal energy storage, phase change «solid – liquid», phase
change material, mathematical model, numerical simulation.
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Система акумулювання тепла є невід’ємним елементом промислових сонячних
енергетичних установок з термодинамічним типом перетворення. Включення теплових
акумуляторів в загальний контур установки пов’язано з необхідністю компенсувати
нерівномірне надходженням сонячної радіації в приймальну систему та забезпечити
відповідний температурний рівень для безперебійного функціонування системи
перетворення. Найбільш поширеною на сьогодні є сонячна термодинамічна технологія з
параболоциліндричними концентраторами, в якій реалізується класичний паротурбінний
цикл Ренкіна. Контури існуючих параболоциліндричних станцій містять теплові акумулятори
зі збереженням тепла за рахунок теплоємності. В більшості теплових акумуляторах тепло
зберігається в розплавах солів, що рухаються в окремому контурі та передають тепло
конвекцією основному теплоносію по прямоточній або противоточній схемі [1]. Існують
також статичні (пасивні) теплові акумулятори, в яких тепло накопичується за рахунок
теплоємності гравію, бетону та ін. [2].
Системи акумулювання з конвективним переносом складні в проектуванні та
експлуатації, коштовні, характеризуються відносно низькою надійністю, потребують
додаткового устаткування для прокачки. Пасивні теплоємностні акумулятори мають великий
об’єм та відносно низьку ефективність. Таких недоліків немає у теплових пасивних
акумуляторах з фазовим переходом «тверде тіло – рідина». Збереження тепла в цих
системах відбувається не тільки за рахунок теплоємності, а і за рахунок прихованої теплоти
фазового переходу, що значно підвищує їх ємність. Більш того, в фазоперехідних
акумуляторах відсутня динамічна складова, вони нетоксичні, надійні, мають невисоку
вартість.
У фазоперехідних теплоакумуляторах параболо-циліндричних станцій в якості
теплоакумулюючого матеріалу (ТАМу) можуть виступати чисті метали, їх сплави, солі та ін.
Вибір ТАМу визначається його температурою фазового переходу, яка відповідає рівню
температур, на який проектується станція. Від значення прихованої теплоти фазового
переходу залежить об’єм ТАМу, необхідний для безперебійного функціонування системи
перетворення. Ці базові параметри знаходяться в тісному взаємозв’язку з динамічними
(число Re для теплоносія, втрати тиску), теплофізичними (числа Nu та Pr), геометричними
та енергетичними показниками системи. Параметрична оптимізація цих показників
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проводилась на основі розв’язання спряженої задачі Стефана, яка складалась із рівняння
теплопровідності для ТАМу та рівняння конвективного теплообміну для теплоносія системи
перетворення. Ці рівняння доповнювались відповідними граничними та початковими
умовами. На границі розподілу фаз в ТАМі, де функція температури має розрив,
проводилось згладжування параметрів за методом «Mushy layer» [3]. Вільна конвекції, що
виникає в розплаві ТАМу враховувалась квазістаціонарним методом з використанням
критеріальних рівнянь. Розроблену математичну модель було розв’язано методом
контрольного об’єму за допомогою створеного Python-коду. В якості фізичної моделі
розглядалась система типу «труба в трубі», де ТАМ розташовувався в кільцевому просторі
між стінкою каналу з теплоносієм та зовнішньою границею. Моделювання проводилось із
нітритом натрію NaNO , температура та теплота фазового переходу якого складає Т =306 С
та 172 кДж/кг, відповідно. В результаті числового моделювання отримані поля температур
та відповідних теплових потоків в теплоносії, в рідкій та твердій фазі ТАМу, знайдено закон
руху границі розподілу фаз на режимі розрядки та зарядки, його залежність від початкової
температури та швидкості теплоносія, час повної зарядки та розрядки теплового
акумулюючого модуля.
ф
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ENERGY STORAGE WITH INTEGRATED THERMAL FIELD EMISSION CONVERSION AND
INSULATION
А. Blanovsky
Westside Environmental Technology Company (WETC), Los Angeles, CA 90069, e-mail: ablanovsky@yahoo.com

Thermal energy storage (TES) supported concentrating solar power (CSP) systems with 3Dprinted photon-enhanced thermal field emission (PETFE) converters and plastic reflectors could
dramatically lower the cost and energy payback time of the CSP technologies. The PETFE panels
with a transparent anode, carbon nano-tube (CNT) ink printed on a dielectric substrate as a
cathode surrounded on both sides by a gate can be used for direct on-sun heating and thermal
insulation of the TES during off-sun hours. An additional PETFE converter design could have a
thin anode containing a large number of cooling micro-channels to serve as the CSP receiver. CO2
gas from the PETFE anode at the temperatures of about 650°C heats sCO2 Brayton and/or steam
Rankine cycles.
Introduction
Presently, solar energy is harnessed by either using photovoltaic (PV) panels or solar thermal
collectors. Multiple bandgap PV cells allow reducing the relaxation energy loss and substantially
increase the power-conversion efficiency. The choice of materials for each sub-cell is very limited
due to the difficulties in extracting the current between the layers caused by the requirements for
lattice- and current-matching.
One limitation of the traditional CSP compared to PV panels is that CSP cannot generate
electricity during cloudy periods, when diurnal light intensity (DNI) is below a lower threshold
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around 400 W/m2. The minimum required DNI above which power generation of the TESenhanced CSP would become feasible is around 200 W/m2. In the novel thermal energy storage
systems, a hot tank with low-cost silica sand or phase change materials (PCM) can be surrounded
by the photon-enhanced thermal field emission conversion and insulation panels.
The design concept with a transparent anode, front side illuminated photocathode and gate
utilizes the transition region between field emission and thermionic emission known as photonenhanced thermal-field emission (PETFE). A projection lithography or 3D-printed PETFE panel
design with a transparent anode is similar to field-effect PV concept and used to thermally insulate
the TES. A second PETFE panel design that similar to photon-enhanced thermionic emission
(PETE) concept serves as a CSP receiver. The window should be stable at the high temperature
of the cathode, leading to the selection of materials such as quartz or sapphire. The cathode and
anode separation by a vacuum gap forms the plate capacitor. In the transmission TFE at some
conditions, the energy cathode-to-anode transition can be close to 1.
The both designs could have a gate made of high dielectric constant and negative electron
affinity (NEA) materials and a photocathode. For example, ferroelectric materials are typically
highly insulating because of large band gaps, which limits the absorption especially of visible light.
A traditional photon-enhanced thermionic emission (PETE) converter has a p-doped narrowbandgap semiconductor cathode separated by a vacuum gap from a PCM or gas-cooled metallic
anode with a thin coating that creates a low effective work function.
The anode in a PETE converter has two major requirements: its work function should be low
to allow a significant net voltage of the device, and its resistance should be low to avoid resistive
loss. A solution can be a metallic anode with a thin coating that creates a low effective work
function. Diamond, seems to have the lowest work function observed to date of 0.9 eV. The doping
of Al into good light transmission ZnO anode can increase its conductance by several orders of
magnitude. Also, nano-grating comparable with the de Broglie wavelength of the electron can
change the electronic and electron emission properties of materials.
Studies on the influence of nano-grating structures on the properties of materials have shown
that this process may lead to effects similar to those created by doping with donors. The resistivity
values measured in Si-based nano-grating layers, for example, were approximately 10−2 Ohm cm,
similar to those of Si semiconductors doped with phosphorus impurities having a volume
concentration of 1018 cm−3 . It is almost independent of initial resistivity of samples: 5000 Ohm
cm, 8.5-11.5 Ohm cm, or12-14 Ohm cm. The PETFE panels convert about 25% of the thermal
energy into electricity. The remaining 75% is captured a thermal energy storage system, which can
run a heat engine with 30% efficiency to produce electricity during off-sun hours. Total efficiency
could be 50% [1].
A storage system prototype could be based on the TES design developed by Brayton Energy
LLC, in which a hot fluid delivers its heat into a flowing bed of low-cost silica sand. The hot silica
sand, at 715 °C, is collected in a hot storage tank mounted mid-tower. The cooled sand is collected
in a cold storage tank near the bottom of the tower. From here it will be carried back up to the top
of the tower via an insulated skip hoist. Heliostats collect incoming solar energy and focus it on
three receiver sections located atop a tower. The first receiver absorbs 1/5 of incoming solar energy
and transmits it into sCO2 at 575 °C [2].
3D-printed PETFE design

In the spiral or comb-like photon-enhanced converter designs, carbon nano-tube (CNT) ink
printed on a dielectric substrate as a cathode is surrounded on both sides by a gate made of high
dielectric constant and negative electron affinity (NEA) materials. Field-induced electron emission
describes the quantum tunneling of electrons from a material surface into a vacuum under a strong
electric field. The 3D-printed field-emission electron source recently developed at MIT has
emission current 60 μA/cm2, start-up voltage 62 V and gate transmission as high as 99%. A
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synergy of optical, field and thermal excitation as well as a low-pressure cesium vapor in the interelectrode gap improves the performance of a thermionic converter [3]..
The work-function lowering for semiconductors is traditionally achieved by coating surfaces
with cesium and oxygen (Cs,O). By heating a few grams of material containing cesium, the
pressure of cesium vapor within the vacuum insulation can be varied. However, toxic alkali metalbased coatings, has technological limitations due to thermal instability both of the emitting coating
and of the semiconductor lattice itself. Surface texturing without the involvement of complicated
lithographic steps and surface post-processing, represents a practical tool for an alternative
approach. A new multi-junction solar cell with multiple p-n junctions separated by vacuum gaps
allows using different semiconductor materials as cathode, gate and anode, activated to the state
of effective negative electron affinity (NEA).
An in-plane gate electrode serving as an electron generator itself creates on the cathode
surface an electrostatic field large enough to compensate space charge field and initiates TFE
process. The PETFE power conversion efficiency can rich a quantum yield value which is is about
25%. The CO2 gas from the TFE anode at the temperatures of about 650°C heats sCO2 Brayton
and steam Rankine cycles. This thermal radiation can photo-excite a significant amount of
electrons to the cathode conduction band if the cathode or gate is made of a p-doped narrowbandgap semiconductor, such as diamond film (Eg=1.54 eV), InSb (Eg=0.17 eV), GaSb (Eg=0.726
eV) or InAs (Eg=0.354 eV), where Eg is the bandgap energy [4-6].
The traditional PETFE converter consists of a p-doped narrow-bandgap semiconductor as
the absorber, a wide bandgap semiconductor as the barrier, and metal anode electrodes. From the
perspective of thermionic emission, the absorber is treated as a cathode with a barrier of Vc. The
thickness of the gate is thick enough to absorb the incident solar radiation and is comparable to
the electron diffusion length (Figure 1).

Figure 1. Front side illuminated spiral or comb-like PETFE solar energy converter
Figure 2 illustrates the small tower plant and PETFF concept test configuration based on the storage system
developed by Brayton Energy, LLC.
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Figure 2. Small tower plant and Brayton Energy test facility [2].

Negative electron affinity can be developed for high quantum efficiency electrodes by a very
thin Cesium layer on the surface in such materials as p-type GaAs and In-Ga1-xAs. Recently,
phosphorus-doped diamond was reported to have a work function of 0.9 eV with thermal stability
to at least 7650C. The Richardson coefficient, however, was very low indicating very high electrical
resistance.
However, the original PETE has one critical drawback: the number of incident photons with
energies larger than the bandgap value of GaN (Eg = 3.3 eV) comprises approximately 1% of their
total quantity. This significantly decreasing the theoretical efficiency of this PETE. Also, significant
problems are the high production cost of a single-crystal GaAs substrate as well as the
technological problems in GaAs wafers’ manufacturing.
The high current density of 105 A/cm2 close to the field emission limit was obtained from
an electrically heated single horizontal carbon nano-tube (CNT). Due to various collective effects,
the current density was 1.73mA/cm2 in CNT arrays at a bias voltage of 2.64V. At the electric field
5×105 V/m and turn on/off response times 150/500ns, it was a displacement current, rather than
flow of charge [7].
As 3D-printed PETFE converter material is similar to that used in photovoltaic cells, their
performances at elevated temperatures can be compared. The improved performance of the solidstate PETE converter at high temperatures is attributed to the simultaneous use of diffusion and
ballistic electron transport to harvest both thermal and photon energy. A carbon nanotube (CNT)
emitter formed as a CNT film grown directly on nickel–chromium alloy wire can be electrically
heated to study this cocept.
A photon-enhanced converter based on the transmission-mode, GaAs photocathode with
exponential-doping structure and thin anode is containing a large number of cooling microchannels that serve as a receiver. The well known field emission physics is described by the
Fowler-Nordheim based models developed for traditional bulk materials..The development of the
Schottky thermal field-emission makes possible a novel field-emission converter design.
The one-dimensional integral equation approach to the solution of the Boltzmann equation
has led to the short circuit current densities j=e*n*vav and open circuit voltage is about 1-2V,
where e is the elementary electron charge, n is the electron densities and vav average electron
velocity. If the electron clusters near anode have the speed of about 3*107 cm/s, we need about
lO12cm-3 electron densities to obtain output current densities 1 A cm-2
Another aspect of PETFE converters is the ability to keep the anode at a temperature high
enough for waste heat utilization, but not so high as to create a significant reverse current. Porous
silicon nanostructures for perspective PETFE electrode can be controllable in terms of the bandgap
modification that could be varied in a wide range between 1 and 3 eV thanks to the presence of
the so-called quantum confinement effect. The, electrostatic nature of plasmon resonance in nanoparticles and their negative dielectric permittivity values lead to the enhancement of local electric
fields around nano-particles. localized surface plasmon resonance will be simultaneously excited
on all nano-particles. Both the thickness and the period of the metal nano-particles affect the
effective photon flux [8].
A quartz tube window provides a greater than five-percent efficiency benefit to the receiver
by reducing both convection and radiation losses. The quartz absorbs long wavelength emissions
from the cavity, while transmitting the visible solar input power. The quartz bundle as a window
significantly reduces cavity receiver convection losses. In transmission PETE conversion that is a
combination of two mechanisms for electron emission—thermal and photonic, the cathode is
illuminated by concentrated solar radiation. A beam-down dish design includes: TES 5, PETFE
cathode 7, anode 8 and gate 10, as shown in Figure 3.
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Figure 3. PETE converter, beam down concept and Ag nano-particle in external electric field.
Conclusion

We propose a new 3D-orinted solar-to-electricity converter with multiple p-n junctions
separated by vacuum gaps that allow using different semiconductor materials as cathode, anode
and gate activated to the state of effective negative electron affinity (NEA). The PETFE panels
control heat transfer into and out of the TES. With vacuum off-sun insulation the thermal
conductivity is lowered by a factor of 6 to 10, compared to conventional insulation materials. The
COMSOL modeling of the converters could be based on the Lorentz Theory, which proved to be
ahead of its time by hypothesizing before quantum mechanics that some disturbances, like waves,
travel with particles through a vacuum without moving it [9].
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРІВ
ПЛАСТИКОВИХ
О. А. Багірова1, О. Л. Кургузов2
тел. 1+380671245974 , 2+380674868048, e-mail: solarsimbio@gmail.com

Створений та випробуваний сонячний електротеплогенератор пластиковий
(СЕТГ-ПЛ) – гібридний модуль, який паралельно генерує електрику й тепло з сумарним
ккд до 95%. Результати досліджень продуктивності у різних експериментальних умовах
продемонстрували перспективність його впровадження.
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Ключові слова: сонячний електротепловий модуль (PV-T), фтоелектрична (PV) та
теплова (T) потужність.
Created and tested solar electric thermal generator plastic (SETG-PL) - a hybrid module
that generates electricity and heat in parallel with a total efficiency of up to 95%. The results of
productivity studies in different experimental conditions demonstrated the prospects for its
implementation.
Keywords: Photovoltaic-thermal module (PV-T), photovoltaic (PV) and thermal (T) power.
Генерація електрики й тепла з єдиного пристрою - сонячного гібридного
електротеплового (PV-T) модуля надає змогу комплексно забезпечити енергетичні потреби
об'єкту, на якому вони встановлені, зменшити площі інсталяції й досягти єдності дизайну.
Зростання температури під впливом інсоляції знижує електричну продуктивність
фотоелектроперетворювачів (ФЕПів) – 0,35–0,41%∙град., а рекуперація тепла запобігає
падінню їх продуктивності. Над втіленням ідеї поєднання у єдиному пристрої
фотоелектричних панелей (PV) та теплових сонячних колекторів (T) винахідники працюють
від 70-х рр. минулого сторіччя [1].
Проте, висока вартість кремнієвих фотоелементів, їх низький ккд на той час не
дозволяли створити ефективні й комерційно привабливі гібридні сонячні модулі.
Спираючись на досвід конструювання систем охолодження лазерів, ми розробили та
протестували декілька варіантів сонячних електротеплогенераторів (СЕТГ) [2] на базі 50 Вт
фотоелектричних панелей Solar Wind з двома світлоперетворюючими поверхнями 0,45м².
Їх перевагами є відсутність металевого адсорберу і прозорий тепловий колектор, що надало
можливість сформувати одно- й двосторонні гібридні сонячні модулі.
За результатами тестування обрали два варіанти конструкції, які продемонстрували
переваги перед іншими концептами [3]. В першому теплові колектори з каналами для
теплоносія формували з каленого скла за допомогою оптично прозорого клею, другий
варіант полягав у приєднанні до тильного боку готової фотоелектричної панелі прозорого
теплового колектору, сформованого з сотового й монолітного полікарбонату [4]. Оскільки
скляні модулі через велику кількість клеєних швів потребували значного вкладу ручної праці,
ми надали кінцеву перевагу модулям з пластиковим колектором. Надалі ми створили й
випробували модулі на базі фотоелектричних панелей Ja Solar і MegaCell потужністю 265275 Вт, розміром ~1,5 м².
Випробування проводили на стенді з системою регуляції потоку теплоносія та
моніторингу параметрів. При інсоляції близько 900 Вт і температурі повітря 25ºС, електрична
потужність двостороннього модуля СЕТГ-ПЛ, інстальованого над білим дифузним
відбивачем, при витраті теплоносія 5 л/хв на 17,6% перевищила рівень контрольної
(базової) панелі +1,5 кВт∙год теплової потужності, а при 6,5л/хв - на 18,4% електрики +1,55
кВт∙год тепла. При витраті теплоносія 10,5л/хв в режимі нагрівання басейну, електрична
потужність модуля перевищила рівень контрольної панелі на 20%, а теплова,- 2 кВт∙год.
Направлене від дзеркала на лицьову поверхню ДСЭТГ-ПЛ випромінювання в поєднанні з
відбитим на тил від дифузної поверхні, додало 52% електричної потужності порівняно з
контрольною панеллю й досягло 400 Вт, а теплової – 2,5 кВт∙год. Але у міру нагрівання
циркулюючого в замкненому контурі теплоносія приріст його електричної потужності
поступово знижується до 6 %. В піку інсоляції генерація тепла кількісно перевищує
електричну в 3–4 рази, а сумарний (електричний і тепловий) ккд СЕТГ-ПЛ сягає 95%.
За результатами випробувань максимальна енергоефективність досягається при
температурі теплоносія у вихідному колекторі модуля до 50-55 ͦ С. Низькотемпературний
режим підтримується регулюванням витрати теплоносія. Це дозволяє уникнути
конвективних втрат тепла через поверхні модулів, які виникають при нагріванні в них
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теплоносія до високих температур, подовжує строк експлуатації ФЕПів, ламінуючих плівок й
полімерних компонентів. Задля уникнення не продуктивних втрат кращим рішенням є
догрівання теплоносія теном в теплоізольованому баку, використовуючи для цього
отриману в модулі електрику. Зараз відпрацьовуємо цикл виробницва ДСЕТГ-ПЛ. Наш
варіант модульної конструкції має малу вагу й формується ламінуванням корпусу
пластикового колектору до готової фотоелектричної панелі, через що мінімізується внесок
ручної праці та знижується собівартість продукту. На даний час працюємо над
двухсекційним модулем на базі панелі RSM156-6-440M загальною площею поверхні ~ 2,2м²
й електричною потужністю - 440 Вт. Подано заявку на міжнародний патент.
Посилання:
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2. Корнаракі О.В., Шляга Л.І. Світловий електротепло-генератор і перетворювач світлової енергії. ПУ № 51573
А. 15.11. 2002, Бюл. № 11.
3. О. В. Корнаракі, О. А. Багірова, Двосторонній сонячний електротеплогенератор. ПУ на корисну модель
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модель № ф 1409440, 10.03. 2020, Бюл.№ 5.

Підібрані конструкційні матеріали, відпрацьовані режими експлуатації модулів й
основні технологічні ланки виробництва.
Selected construction materials, developed modes of operation of modules and the main
technological units of production.
Охолодження одностороннього модуля дозволяє отримати в пік інсоляції на 16 %
більше електрики порівняно з контрольною фотоелектричною панеллю при витраті
теплоносія 3,5 л/хв.

COMPARISON OF PLANAR AND PYRAMIDAL TEXTURED SILICON SOLAR CELL
Botirjon Urmanov, Rayimjon Aliev, Jasurbek Gulomov
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Tel. +998994327042, e-maI: jasurbekgulomov@yahoo.com

If morphology of the surface of the solar cell changes, depending on its photoelectric
properties with angle of incident light will change. So, in this paper, photoelectric properties of
silicon based solar cells which were covered with upright pyramids which angle of base was
various, dependence on angle of incident light, was researched. From obtained results, it was
found that when the angle of incident light is varied from 0 to 80 , the short circuit current densities
of planar, pyramidal textured silicon solar cell with 50.4 and 70.4 of angle of base of pyramids
have been decreased to 82.6%, 88.8%, 89.8%, their open circuit voltages have been decreased
to 10.5%, 12.8%, 14.1% as well as their fill factors have been decreased to 1.9%, 2.2%, 3.2%.
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Nowadays, angle of base of pyramids which were formed on the surface of SSC, is 54 .
Because crystalline orientation of the surface of silicon is (111). In our previous research, the
highest efficiency was observed when ABP (angle of base of pyramid) was 70.4 . So, in this
research, PSSC (planar silicon solar cell), 540-PTSSC (silicon solar cell which was covered with
pyramidal textured which angle of base is 54 ) and 70.4 -PTSSC (silicon solar cell which was
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covered with pyramidal textured which angle of base is 70.4 ) are chosen as research object. In
this paper, periodical pyramidal textures have been formed on the surface SSC, because when
Zheng Fang chemical fed the surface of silicon with alkali NaOH during 456s, the same size
textures formed on the surface of silicon [1].
Instrument of Sentaurus Structure Editor of Sentaurus TCAD is used in order to geometric
model of semiconductor devices is created. In the figure 1, three types: PSSC (a), 54 -PTSSC (b)
and 70.4 -PTSSC (c) are described.
0

0

0

Figure 1. Geometric models of the solar cells which formed in SDE. a – PSSC, b – 540-PTSSC, c - 70.40PTSSC.

Various textures were formed on the surface of solar in order to more rays are absorbed.
According to our theoretical research, ray which fallen to between two pyramids, might refracts 4
times. If ABP is 80 >α>64 , ray which fallen in them between, refracts 4 times. Only if laws of optical
is used, maximum absorption coefficient of 73.12 -PTSSC is formed. But, if surface of solar cell
improves, value of recombination improves too. So, all of optical, thermic and electric properties of
solar cell are taken into account in the Sentaurus TCAD, efficiency of the ABP 70.4 might be
maximum. Because, if ABP is increased, absorption coefficient and value of recombination of the
surface improves too. Then, efficiency improved 1.6 times than simple planar solar cell. In the
experiment, when chemically treated with NaOH or KOH, regular pyramids which angle of base is
54.74 , forms on the surface of KAQE [2]. Also, efficiency improves 1.33 times than simple PKQAE
[3].
If AOI changes, intensity of light which absorbed in solar cell, changes too. Short circuit
current of solar cell is very sensitive to changing intensity of light. In the figure 2, short circuit current
of PSSC (1), 54 -PTSSC (2) and 70.4 -PTSSC (3) dependence on AOI has been described. When
AOI changed from 0 to 80 , short circuit current decreased to 82.6% for PSSC, to 88,78% for 54 PTSSC, to 89.8% for 70.4 -PTSSC. Decreasing of short circuit current of 520-PTSSC to 83.8%, is
identified when AOI changes from 0 to 80 , by module of SunSolve of Mandy Lewis “SMARTS”
program [4].
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Figure 2. Dependence of the short circuit current of PSSC (1), 54 0-PTSSC (2) and 70.40-PTSSC (3) on
AOI.

Effect of AOI to photoelectrical properties of the silicon solar cell has been comprehensively
studied. According to angle of base of textures which are formed on the surface of SSC, its
photoelectric parameters dependence on AOI changed. In conclusion, if value of AOI is 0 , short
circuit current of 70.4 -PTSSC and open circuit voltage is bigger than PSSC and 70.4 -PTSSC, if
value of AOI is 80 , almost they are equal. So, if value of the AOI increases, photoelectric
parameters of 70.4 -PTSSC decreased faster than other constructions of KAQE. So, if geometric
structure of silicon solar cell changes, its photoelectric properties dependence on AOI changes.
For this reason, when geometric structure changes, reflection, transmission, absorption coefficient
of solar element changes also. According to value of short circuit current and efficiency, it is
preferred that 70.4 -PTSSC is used in any continent of the world. Because, short circuit current and
efficiency of 70.4 -PTSSC is better than others PTSSC, at all of values of AOI.
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДОСЛІДНОГО ЗРАЗКА ГІБРИДНОЇ ДАХОВОЇ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ПОТУЖНІСТЮ 2.5 КВТ
В. О. Войтех
Інститут електродинаміки НАН України, пр.Перемоги 56, м. Київ 03057, Україна
тел.+380663105164, e-mail: vvoitekh@gmail.com

Наведено результати експлуатації дослідного зразка гібридної дахової
фотоелектричної електростанції потужністю 2,5 кВт, розробленого та виготовленого
в Інституті електродинаміки НАНУ. Проведено аналіз кількості генерованої енергії в
загальну електричну мережу протягом жовтня 2021 − березня 2022 року,
експериментальні
значення
ККД
та
коефіцієнта
потужності
розроблених
перетворювачів електричної енергії фотоелектричних панелей у мережеву. Наведено
економічні характеристики, термін окупності капіталовкладень та рекомендації з
впровадження.
Ключові слова: перетворювач, фотоелектрична панель, відновлювальні джерела енергії,
генерована енергія, термін окупності .
HYBRID ROOF PHOTOELECTRIC POWER PLANT WITH A POWER OF 2.5 KW TEST
SAMPLE OPERATION RESULTS
V. Voitekh
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Institute of Electrodynamics National Academy of Science of Ukraine,

The results of operation of a prototype of a hybrid roof photovoltaic power plant with a
capacity of 2.5 kW, developed and manufactured at the Institute of Electrodynamics of NASU,
are presented. The analysis of the amount of generated energy in the general electric network
during October 2021-March 2022, experimental values of efficiency and power factor of the
developed converters of electric energy of photovoltaic panels into the network are carried out.
Economic characteristics, payback period of investments, and recommendations for
implementation are given.
Keywords: converter, photovoltaic panel, renewable energy sources, generated energy,
payback period.
ORCID: 0000-0002-9460-4141
Розроблений та виготовлений в Інституті електродинаміки НАНУ зразок інвертора [1]
як частини енергетичної комірки [2] пройшов дослідну експлуатацію протягом серпня 2021 −
березня 2022 (пів року) у складі фотоелектричної станції потужністю 2,5 кВт, що була
встановлена на даху приватного домогосподарства у Канівському районі Черкаської області
(Україна) із живленням від чотирьох монокристалічних фотоелектричних панелей RISEN
RSM110-8-525m. Електричні параметри фотоелектричної панелі (NMOT) наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Номінальна
потужність
(Вт)

Струм короткого
замикання (А)

Точка
МРРТ
(В)

Струм у
точці
МРРТ(А)

Напруга
холостого
ходу (В)

ККД(%)

535
18,3
31,23 17,12
37,58
20,5
У табл. 2 наведено фактичну генерацію фотоелектричної станції з жовтня 2021 по
березень 2022 років у кіловат-годинах по місяцях.
Таблиця 2.
10.202
11.202
1
1
кВт/го
кВт/го
д
д

203

176

12.202
1
кВт/го
д

1.2022
кВт/го
д

2.2022
кВт/го
д

3.2022
кВт/го
д

За пів
року
кВт/год

145

141

134

152

951

За пів року експлуатації фотоелектрична станція виробила 951 кВт·год електроенергії,
причому на дослідний період припали зимові місяці з найгіршим освітленням. Тобто за рік, з
урахуванням літніх місяців, виробництво електроенергії має бути мінімум утричі більше,
тобто не менше ніж 2850 кВт/год. У табл. 3 наведено перелік обладнання і його вартість за
умови серійного виробництва та встановлення (від 200 фотоелектричних станцій на місяць).
Таблиця 3.

Найменування

Інвертор

Панелі 4 шт

Матеріали
+ робота

Загалом

Вартість (грн)

3100

21 000

3000

27 100

При вартості електроенергії для населення 1,68 грн за умови споживання більше
250 кВт/год на місяць і вартості обладнання фотоелектричної станції разом із роботою
27 100 грн термін окупності Т складатиме Т = 27 100/(951*3*1,68) = 5,6 року без “зеленого”
тарифу й використанні виробленої електроенегрії тільки для власних потреб
домогосподарства з метою зменшення його енергоспоживання. Якщо врахувати можливість
роботи розробленого в Інституті електродинаміки гібридного інвергора як в мережевому, так
і в автономному режимах (необхідно тільки додати накопичувальний аккумулятор тип,
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вартість та ємність якого вибирається окремо), то споживач отримує не тільки засіб
зменшення енергоспоживання, а й джерело електропостачання за відсутності мережі.
Такі показники є прийнятними для інвестицій, а з урахуванням пільгового кредитування
проєктів відновлюваної енергетики у приватних домогосподарствах є ще привабливішими.
Фото станції наведено на рис. 1.

Рисунок 1.
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У роботі подаються результати вимірювання освітленості робочих поверхонь
всередині приміщення одноповерхового житлового будинку та вплив її на якість
кольорового зображення.
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The paper presents the results of measuring the illuminance of work surfaces inside a onestory apartment building and its impact on the quality of color images.
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Все, що нас оточує і ми самі, існує завдяки Сонцю – єдиному й неповторному для нас
джерелу енергії у формі хвиль електромагнітного випромінювання, які тепер наша
цивілізація здатна відчувати, видобувати, використовувати, вивчати й вимірювати.
Енергія та інформація, що передаються світлом, керують циркуляцією атмосфери
Землі, а отже, її кліматичною системою; забезпечують енергією майже всі процеси в живих
організмах; надають інформацію на молекулярному рівні (встановлено та досліджено на
тваринах); впливають на екосистему. Поглинання та відображення світла надають
просторову інформацію та дозволяють тваринам розпізнавати конкурентів у кронах рослин
[1].
Сонячне світло відіграє особливо важливу роль в нашому житті. Здатність людей
бачити об’єкти, які орієнтовані у просторі та часі, а також виявляти їх колір, рух та яскравість
– усе це стало можливо завдяки зору. На думку біологів, 90 % даних сприймаються людиною
по візуальних каналах, тому денне світло впливає практично на всі аспекти фізіології
людини. Воно діє трьома основними шляхами: візуально, через пряме поглинання шкірою й
не візуально – дія зорових аналізаторів на циркадний годинник у мозку та на інші нейронні
шляхи [2].
Добре відома як позитивна дія денного світла на шкіру – стимулюється синтез вітаміну
D, –так і негативна – шкідливий вплив ультрафіолетових променів, підвищення температури
тіла, отримання опіків тощо [3].
Достатня кількість світла необхідна для отримання високоякісних зображень на сітківці
ока. Широке впровадження електричного освітлення у виробничі та побутові умови не тільки
практично вирішило цю проблему, а й дало змогу подовжити й інколи замінити повністю
денне світло.
Можливості та переваги використання електрики, покращення умов життєдіяльності
(ліфти, кондиціонування повітря тощо) дали змогу змінити концепцію будівництва, особливо
житла. Починаючи з 1960-х років, настала ера будинків з глибоким плануванням та
електричним освітленням, в яких внутрішнє денне освітлення вважалося непотрібним,
оскільки було мало доказів того, що денне світло краще за штучне флуоресцентне
освітлення. Нині переваги денного світла підтверджені клінічними дослідженнями –
наприклад, пацієнти лікарень у палатах з денним освітленням одужують швидше.
Відомо, що якісне світло сприяє підвищенню життєвого тонусу та працездатності. У
добре освітленому приміщенні в людей концентрується увага, поліпшуються когнітивні
процеси. Правильне світло не чинить негативного впливу на зір. Недостатнє освітлення, а
також мерехтіння й шум джерел світла, навпаки, негативно впливають на організм людини.
Це стосується особливо дітей.
Кількість, якість і динаміка денного та електричного світла відрізняються [2]:
1. Вважають, що промені денного світла через велику відстань між Землею та Сонцем,
поширюються практично паралельно один одному, тоді як більшість світлових променів від
електричних джерел розходяться один від одного, оскільки через відстань між лампою та
поверхнею, що освітлюється, невелика.
2. Денне світло поляризується – змінюється протягом дня та року залежно від
положення Сонця відносно поверхні Землі. Електричні джерела світла, загалом, не
виробляють поляризоване світло.
3. Денне світло, як ми його відчуваємо, перебуваючи на вулиці, зазвичай інтенсивніше
(у сонячний день освітленість Егор, виміряна на горизонтальній площині, перевищує
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100 000 люкс), ніж стандартне електричне освітлення в офісах (Е гор за столом становить
~500 люкс) і вдома (вечір Егор становить ~5–50 люкс).
4. Денне світло, а точніше сонячне випромінювання, складається із ширшого спектра,
включаючи ультрафіолет (УФ) та інфрачервоне (ІЧ) світло. Більшість електричних джерел
світла розроблені так, щоб максимізувати видиме випромінювання (380–780 нм) і, отже, не
мають УФ- та ІЧ-випромінювання.
5. Денне світло має майже однорідний спектр, що містить усі довжини хвиль. Натомість
світлодіодні (LED) і люмінесцентні лампи не мають безперервного світлового спектра. Це
означає, що хоча ми сприймаємо ці вогні як білі, неможливо чітко розрізнити всі кольори, які
освітлюються цими лампочками. Більш екстремальним прикладом є те, що синій об'єкт
сприймається як сірий під червоним джерелом світла.
6. Денне світло демонструє виражену тимчасову і просторову динаміку як за
інтенсивністю, так і за кольором протягом більш тривалого часу (від секунд до років) і
залежить від положення спостерігача на Землі, дати, часу та погоди. Загалом, електричне
освітлення статичне.
7. Інтенсивність денного світла стабільна протягом короткого часу (менше секунди),
тоді як електричне світло демонструє коливання інтенсивності та спектра, викликані
частотою розподілу електричної мережі (50–60 Гц), її гармоніками та деякими випадками
високочастотних коливань електронних драйверів (необхідних для подачі правильної
електроенергії на лампу) (30–60 кГц). Отримані коливання інтенсивності можуть бути
виявлені як мерехтіння або можуть бути залишковими (в лампах без мерехтіння), і їх важко
виявити людським оком.
8. Денне світло доступне у вільному доступі, тоді як електричне освітлення є платним.
Зменшення природного освітлення восени і взимку частина людства переносить дуже
погано. Практично мало чим відрізняються від осінніх погодні умови цьогорічної весни.
Спочатку пандемія, а наразі й військова агресія призвели до того, що більшу частину дня
більшість населення змушена проводити у приміщеннях, інколи навіть без електричного
освітлення. Відомо, що за таких умов у окремих людей можуть виникати психологічні
проблеми ускладнені депресією, з украй негативним наслідками. Особливо це стосується
дітей та молоді, які змушені навчатися дистанційно і багато часу проводити в закритому
приміщенні за комп’ютером. Фактично, на нашу думку, їхня робота може кваліфікуватися
більше як офісна, ніж просто перебування у житловому приміщенні. Отже, важливо провести
моніторінг освітленості житла й установити реальну освітленість робочих поверхонь і її
відповідність вимогам діючих нормативних документів.
У метеоролічних умовах 22.04.2022 з 13:50 до 14:10 визначали освітленість жилого
приміщення (табл. 1, рис. 1) одноповерхової будівлі, розташованої в с. Черповоди
Уманського району Черкаської області й установлювали її відповідність діючим нормам,
регламентованим у ДБН В.2.2-25:2018 Природне і штучне освітлення. Приміщення має вікно
(рис. 1), орієнтоване у північно-східному напрямі. За координатами розташування, будівля
належить до другого світлокліматичного району [4].
Таблиця 1. Розміщення точок контролю та результати вимірів освітленості

Розташування точок
вимірювання

Відстань, m
Номер
точки

від
вікна
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від
люстри

Розміри
вікна, m
bxh=
1,4x1,3
Площа
вікна, m
1,82

2

Кількість LED
ламп
1

4

Загальна
потужність, W
6
24
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2
1
5
3

1,3
1,5
3,5
4,4

2,2
2,0
1,8
2,3

4

5

2,5

Освітленість, Lux
71
143
255
72 (b)
115
254
48
209
340 (e)
45
230 (d)
281
38

116

230

Рис.1
Освітленість робочої поверхні (кольорова ілюстрація) в різних точках приміщення
вимірювали за допомогою програми люксметр мобільного телефону iPhone SE на висоті
0,7 m. Відстань від вікна до точки робочої поверхні визначали за показами дистанційного
лазерного метра типу 40m. Результати вимірювання наведені в табл. 1.
Бачимо, що навіть всередині дня освітлення кімнати природним світлом не відповідає
діючим нормам. Недостатньою вона була також при вмиканні додатково штучного джерела
світла – однієї LED лампи потужністю 6 W. Тільки при вмиканні чотирьох таких ламп
освітленість буде в межах нормованого значення для дитячої кімнати, але не офісу.
Фотографування інтер’єру (рис. 1, a, в) та експозиції – кольорової ілюстрації до книги
(рис. 1, б, г, д) – проводили 12-мегапіксельною камерою iSight з лінійним розміром пікселя
1,22 μm. Спектр кольорів ілюстрації отримували шляхом опрацювання фотозображення за
допомогою комп’ютерної програми IMGonline.com.ua.

a

б

в

г

д

Рис. 2. Кольоровість зображення в умовах найвищої освітленості природним світлом від вікна (a, б) і
штучним від люстри (в): однією LED лампою потужністю 6 Вт (г) та чотирма такими лампами (д)

Звернемо увагу, що тут наведені зображення, отримані в точках з максимальною
освітленістю різними методами в різних режимах освітлення.
На ілюстраціях, наведених на рис. 2, бачимо, що на незадовільну освітлюваність
приміщення за рахунок природного світла впливають як відносно малі розміри віконного
отвору, так і штучно створене його затемнення квітами, виставленими на підвіконні, та
фіранкою з тюлю (рис. 2, а). Це, у сукупності з похмурою погодою, викликає необхідність
вмикання додаткового штучного освітлення, яке залежно від джерел світла може суттєво
змінювати кольорову гаму ілюстрацій. Особливо це відчувається (рис. 2, г, д) при
використанні для штучного освітлення джерел світла, в яких застосовуються сучасні
світлодіодні лампи.
Висновки
Аналіз отриманих результатів вимірювання показує, що освітленість приміщення в
похмуру погоду 22.04.2022 навіть всередині дня було в рази менше від норм, що
передбачаються в ДБН В.2.2-25:2018.
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З метою дотримання діючих норм освітлення в похмуру погоду та під дією інших
чинників змушені використовувати додатково штучні джерела світла, які не тільки можуть
змінювати кольорову гаму поліграфічної продукції, а й призводити до незапланованих
фінансових витрат споживачів електроенергії. Це також додаткове навантаження на систему
електропостачання, що в години пік дуже небажане.
Попри всі економічні та екологічні переваги перед іншими штучними джерелами світла,
питання кольоропередачі LED лампами повністю не вирішені. Небезпечною, особливо у
побуті, є також їх велика яскравість.
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У роботі наведені дані про зміну інсоляції всередині аудиторії одного з навчальних
корпусів НУХТ МОН України та її вплив на параметри роботи модулю - напругу холостого
ходу та температуру тильної поверхні.
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The paper presents data on the change of insolation within the classroom of one of the
educational buildings of NUHT MES of Ukraine and its impact on the parameters of the module idle voltage and rear surface temperature.
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Видиме світло займає вузький інтервал довжин хвиль, лише від 0,39 до 0,76 мкм. Однак
у цьому інтервалі перебуває майже половина всієї сонячної променевої енергії (47 %).
Приблизно стільки ж припадає на інфрачервоні промені (44 %), а решта 9 % − на
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ультрафіолетові. Максимум променевої енергії в сонячному спектрі припадає на хвилі з
довжинами близько 0,475 мкм, тобто на жовто-зелено-сині промені видимої частини спектра.
Кількісною мірою сонячної радіації, що поступає на земну поверхню, служить енергетична
освітленість (потік радіації) − кількість променевої енергії, що падає на одиницю площі
поверхні опромінення.
Відомо, що на ефективність роботи сонячного модуля фотоелектроперетворювачів
(СМФЕП) протягом дня найістотніше впливають атмосферні явища (хмари, гроза, пил тощо)
[1−5]. При безхмарному небі сумарна радіація має добовий хід з максимумом близько
полудня і річний хід з максимумом улітку. Часткова хмарність, що не закриває сонячний диск,
збільшує сумарну радіацію в порівнянні з безхмарним небом; повна ж хмарність, навпаки, −
зменшує. В середньому хмарність зменшує сумарну радіацію. Тому влітку прихід сумарної
радіації в дополуденні години в середньому більший, ніж у післяполуденні. З тієї й ж причини
в першу половину року прихід більший, ніж у другу. Менший вплив на ефективність СМ мають
відхилення кута нахилу від оптимального та відстеження азимутального кута. Разом з тим
при горизонтальному розташуванні СМФЕП напруга холостого ходу може зменшуватися
більше ніж на 15 %. Це підтверджує те, що кут нахилу робочої поверхні (β) є одним із
факторів, які значно впливають на ефективність використання перетворювачів сонячної
радіації [3−6].
Підвищення продуктивності пристроїв на сонячних модулях досягають шляхом
використання опційного відстежувального обладнання, що орієнтує робочу поверхню СМ за
траєкторією руху Сонця [7, 8]. Проте ці варіанти не завжди економічні [3].
На більшій території України спостерігається помірний світловий та інсоляційний клімат.
Разом з тим, для визначення доцільності використання СМ у якості джерела напруги наявні
статистичні дані по інсоляції місцевості, паспортні дані параметрів СМФЕК тощо є
недостатніми. Тому надзвичайно важливо проводити визначення потоку сонячної радіації в
реальних умовах.
Сонячна радіація, що приходить до земної поверхні, поділяється на пряму (direct
sunlight radiation) і розсіяну (scattering). Таким чином, сумарна (total) радіація дорівнює

I t = I DSR sinh + I Sc ,
де IDSR - енергетична освітленість прямою радіацією; ISc - енергетична освітленість
розсіяною радіацією; h - висота стояння сонця.
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Рис.1. До розрахунку радіаційного потоку: розріз (а) та план (б) вікна.

Кількісною мірою сонячної радіації служить енергетична освітленість (або потік радіації),
тобто кількість променевої енергії, що падає на одиницю площі поверхні опромінення.
Природне світло попадає в приміщенні через вікна. Площа перерізу радіаційного потоку F
через вікно становить

F = mn ,
де m, n – відповідно висота (рис.1, а) та ширина (рис.1, б) радіаційного потоку, які в
залежності від положення сонця змінюються протягом дня від 0 (при h = β = 90°) до max (при
γ = β = 0°).
З трикутників “dfe” і “асd” (рис.1, а) та “gko” і “ops” (рис.1, б), знаходимо відповідно:

n = ef − cd = H 0 cos − b sin  та m = ps − ko = L0 cos  − b sin 
Умови інсоляції приміщень необхідно визначати з урахуванням властивостей
конкретного об’єкта. Енергія сонячної радіації, що проходить за одиницю часу через віконний
отвір до приміщення, впливає як на освітлення, так і на температуру середовища. З метою
визначення ефективності використання СМ в м. Києві були виконані дослідження в одному з
навчальних корпусів НУХТ МОН України. Встановлювали відповідність реальної освітленості
робочих поверхонь нормам ДБН В.2.5-28:2018.
Досліджували сонячне опромінення через вікна сьомого поверху всередині навчальної
лабораторії, склопластикові вікна якої складаються з трьох верхніх горизонтальних та шести
вертикальних двокамерних склопакетів (рис.2). Загальна площа вікна 10 м 2.
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Рис.2. Схема розташування склопакетів вікна, їх розміри та площа світлових потоків окремих
склопакетів.

Зовнішню та внутрішню сонячну радіацію визначали за зміною напруги холостого ходу
сонячних модулів фотоелектроперетворювачів (СМФЕП) типу СТАРТ БС-1 при їх
розташуванні у різних точках в середині приміщення. Напругу, генеровану в режимі
холостого ходу ФЕПами, вимірювали вольтметрами Щ 4300. Температуру внутрішньої
поверхні ФЕПів батарей та всередині приміщення вимірювали за допомогою інфрачервоного
термометра (оптичного пірометра) типу Scan Temp 485 Professional з лазерною і
перехресною оптикою 20:01 (свідоцтво про державну метрологічну атестацію № 24.387.13
від 01.02.13 р.).
Габаритні розміри СМФЕП: 1030×450× 30 mm. Kоефіцієнт заповнення активної поверхні
– понад 80 %. Зовнішня поверхня ФЕП має характерний синій колір, внутрішня - світло-сірий.
Електричні параметри батареї: з’єднання рядів ФЕП – послідовно (по вертикалі 32 шт) та
паралельне (7 вертикальних рядів); номінальна напруга холостого ходу (no-load) Un-l. = 18
V; струм короткого замикання (short circuit) Is.c. = 2 А.
СМ закріплені на вертикальній стійці рухомої площини з можливістю їх повороту на
довільний кут нахилу. Поверхня ФЕП по відношенню до обрію може бути встановлена під
довільним кутом в межах 0º ≤ β ≤ 180º.
Вимірювання проводили за різних кутів нахилу світлоприймаючої поверхонь ФЕП в
межах від горизонтального до вертикального їх положення за умов розташування сонячних
модулів на відкритому просторі та всередині приміщення. Напругу, генеровану в режимі
холостого ходу ФЕПами, вимірювали вольтметрами Щ 4300. Температуру внутрішньої
поверхні ФЕПів батарей та всередині приміщення вимірювали за допомогою інфрачервоного
термометра (оптичного пірометра) типу Scan Temp 485 Professional з лазерною і
перехресною оптикою 20:01. Освітленість робочої поверхні СМ визначали люксметром Ю
117.
Використовували одночасно два СМ (рис.3), параметри одного з яких вимірюють у його
стаціонарному положенні на вікні, а другого – при переміщені за вибраною схемою (рис.4).
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Рис.2. Схема розташування СМФЕП на рідвіконнику

Досліджували сонячну радіацію за погодних умов 18.03.2021 року. Використовували
рухомий (1) та нерухомий (2) сонячні модулі. За стандартною методикою визначали
параметри СМФЕП: напругу холостого ходу, освітленість робочої поверхні (L), усередненої
температури внутрішньої поверхні верху (tup), середини (tmiddel) та низу (tbootom) СМ.
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Рис.4. Схема розташування СМ та руху його в середині приміщення: 1- робоча поверхня; 2 – рухома платформа; 3 –
лабораторний стіл; 4 – точки вимірювань.

Висновок. Вибрана методика визначення роботи СМ всередині приміщення дає
можливість встановити ефективність його використання всередині приміщення за різного
кута нахилу до потоку сонячної енергії. Встановлено, що на ефективність роботи ФЕП
протягом дня максимальний вплив мають хмари. У середньому хмарність зменшує сумарну
радіацію. Кут нахилу робочої поверхні (β) є одним із факторів, які також значно впливають
на ефективність використання перетворювачів сонячної радіації.
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Таблиця 1. Параметри рухомого (1) та нерухомого (2) СМФЕП за погодних умов 18.03.2021 р.

Умови вимірювання
точка
розмі
виміру
шення
(рис.
СБ
4)

Підвік
оння

0

1

поверх
ня
лабор
аторно
го
стола

2

3

4

5

4

підлог
а

3

2

1

час доби

10h22m

10h23m

10h26m

10h28m

10h30m

10h32m

10h36m

10h38m

10h40m

10h42m

ЕРС батареї, V

кут
тривалі нахилу
сть, s СБ β,
deg

0

60

240

360

480

600

720

840

960

1080

Температура, degree

U2

90

14,17

13,37

15

14,31

13,88

0

12,74

13,44

430

90

9,85

13,48

300

14

9,24

13,49

0

7,09

13,5

80

90

9,7

13,51

390

15

9,94

13,53

0

7,18

13,54

61

90

9,6

13,54

380

16

9,76

13,57

0

7,22

13,57

50

90

9,38

13,57

350

16

9,46

13,57

0

6,6

13,57

42

90

8,96

13,57

440

45

9,36

13,57

0

7,77

13,57

50

90

9,28

13,57

520

34

9,76

13,57

0

8,31

13,57

80

90

9,37

13,57

610

35

9,82

13,57

0

9,13

13,57

110

90

9,06

13,55

710

34

9,65

13,55

0

8,4

13,55

130

90

7,58

13,58

1000

31

7,4

13,57

0

7,18

13,57
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tup

tmiddel

tbootom

tair

Освітлені
сть L1, lux

U1

>1000
30,01

27,8

27,2

26,6

26,3

26,3

26,3

26,3

26

25,3

28,8

27,9

26,3

26

25,7

25,6

25,4

25,4

25,4

25,1

28,9

26,3

25,8

25,5

25,2

25

24,9

24,6

24,5

24,6

24,5

24

23,7

23,5

23,7

23,7

23,7

23,7

23,7

23,7

>1000

360

390

360

335

350

460

380

580

660
210
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Оскільки освітленість в середині приміщення змінюється, то чим дальше від вікна, тим
менше напруга холостого ходу ФЕПів.
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ІНТЕГРАЦІЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ЯК РОЗПОДІЛЬЧОГО ДЖЕРЕЛА
ЕНЕРГІЇ
М. М. Бережнюк
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, 03056,
м.Київ, пр. Перемоги 37, e-mail: bermukola@gmail.com

В роботі розглянуто переваги використання сонячних електростанцій як
розподільчого джерела енергії.
Ключові слова: розподільче джерело, якість електроенергії, сонячна електростанція.
INTEGRATION OF SOLAR POWER PLANTS AS A DISTRIBUTION SOURCE OF
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The paper considers the advantages of using solar power plants as a distribution source of
energy.
Keywords: distribution source, electricity quality, solar power plant.
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Вступ. Тенденцією сьогодення є збільшення споживачів та навантаження на
розподільчі мережі без їх істотної модернізації, тому постають задачі забезпечення
споживачів якісною електроенергією. Підвищення якості та надійності постачання
187

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

електроенергії можна досягти за допомогою установки розподільчих генераторних
установок.
Мета роботи полягає в аналізі інтеграції додаткового джерела енергії в електричну
мережу на основі сонячної електростанції (СЕС), що застосовується для вирішення задачі
підвищення якості електроенергії, а саме підвищення рівня напруги в радіальних ділянках
мережі.
Матеріали і результати досліджень. Головною перевагою використання сонячних
електростанцій як розподільчого джерела енергії є вирішення задач не тільки технічного
характеру, а й екологічного та економічного.
Підключення додаткової потужності у певні вузли мережі може нашкодити, тому під час
інтеграції однієї СЕС необхідно підібрати певне місце мережі, щоби потужність станції була
найменшою для забезпечення не тільки мінімального рівня напруги (0,95 в. о.) при піковому
навантаженні за всіма ділянками електромережі, а також не перевищувала максимально
допустиме значення (1,05 в. о.) при мінімальних навантаженнях. Проте не варто забувати
про інші варіанти інтеграції сонячної потужності, як-от: інтеграція мікроінверторних установок
всією мережею чи тільки на певній ділянці або під’єднання двох і більше СЕС на деяких
вузлах для економічно вигіднішого рішення за рахунок меншої необхідної потужності, яка
забезпечить відповідний рівень напруги.
Сонячна електростанція не є постійним джерелом струму через змінний характер
інсоляції, тому потрібно підібрати необхідну акумуляторну установку для забезпечення
відповідної надійності.
Висновок. Розподільче джерело енергії на основі сонячної електростанції дозволяє
мати регулювальні потужності у будь-якій точці електромережі, проте потрібно правильно
підібрати місця розташуванні станцій, щоб напруга була у дозволеному діапазоні з
найменшими капітальними затратами на інтеграцію.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ОЦІНЮВАННЯ ВІТРОВИХ РЕСУРСІВ
С. О. Кудря1, М. А. Ткаленко2, Л. В. Яценко3, Л. Я. Шинкаренко4
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У роботі представлено аналіз світових методів оцінки ресурсів вітрової енергії.
Ключові слова: Вітрова енергія, вітроелектричні установки, картографування енергії
вітру.
WORLD EXPERIENCE OF WIND RESOURCES EVALUATION
S. Kudrya1, M. Tkalenko2, L. Yatsenko3, L. Shynkarenko4
Institute of Renewable Energy, National Academy of Science of Ukraine

The paper presents an analysis of global methods for estimating wind energy resources
Кеywords: Wind energy, wind power plants, mapping of wind energy.
Головною метою при оцінці ресурсу вітрової енергії є вибір ефективного методу, який
забезпечить найбільшу достовірність даних. Вторинна мета − забезпечити координацію
проведення досліджень при оцінці ресурсу вітру.
Для встановлення достовірних даних рекомендується залучати декілька різних методів
оцінки, що включають експертизу вихідних даних і топографічних карт, різні числові
моделюючі методи і програми вимірювання вітру, зроблені перед вибором місцеположення.
Існують розбіжності між розробниками моделей і експериментаторами щодо найбільш
ефективного шляху визначення потоку вітру в конкретній області. Фактично різні підходи
мають як свої переваги, так і свої недоліки. Кожен підхід служить для збільшення
достовірності іншого методу.
Європа займає одну із лідируючих позицій в області проведення наукових досліджень
і вдосконалення вітрових технологій. Використання досвіду країн ЄС, що активно розвивають
технології виробництва електроенергії за рахунок використання енергії вітру, може
позитивно вплинути на розвиток вітроенергетики України.
Особливої уваги заслуговує вивчення європейського досвіду щодо створення атласів
вітрів, методології яких дають змогу передавати детальну інформацію про середні показники
вітру від одного прогнозованого місця до іншого. Місцем прогнозування може бути
метеорологічна станція/щогла моніторингу вітру або це може бути точка сітки в області
мезомасштабного моделювання. В останньому випадку модельну точку сітки можна
розглядати як віртуальну метеорологічну станцію. Передбачувана ділянка часто відповідає
розташуванню та висоті конкретного вітрогенератора [1].
Глобальний атлас вітру — це веб-додаток, розроблений для того, щоб допомогти
інвесторам визначити потенційні зони високого вітру для виробництва енергії практично в
будь-якій точці світу та виконати попередні розрахунки. Він забезпечує безкоштовний доступ
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до даних про щільність енергії вітру та швидкість вітру на різних висотах, використовуючи
останні дані про погоду та моделювання з вихідною роздільною здатністю 250 метрів. Він
належить і обслуговується Департаментом вітроенергетики Технічного університету Данії
(DTU Wind Energy) і в останні роки був розроблений у тісному партнерстві зі Світовим банком
за фінансування Програми допомоги в управлінні енергетичним сектором (ESMAP).
Оригінальна версія Глобального атласу вітру (GWA 1.0) була розроблена DTU Wind Energy
в рамках Міністерства чистої енергії (CEM) і, зокрема, Робочої групи CEM з сонячних і
вітрових технологій, очолюваної Німеччиною, Іспанією та Данією. Програма розвитку та
демонстрації технологій Датського енергетичного агентства (EUDP 11-II, 64011-0347)
фінансувала GWA 1.0 як внесок Данії у цілі робочої групи. GWA 1.0, запущений у 2015 році,
був створений у співпраці з Міжнародним агентством з відновлюваної енергії (IRENA) та
Інститутом MASDAR. Глобальний атлас відновлюваної енергії IRENA створив спеціальну
платформу для надання даних GWA 1.0 світовій аудиторії.
Останній випуск Глобального атласу вітру (3.0) був запущений 25 жовтня 2019 року.
Він має подальші вдосконалення методологічного моделювання, всі нові вихідні дані (на
основі 10-річного моделювання мезомасштабних часових рядів), що охоплюють 200
кілометрів від берега, дві додаткові висоти (дані зараз на 10, 50, 100, 150 і 200 м над рівнем
землі/моря). Запроваджено абсолютно новий калькулятор виходу енергії, що дозволяє
користувачам вказати типову або спеціальну вітрову турбіну та створити завантажувані ГІСдані для річного виробництва енергії, коефіцієнта потужності або годин повного
навантаження для оцінки виробництва електроенергії для будь-якої даної точки або області
[2].
Глобальний атлас вітру допомагає спеціалістам з вітроенергетики з усього світу
оцінити потенціал вітрової енергії в будь-якому місці на землі. Нова версія з покращеними
даними про вітрові ресурси дозволяє користувачам розраховувати річний вихід енергії,
коефіцієнт потужності або години повного навантаження онлайн. Середньорічні дані про
вітровий ресурс були отримані з Global Wind Атлас (GWA 1.0), розробленого Технічним
Університетом Данії (DTU) у співпраці з IRENA та інших міжнародними інститутами.
У Європейському атласі представлено показники наступних країн: Бельгія, Данія,
Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія,
Великобританія. Карти показують узагальнений вітровий клімат у Європі, який також іноді
називають регіональним вітровим кліматом або просто вітровим атласом [1, 3].
На азіатському ринку вітрової енергетики на сьогоднішній день також спостерігається
тенденція до стрімкого зростання, чому сприяє проведення постійних наукових досліджень
щодо вивчення ресурсів вітрової енергії та державна підтримка.
Для сприяння розвитку вітроенергетики як для комунального господарства, так і для
сільської електроенергетики та інших потреб розроблено Атлас вітроенергетичних ресурсів
Південно-Східної Азії [4].
Атлас вітроенергетичних ресурсів Південно-Східної Азії випускається як у друкованому
вигляді, так і у вигляді інтерактивного формату на CD-ROM. Окрім кольорових карт ресурсів
вітру, атлас містить інформацію про розподіл частот і рози вітрів для вибраних точок та
табличний потенціал вітрової енергії для кожної країни. Користувачі можуть переглядати
карти у різних масштабах, роздруковувати їх або копіювати в інші програми, а також
досліджувати або зберігати дані про ресурси вітрової енергії для вибраних точок.
Результати досліджень, представлені у картографічних матеріалах Атласу, показали
наявність значного потенціалу вітрової енергії у певних регіонах Азії. Це надає можливості
як для впровадження великомасштабних вітроенергетичних установок, так і для невеликих
сільських електростанцій там, де раніше такі можливості не враховувались. Використовуючи
карти Атласу, уряди, інвестори та кредитори, а також забудовники можуть почати
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планування розвитку вітрової енергетики, зосередившись на перспективних майданчиках і
різних сферах використання енергії вітру.
Для оцінки вітрових ресурсів та вибору місць для впровадження азіатських вітрових
проєктів використовується MesoMap, що являє собою інтегрований набір імітаційних
моделей атмосфери, глобальної погоди та географічних баз даних, а також комп'ютерні
системи та системи зберігання даних. Вона була розроблена за підтримки Управління
енергетичних досліджень і розробок штату Нью-Йорк (NYSERDA) та Міністерства енергетики
США.
MesoMap має ряд переваг перед звичайними методами оцінки вітрових ресурсів і
спрощеними моделями вітрового потоку, такими як WASP і WindMap. MesoMap
безпосередньо моделює довгострокові умови вітру, таким чином усуваючи необхідність
невизначеного кліматологічного коригування з використанням кореляції між коротко- та
довгостроковими вимірюваннями поверхні. В основі системи MesoMap лежить MASS
(Mesoscale Atmospheric Simulation System), найсучасніша модель чисельного прогнозу
погоди.
Карта вітру створюється шляхом запуску MesoMap протягом кількох сотень
змодельованих днів зa 15- або 20-річний період. Дні вибираються за схемою стратифікованої
випадкової вибірки кожен місяць і сезон. Кожне моделювання враховує показники вітру і
змінні погоди по всій області моделі, а зміни щогодини зберігаються у файлах даних
інтервалів. Кілька тисяч вихідних файлів обробляються і узагальнюються в різних форматах,
включаючи кольорові карти середньої швидкості та потужності вітру, щільність на різних
висотах над землею, діаграми рози вітрів і параметри розподілу частоти.
Основними продуктами системи MesoMap є карти з кольоровим кодуванням. На картах
зазначено конкретна висота над землею, або середня швидкість вітру, щільність потужності
або потужність турбіни (для певного типу турбіни) у будь-якій точці регіону. Середня
швидкість вітру є найпростішим і найвідомішим показником якості вітрового ресурсу. Це
середня швидкість вітру, створена моделлю за кожну годину кожного імітованого дня.
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У статті розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку вітроенергетики як
одного з основних і найбільш доступних джерел альтернативної енергії. Викладаються
аргументи щодо використання вітрової енергії в Україні. Зроблено висновок про
необхідність стимулювання розвитку відновлювальних джерел енергії з метою
стабілізації і зрівноваженого розвитку української та світової енергетик.
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The article considers the current state and prospects of wind energy development as one of
the main and most accessible sources of alternative energy. Arguments on the use of wind energy
in Ukraine are presented. The conclusion is made about the need to stimulate the development of
renewable energy sources in order to stabilize and balance the development of Ukrainian and
world energy.
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Вітроенергетика – один з найбільш доступних і простих у використанні видів
відновлюваної енергії, який використовується людством вже кілька тисячоліть. Енергія вітру
може бути перетворена в електричну, механічну, теплову або іншу форму енергії, яка зручна
у використанні в народному господарстві. Це перетворення може виконуватись вітряним
генератором, вітряним млином, вітрилами та іншими агрегатами.
Вітрогенератори сучасних конструкцій дають змогу використовувати економічно
ефективно енергію навіть найслабших вітрів – від 3 м/c. За їх допомогою можна не лише
вирішувати завдання електропостачання локальних або острівних об’єктів будь-якої
потужності, а й постачати електроенергію в мережу, отримуючи економічну вигоду.
«Зелену» електроенергію в Україні нині генерують 34 вітрові електростанції (включно з
тими, що перебувають на окупованих Росією територіях). Найбільшими з них є Ботієвська,
Приморська, Мирненська, Орлівська, Овер’янівська та Новоазовська. Потужності цих
електростанцій перевищують 51 МВт, а з моменту, коли запрацювала перша вітчизняна
вітрова електростанція, ними вироблено понад 80 млн кВт·год. електроенергії.
Але поруч з великими вітровими електростанціями в Україні все більше набирає
обертів і використання вітряків малої потужності, які встановлюються домогосподарствами
для власних потреб. Невеликі вітроенергетичні установки (від 200 Вт до 20 кВт) привабливі
тим, що їх можна досить швидко встановити та вони оптимально підходять там, де немає
інших джерел енергії, або коли підключення до наявних мереж занадто дороге. І що важливо
– вітроустановки потужністю до 20 кВт не вимагають ніяких дозвільних документів та ліцензій
на застосування. Електроенергія, що потрібна для живлення середнього будинку, становить
35кВт на добу, вітряна установка подібної потужності коштує від 30 тис. гривень залежно від
виробника та комплектації. Термін окупності вітроенергетичної установки залежно від
місцевості, забезпеченості комунікаціями, потужності установки тощо становить від 3 до 8
років. Питомі капітальні витрати для станцій малої потужності коливаються у межах $800–
1000 за 1 кВт встановленої потужності і зменшуються зі збільшенням потужності установки.
Самостійні невеликі системи для живлення віддалених районів служать
децентралізації енергопостачання, дають змогу диверсифікувати джерела енергії і можуть
зробити Україну енергонезалежною
У звіті Міжнародного енергетичного агентства наголошують на важливості переходу до
кліматично нейтрального світу через скорочення викидів у атмосферу вуглекислого газу до
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2050 року.І, одним із рішень, які сприяють зменшенню викидів, називають розвиток
відновлюваних джерел енергії.
Для досягнення цих цілей рекомендують удвічі пришвидшити темпи будівництва та
введення в експлуатацію сонячних та вітрових електростанцій. Очікується, що таким чином
вийде скоротити понад половину викидів вуглецю в атмосферу.
Сонячні та вітрові електростанції сьогодні є найдешевшим доступним джерелом нової
генерації електроенергії. Технологія чистої енергії стає новою головною сферою інвестицій
та зайнятості – і динамічною ареною міжнародного співробітництва та конкуренції.
Енергетичною стратегією України до 2035 року, прийнятою у серпні 2017 року,
передбачається підвищення енергоефективності та використання енергії із відновлювальних
та альтернативних джерел. Впровадження заходів із запобігання та адаптації до зміни
клімату визначається як один із пріоритетів розвитку енергетики.
Згідно з документом, до 2025 року частка відновлювальних джерел в енергетичній
системі України повинна скласти 12%, а до 2035 року – не менше 25%. Для активного
розвитку вітрової енергетики в нашій країні потрібно створити таку нормативно-правову базу,
щоб інвестори та підприємці хотіли вкладати кошти в технології вітроенергетики і розвивати
цей бізнес на території України. Стимулом для розвитку вітроенергетичних проектів можуть
бути законодавчо передбачені середньострокові податкові та митні преференції, звільнення
від земельного податку і податку на прибуток постачальник.
Динамічний розвиток вітрової енергетики неможливий без стабільності енергетичної
системи, оскільки ефективність генерації електроенергії з відновлювальних джерел енергії
залежить від погодних умов. Тому подальший розвиток повинен відбуватися разом з
будівництвом систем зберігання та накопичення енергії (energy storage), маневрових
потужностей та гібридних електростанцій.
УДК 621.311.24, 519.25

АНАЛІЗ ДОВГОСТРОКОВИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ВІТРУ В УКРАЇНІ
К. В. Петренко1, І. В. Іванченко2, О. О. Кармазін3
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича 20А, 02094,
Україна, тел. +380442062809, e-mail: renewable@ukr.net

В доповіді досліджено метадані всіх метеорологічних станцій (МС)
Гідрометеорологічної служби України. Cформовано систему з 70 опорних МС України з
валідними даними для отримання надійних довгострокових прогнозів характеристик
вітру.
Ключові слова: швидкість вітру, однорідність умов спостережень, опорна МС,
валідний період.
LONG-TERM OBSERVATIONS OF WIND CHARACTERISTICS ANALYSIS IN UKRAINE
K. Petrenko1, I. Ivanchenko2, O. Karmazin3
Institute of Renewable Energy, NAS of Ukraine, Kyiv

The article presents examined the metadata of all stations (WS) of the Hydrometeorological
Service of Ukraine. A system of 70 reference WSs of Ukraine with valid data has been formed to
obtain reliable long-term forecasts of wind characteristics.
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Вітроенергетика в Україні виробляє все більшу частку електроенергії у загальній
генерації і відіграє все більш суттєву роль у енергозабезпеченні споживачів України. Це
потребує вирішення системних наукових питань формування інформаційної бази
довгострокових спостережень характеристик вітру в Україні за допомогою удосконалених
математичних методів часової і просторової валідації даних, розробки математичних
моделей розподілу вітропотенціалу на території України і побудови відповідних карт та
оптимізації стратегії розвитку вітроенергетики в Україні та її регіонах.
Інформаційною статистичною базою для моделювання процесу перетворювання
кінетичної енергії вітру в електроенергію має слугувати сукупність довгострокових
спостережень за швидкістю вітру на площадці вітроелектричної станції (ВЕС) на висоті осі
ротора вітроелектричної установка (ВЕУ). Всесвітня метеорологічна організація (ВМО)
рекомендує для отримання надійних довгострокових прогнозів характеристик вітру
використовувати дані спостережень тривалістю не менше десяти років [1].
Очевидно, що такі дані, виміряні безпосередньо на площадці ВЕС, відсутні. Єдиним
джерелом первісних даних є результати довгострокових спостережень метеорологічних
станцій (МС) державної синоптичної служби, що налічує 189 метеостанцій (рис. 1).

Рис. 1 Розташування державних метеорологічних станцій України

Але ці вимірювання здійснюються в умовах, відмінних від тих, що вимагають коректні
вітроенергетичні розрахунки.
Для того, щоб отримати коректні оцінки розподілу швидкості вітру на площадці МС,
необхідна наявність даних довгострокових спостережень (мінімум 10 років) без переміщення
метеопоста, без закритості давачів та без заміни вітровимірювальних приладів, що
призводять до суттєвих порушень однорідності умов спостережень.
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Для з’ясування умов функціонування метеорологічних станцій України з метою
поглибленого аналізу умов реєстрації даних МС щодо характеристик вітру відділом
вітроенергетики ІВЕ НАН України проведено аналіз метаданих всіх МС України.
Для оцінки однорідності умов реєстрації швидкості вітру, на першому етапі застосовано
візуальний аналіз графічного представлення часового ряду середньорічних швидкостей
вітру і історичних даних щодо площадок метеостанцій [2]. Візуальний аналіз графіка
динаміки середньорічної швидкості вітру приводить до одного з наступних висновків: вибірка
є, ймовірно, повністю однорідною; вибірка є повністю неоднорідною; вибірка є частково
однорідною – графік демонструє наявність хоча б одного періоду часу, для якого підвибірка
є імовірно однорідною.
Для оцінки статистичної значущості відхилення розподілу швидкості вітру від
нормального [3] застосовано критерій Гірі [4].
У випадку порушення однорідності вибірки для визначення року «розриву
однорідності» застосовано критерій Крамера-Уелча [5, 6].
На основі даних про середньорічні швидкості вітру на МС України, даних про
перенесення метеомайданчиків та зміни типу та висот вітровимірювальних приладів, а також
базуючись на аналізі графіків закритості горизонту МС, процедурі пошуку року «розриву
однорідності» визначено періоди валідних даних та сформовано базу опорних МС України.
В результаті даного аналізу було обрано 100 МС, які в той, чи інший час мали періоди
даних, які відповідають теоретичним вимогам. Проте, у ряду станцій валідний період
закінчується 20, а інколи і 30 років тому. Очевидно, що дані цих станцій не можливо
використовувати для оцінки сучасної картини вітрової ситуації на території України. Тому із
обраних 100 станцій було виокремлено 70 МС, валідний період (ВП) яких триває і досі
(табл. 1).
Табл. 1. Опорні джерела даних довгострокових спостережень характеристик вітру в Україні
В
МС

Ай-Петрі
Асканія Нова
Баштанка
Бердянськ Порт
Бехтери
Біла Церква
БілгородДністровський
Біловодськ
Великий Бурлук
Веселий Поділ
Вишгород
Вінниця
Генічеськ

П
почат
ок

В
П
кінець

1
987

2
020

1
975

2

2

Чорноморське

3

Яворів

1
2

020

Чернігів

9

020
1

970

4

2

1

Черкаси

0

020

989

2

2

1

Хорли

9

020

991

5

2

1

Херсон

0

020

980

2

2

1

Троїцьке

9

020

991

3

2

1

Тернопіль

2

020

970

4

2

1

Стрілкове

4

020

991

4

2

1

Сімферополь

7

020

988

3

2

1

Сербка

0

020

976

4

2

1

Севастополь

5

020

973

3

2

1

МС

3

020

990

В
П,
років

5

Ямпіль

0
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19
70

2
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19
75

2

19

2

19

2

19

2

19

2

19

2

19

2

19

2

19

2

19

2

19

3
0

2
020

19
77

2
9

020

76

2
9

020

90

5
0

020

91

4
4

020

91

3
4

020

70

3
0

020

76

4
5

020

86

3
5

020

90

4
5

020

75

5
0

020

85

В
П, років

4
4

2
020

4
3

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

В
МС

Долинська
Євпаторія
Жмеринка
Івано-Франківськ
Ізмаїл
Керч
Кропивницький
Коростень
Кривий Ріг
Любашівка
Маріуполь
Миколаїв
Мисове
Нижні Сірогози
Нижньогірський
Очаків
Плай
Пожежевська
Полтава
Пришиб
Рівне
Роздольне

П
почат
ок

В
П
кінець

1
989

2
020

1
988

4

2

Ужгород

4

Кам’янка Бузька

2
2

020

Олевськ

7

020
1

991

4

2

1

Звенигородка

5

020

978

5

2

1

Новодністровськ

0

020

973

5

2

1

Нижні ворота

0

020

975

4

2

1

Миронівка

4

020

970

3

2

1

Лозова

8

020

970

5

2

1

Конотоп

0

020

976

4

2

1

Комісарівка

3

020

982

3

2

1

Канів

1

020

970

5

2

1

Сміла

0

020

977

4

2

1

Золочів

5

020

989

4

2

1

Затишшя

1

020

970

5

2

1

Дружба

0

020

975

5

2

1

Гуляйполе

0

020

979

5

2

1

Глухів

0

020

970

5

2

1

Броди

0

020

970

2

2

1

Болград

9

020

970

4

2

1

Бобринець

5

020

970

3

2

1

Баришівка

2

020

991

3

2

1

МС

1

020

975

В
П,
років

2

Сарни

9

В
П
початок

В
П кінець

20
03

2
020

19
78

2

19

2

19

2

19

2

19

2

19

2

19

2

19

2

20

2

19

2

19

2

19

2

19

2

19

2

19
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Створення комп’ютерних засобів ведення інформаційної бази довгострокових
спостережень характеристик вітру в Україні та формування на її основі системи опорних МС
України з валідними даними, удосконалення математичних методів оцінювання параметрів
функцій розподілу швидкостей вітру та побудови карт розподілу вітрового енергетичного
потенціалу на території України є тими підходами, що забезпечать надійність оперативного
прогнозування енергетичних показників роботи ВЕС з урахуванням їх залежності від
вітрового режиму на площадці.
Наявність детальної достовірної інформації щодо характеристик вітру і можливості
сталого постачання екологічно чистої електроенергії ВЕС в різних регіонах країни, створення
якісного інформаційного забезпечення дозволять оптимізувати стратегію розвитку
вітроенергетики в Україні.
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В работе использован многофакторный дифференциальный подход в качественной
оценке ветроиспользования с разработкой математической модели множественной
линейной регрессии годовой выработки ВЭУ (ВЭС)
Ключевые слова: ветроэлектрическая установка, ветроэлектрическая станция,
выработка электроэнергии, математическая модель
ABOUT QUALITATIVE ASSESSMENT OF WIND USE IN WIND CLIMATIC CONDITIONS
OF THE NORTHERN BLACK SEA REGION OF UKRAINE
V. Podhurenko1, V. Terekhov2,
1Admiral

Makarov National University of Shipbuilding, 2"MC" Wind Parks of Ukraine"

The paper uses a multifactorial differential approach in the qualitative assessment of wind
use with the development of a mathematical model of multiple linear regression of the annual
electricity output of wind turbines ( wind farms)
Keywords: wind turbine, wind farm, electricity production, mathematical model
ORCID: 10000-0001-8443-0160, 20000-0003-1080-0119
В многочисленных зарубежных публикациях по ветроиспользованию широко
распространен постулат, что эффективность работы ветроэлектрических установок (ВЭУ)
повышается, в основном, за счет увеличения их номинальной мощности. Оценки ВЭУ
мощностью генератора возникли от инженеров-сетевиков, которые описывали их известным
им термином – размерами генератора [1]. Производители ВЭУ по сей день продолжают
использовать номинальную мощность с целью идентификации своего продукта. Это
исходное положение постепенно вошло в ранг мировой тенденции.
В ежегодных отчетах ветроэнергетических ассоциаций имеются лишь количественные
показатели установленных ВЭУ и их средняя мощность, хотя эти показатели мало говорят
о том, сколько энергии будут генерировать ВЭУ.
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Предложенная научная гипотеза [2] о многофакторном влиянии на выработку
электроэнергии различных параметров (номинальной мощности, диаметра и высоты оси
ветроколеса (ВК) и др.) и о дифференциальном подходе к оценке каждого из факторов
влияния, убедительно подтвердили несостоятельность и пагубность действующего
постулата в качественной оценке эффективности работы ВЭУ и ветроэлектростанций
(ВЭС).
Величина годовой выработки электроэнергии ВЭУ является основополагающим
критерием оценки эффективности её работы в конкретных ветроклиматических условиях.
Наиболее часто выработка электроэнергии Q представляется в виде свертки двух функций:
кривой мощности (КМ) P(v) ВЭУ с заданными техническими характеристиками, и
дифференциального распределения Вейбулла – Гнеденка f(v):
Q=TKГ0P(v)⋅f(v)dv,

(1)

где, К – коэффициент готовности ВЭУ, Т – время работы.
Однако наметившаяся тенденция производителей ВЭУ не опубликовывать КМ своих
изделий существенно затрудняет расчет выработки электроэнергии. Кроме того, при
подборе ВЭУ под конкретные ветровые условия нередко возникает задача определения
выработки электроэнергии ВЭУ с параметрами, отсутствующими в ограниченном
ассортименте представленных на рынке моделей.
Разработка математической модели (ММ) множественной линейной регрессии [2]
годовой выработки электроэнергии ВЭУ, определяющей влияния отдельных параметров
(объясняющих факторов): диаметра ВК D, высоты оси ВК H и номинальной мощности
генератора Р и других на величину годовой выработки ВЭУ в виде функции Q = f (P, D, H)
существенно упрощает проведение подобных расчетов, так как требуется лишь
единоразовое определение годовой выработки выборочных моделей ВЭУ на нескольких
высотах расположения оси ВК.
Полученная ММ позволяет на мировом рынке
целенаправленно отбирать (или проектировать) наиболее эффективные ВЭУ под
ветроклиматические условия конкретного места строительства промышленной ВЭС.
По данным ветровых замеров на площадке пилотной Аджигольской ВЭС,
расположенной в Северном Причерноморье Украины с использованием КМ ВЭУ
мощностного ряда 1,5 – 3,2 МВт различных мировых производителей была разработана ММ
вида:
Г

Q = –7126,25 + 1348,594∙P + 97,52617∙D + 28,81139∙H. (2)
Сопоставление результатов теоретических исследований и промышленной
эксплуатации убедительно доказало правомерность применения полученной ММ (2) [2].
На сегодняшний день область адекватности ММ (2) (до 3,2 МВт) является
недостаточной. Так, за последние годы, в соответствии с действующим постулатом,
номинальная мощность, вводимых в эксплуатацию ветропарков Украины существенно
возросла и приближается к значению в 5 МВт. К сожалению, тенденция необоснованного
роста номинальной мощности продолжается, что потребовало пересчета коэффициентов
ММ (2).
В ходе дальнейшей работы по данным [3] был сформирован набор из 16-ти КМ ВЭУ
мощностью 3,5 – 8 МВт и по (1), с учетом данных многолетних высотных ветровых
измерений вблизи с. Ивановка Николаевской области, были определены теоретические
выработки данных ВЭУ на высотах 50, 80, 100, 120, 140 и 160 м (всего 96 значений).
Применив инструмент «Регрессия» пакета программ MS Excel была получена новая
ММ вида:
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Q = –15260,7 + 1195,699∙P + 137,2119∙D + 73,08151∙H. (3)
Полученная ММ имеет высокий коэффициент детерминации R = 0,96, стандартную
ошибку 943 МВт∙час, модель значима в целом по Фишеру (P < 2,34∙10 ). Уровень
значимости коэффициентов при объясняющих факторах по Стьюденту крайне мал. То есть
ММ (3) не имеет видимых недостатков.
Сопоставление коэффициентов ММ (2) и (3) показывает, что дальнейшее увеличение
размеров ВК до показателей 150 – 170 м привело к среднему росту энергоотдачи условного
1 м кольца ВК на 40 %, а условного повышения высоты оси ВК на 1 м – на 150 %. На фоне
роста геометрических размеров ВК влияние условного 1 МВт мощности генератора
несколько снизилось (на 11 %).
Сопоставительный анализ результатов моделирования по ММ (2) и (3) с исходными
данными (96 значений) показал среднюю ошибку прогнозирования 3,8% ММ (3) против
10,6% ММ (2). На рис. 1 наглядно показан постепенный рост отклонения результатов
прогнозирования ММ (2) от исходных данных по мере увеличения размеров ВЭУ с
соответствующим увеличением годовой выработки Q.
2

F
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Рис.1 Оценка прогнозирования ММ

Посилання:
1.
Gipe Paul, Wind Energy Comes of Age, John Wiley & Sons: New York, 1995.
2.
В. С. Подгуренко, “Математическая модель задачи эффективности и один из методов её решения для
увеличения выработки электроэнергии ветроэлектростанциями” в Моделювання та інформаційні технології.
Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, Вип. 86, c. 50–55, 2019.
3.
База данных сайта https://en.wind-turbine-models.com/

УДК 621.548

РОЗРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНОГО ГЕНЕРАТОРА БЕЗМУЛЬТИПЛІКАТОРНОЇ
ВІТРОЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ
В. М. Головко1, І. Я. Коваленко2
1Інститут

відновлюваної енергетики НАН України, 02094, м. Київ, вул. Хоткевича, 20А; 1,2Національний
технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

199

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

03056, м.Київ, пр. Перемоги, 37
тел./факс 1+380442062809, +380979399673, e-mail: 1info@ive.org.ua, 2048141@ukr.net

В роботі наведені результати експериментального дослідження автономного
магнітоелектричного генератора безмультиплікаторної вітроелектроустановки.
Ключові слова: безмультиплікаторна автономна вітроелектроустановка, синхронний
генератор з постійними магнітами.

DEVELOPMENT OF AN EXPERIMENTAL INSTALLATION FOR
MAGNETOELECTRIC GENERATOR RESEARCH OF A MULTIPLIERLESS WIND
TURBINE.
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Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, National Technical University of
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The paper presents the results of an experimental study of an autonomous magnetoelectric
generator without a multiplier wind turbine.
Keywords: multiplier autonomous wind turbine, synchronous generator with permanent magnets
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Вступ. Розроблення експериментального стенду для визначення параметрів та
характеристик
магнітоелектричного
генератора
безмультиплікаторної автономної
вітроелектроустановки призначене
для
оцінки
характеристик
синхронного
електрогенератора з постійними магнітами та ефективності технічних рішень, направлених
на підвищення ступеня перетворення енергії вітру в електричну.
Мета роботи полягає в розробці стенду та проведення експериментальної перевірки
результатів, що отримані при математичному та імітаційному моделюванні роботи
генератора вітроустановки торцевого типу із збудженням від постійних магнітів та
додатковою підмагнічувальною обмоткою [1].
Матеріали і результати досліджень. До складу стенду входить: привідний двигун
постійного струму із незалежним збудженням; цифровий вимірювач швидкості обертання
вала ротора генератора; трифазний торцевий магнітоелектричний генератор; вимірювальні
прилади, що здійснюють контроль електричних параметрів генератора; комплект
вимірювальних приладів, що здійснюють контроль електричних параметрів генератора,
привідного двигуна, навантаження та додаткової обмотки, що підмагнічує; трифазного
мостового випрямляча; навантаження; комплекту ємностей, що впливають на процес
підмагнічування; систему керування струмом збудження привідного двигуна та додатковою
обмоткою, що підмагнічує.
За випрямлячі використано мости Ларіонова для симетричного приєднання
навантаження. Коригування та зміна швидкості обертання ротора генератора здійснювалось
за допомогою двозонного регулювання напругою на якірній обмотці привідного двигуна
постійного струму та струму його збудження. Як вимірювач швидкості обертання ротора
використовується система, що працює на основі датчика Холла. Оскільки номінальна
швидкість обертання генератора значно нижча від номінальної швидкості обертання
привідного двигуна, передача зусилля від привідного двигуна до генератора здійснюється за
рахунок пасової передачі та системи шківів із передавальним числом 1:5.
Досліджувалось три режими роботи магнітоелектричного генератора:
●
характеристика холостого ходу без регулювання;
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●
характеристика холостого ходу при підмагнічуванні із
застосуванням сторонньої ємності;
●
характеристика холостого ходу при підмагнічуванні додатковою
обмоткою (при подачі постійного струму).
Характеристика генератора без регулювання має найнижчі значення величини
напруги. При збільшенні швидкості обертання ротора генератора напруга на виході
генератора збільшується лінійно за рахунок збільшення ЕРС обертання, що наводиться в
обмотці якоря генератора. При збільшенні величини підмагнічувальної ємності напруга
починає зростати за рахунок збільшення основного магнітного потоку. Однак, при
подальшому збільшенні величини підмагнічувальної ємності (при С>100 мкФ) напруга
збільшується незначно, що пояснюється насиченням магнітної системи, збільшенням
реактивного струму в обмотці якоря та падіння напруги на активному та індуктивному опорах.
При подачі постійної напруги на додаткову обмотку підмагнічування спостерігається
збільшення величини напруги, що пояснюється підсиленням основного магнітного потоку
генератора. Даний дослід проводився при вимкненій додаткової ємності.
Висновки. Розроблено структуру експериментального стенду для досліджень
магнітоелектричного генератора безмультиплікаторної вітроелектроустановки. До складу
експериментального стенду входить привідний двигун постійного струму з незалежним
збудженням з двозонним регулюванням швидкості обертання, досліджуваний
магнітоелектричний генератор, комплект вимірювальних приладів та змінне навантаження.В
результаті отримано та проаналізовано характеристики холостого ходу генератора.
Недоліком використання, як методу корекції вихідної потужності, підмагнічувальних
конденсаторів є постійне навантаження на ротору вітроустановки, а також наявність
додаткових втрат в обмотці якоря, викликаних реактивним струмом якоря генератора
ємнісного характеру.

Посилання:
1. В. М. Головко, М. А. Коваленко, І. Я. Коваленко, “Математичне моделювання
автономної вітроустановки з синхронним генератором магнітоелектричного типу”,
Відновлювана енергетика, № 4 (62), С. 31–39, 2020, https://doi.org/10.36296/18198058.2020.4(63).50-58

УДК 621.314; 621.391

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ВІБРОДІАГНОСТИКИ ВУЗЛІВ
ВІТРОГЕНЕРАТОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЙМОВІРНІСНОГО ПІДХОДУ
В. М. Зварич1, Ю. І. Гижко2, О. М. Глазкова3, М. В. Мислович4
1,2,4Інститут
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Розглянуто деякі особливості побудови системи вібродіагностики обертових вузлів
генераторів вітроустановок з використанням ймовірнісного підходу. Розглянута
структура такої системи вібродіагности, особливості її елементів. Визначено
особливості програмного забезпечення системи вібродіагностики генераторів
вітроустановок. Показано особливості режимів такої системи.
Ключові слова: генератор вітроустановки, система вібродіагностика, ймовірнісний
підхід до діагностування.
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SOME FEATURES OF THE VIBRATION DIAGNOSIS SYSTEM CONSTRUCTION WITH
PROBABILISTIC METHOD APPLICATION
V. Zvaritch1, Yu. Gizhko2, O. Glazkova3, M. Myslovych4
1,2,4Institute

of electrodynamics National Academy of Science of Ukraine;
National Academy of Sciences of Ukraine.

1,3Institute

of renewable energy

Some features of wind generator elements vibration diagnostic system construction with
probabilistic method application are discussed. Structure of the vibration diagnostic system is
considered. Features of construction of the system elements are shown. Software features of
vibration diagnostic system of wind generator elements is discussed. Regimes of the diagnostic
system are considered.
Keywords: wind generator, vibration diagnosis, probabilistic approach
ORCID: 10000-0002-1271-4954, 20000-0002-5702-4738, 30000-0001-9409-1975, 40000-00021271-4954
Використання систем діагностування при побудові та експлуатації вітрогенераторів
різної потужності може суттєво підвищити надійність такого обладнання та підвищити
економічні показники його використання. Приймаючи до уваги підписану Україною Угоду про
асоціацію Україна-ЄС та Договір про заснування Енергетичного співтовариства,
експлуатація самих вітрогенераторів а також систем їх діагностування повинна відповідати
Європейським стандартам.
В доповіді розглядаються деякі особливості побудови систем діагностування
вітрогенераторів та стандарти, яким вони повинні відповідати.
Система створюється для вібродіагностики окремих вузлів вітрогенераторів, Рис.1.
В своєму складі система містить: вимірювальні давачі (акселерометри) (1), попередні
підсилювачі (2), прилад обробки та фільтрації вібраційних сигналів (ПОФВС) (3), аналогоцифровий перетворювач (4), тахометр (5), персональний комп'ютер 7, спеціалізоване
програмне забезпечення [1].
Функціонування системи відбувається таким чином. З виходу акселерометра (1)
вібраційний сигнал поступає на підсилювач (2) а вже підсилений сигнал надходить до
ПОФВС (3), налаштування якого залежить як від вібраційних характеристик
вітрогенератора, так і від швидкості вітру. В своєму складі ПОФВС має фільтри низьких
частот,
фільтри
високих
частот,
режекторні
фільтри.
Профільтрований
аналоговий вібраційний сигнал поступає на вхід аналогово-цифрового перетворювача
(АЦП) та в оперативну пам'ять персонального комп'ютера.
Програмне забезпечення побудовано з використанням теорії лінійних випадкових
процесів та включає в себе наступні модулі:
1.
Модуль оцінки стаціонарності вібраційних сигналів - дозволяє оцінити
стаціонарність вібраційних сигналів як в вузькому (в рамках оцінки функції
розподілу) так і в широкому (в рамках оцінок математичного сподівання та
дисперсії) сенсі.
2.
Модуль оцінки діагностичних параметрів – дає можливість оцінити
діагностичні параметри технічного стану вітрогенератора. Якщо сигнал
стаціонарний та Гаусів (що можна визначити з використанням оцінок асиметрії та
ексцесу вібраційних сигналів, які аналізуються), то проводиться аналіз тільки ядра
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в моделі лінійного випадкового процесу. Ядро лінійного випадкового процесу
оцінюється з використанням авторегресійного аналізу вібраційних сигналів [2].
Система передбачає використання 7 діапазонів швидкостей обертання валу
вітрогенератора. Для кожного діапазону існує свій діапазон частот налаштування ПОФВС та
відповідні характеристики лінійного випадкового процесу. Перемикання діапазонів частот
ПОФВС проводиться за сигналом тахометра.

Рис.1. Структурна схема системи вібродіагностики

Якщо вібраційні сигнали стаціонарні але їх розподіл не можна віднести до гаусового
розподілу, крім оцінки ядра лінійних випадкових процесів необхідно оцінити і використати і
статистичні характеристики вищих моментів (наприклад – кумулянти). Це дозволяє виявити
несправності на ранніх стадіях їх появи.
Система працює в двох режимах: «навчання» та «діагностика».
В режимі «навчання» відбувається оцінка стаціонарності вібраційних сигналів, оцінка
діагностичних ознак, формування навчальних сукупностей на основі діагностичних ознак,
вибір та побудова розв'язувальних правил. В залежності від вибраного розв'язувального
правила відбувається вибір та побудова методу прогнозування діагностичних ознак [3].
В режимі «діагностика» відбувається відбір стаціонарних вібраційних сигналів, оцінка
для них діагностичних ознак та прийняття рішень про технічний стан вузлів вітрогенератора,
що діагностується. Прогнозування поведінки діагностичних параметрів дає можливість
оцінити час безвідмовної роботи вітрогенератора
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМЕНШЕННЯ ОПОРУ ТРАВЕРС РОТОРА ДАР’Є
Л. С. Серілко1, З. К. Сасюк2, Д. Л. Серілко3, Л. В. Войтович4
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна
e-mail: 1l.s.serilko@nuwm.edu.ua

Для зменшення опору траверс була запропонована конструкція ВЕУ, яка дозволяє
максимально зменшити лобовий опір. В результаті зменшується вага вала та тертя в
підшипниках, що сприяє збільшенню коефіцієнта використання енергії вітру.
Ключові слова: ротор Дар’є, опір траверс, енергія вітру.
RESEARCH TO REDUCE THE RESISTANCE OF THE BLADES OF THE DARRIEUS
ROTOR
L. Serilko1, Z. Sasiuk2, D. Serilko3, L. Voitovych4
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

To reduce the resistance of the traverse, a wind turbine design was developed, which allows
to reduce the frontal resistance as much as possible. As a result, the weight of the shaft and friction
in the bearings is reduced, which increases the efficiency of wind energy.
Keywords: Darrieus rotor, traverse resistance, wind energy.
ORCID: 10000-0002-2396-561X, 20000-0001-6879-7544, 30000-0001-5881-2413, 40000-00016685-7769
Cвіт рішуче повернувся в бік широкого використання альтернативних джерел енергії,
зокрема, енергії вітру. На думку багатьох вчених сучасні вітроенергетичні установки з
горизонтальною віссю обертання (ВЕУ ГВО) ефективно працюють в регіонах, де швидкість
вітру перевищує 4-5 м/с. За оцінками експертів потужність таких ВЕУ не може перевищувати
7 МВт. За версією журналу Windpower Monthly наземна ВЕУ ГВО фірми Siemens Gamesa
моделі SG 6.6-170 має потужність 6,6 МВт. При цьому діаметр ротора становить 170м, а
висота башти 100-165 м.
В той же час, за оцінками експертів потужність вітроенергетичних установок з
вертикальною віссю обертання (ВЕУ ВВО) може досягати 8-15 МВт [1]. Крім того, такі
агрегати не вимагають пристроїв для орієнтації на вітер, самі лопаті мають нижчу вартість,
генератор можна розміщувати в нижній частині конструкції, що значно спрощує технічне
обслуговування пристрою.
Одним із факторів, які не сприяють широкому впровадженню ВЕУ ВВО, є те, що вони
мають менший коефіцієнт використання енергії вітру (КВЕВ) 0,3-0,45, тоді як максимальне
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значення (КВЕВ) для ВЕУ ГВО теоретично може досягати величини 0,593 [2]. За
деякими дослідженнями [3], на енергетичні показники ВЕУ ВВО суттєво впливає опір
траверс, який може призвести до втрати потужності на 50%. Проведені експериментальні
дослідження ідеального ротора Дар’є (без траверс) показали, що значення КВЕВ може
досягати величини 0,72, що значно більше від максимального значення для ВЕУ ГВО.
Авторами розроблена конструкція ВЕУ ВВО (рис. 1), яка дозволяє максимально
зменшити лобовий опір траверс за рахунок зменшення товщини траверси.

Рис. 1. Схема вітроенергетичної установки з вертикальним ротором

Вона складається з вала 1, встановленого з можливістю обертатися в підшипниках 2 і
3, які закріплені в нерухомій втулці 4. Втулка 4 жорстко закріплена до нерухомої основи 5,
всередині якої розміщено генератор 6. До вала 1 у верхній частині прикріплені траверси 7,
на які встановлені лопаті 8. До нижніх кінців лопатей 8 прикріплені ролики 9, які встановлені
з можливістю котитися по поверхні нерухомого плоского кільця 10. Кільце 10 кріпиться до
втулки 4 за допомогою стержнів 11.
При збільшені вітру до мінімального значення, яке необхідне для запуску ротора, лопаті
8 починають обертатися, передаючи крутний момент через траверси 7 на вал 1, в результаті
чого генератор 6 починає виробляти електричний струм. Ролики 9 починають котитися по
поверхні кільця 10, яке сприймає вертикальне навантаження від ваги лопатей 8 та траверс
7.
Запропонована конструкція ВЕУ ВВО дозволяє зменшити лобовий опір траверс, а,
отже, і втрат енергії на подолання цього опору. Крім того, зменшення навантаження на вал
ВЕУ дозволяє зменшити його вагу і тиск на підшипники. В результаті цього зменшується
тертя в цих підшипниках, що також сприяє збільшенню коефіцієнта використання енергії
вітру. Оскільки розміри вала суттєво зменшаться, а в середній частині його можна
виготовляти у вигляді гнучкого вала із штучних волокнистих матеріалів, то це зменшить як
вартість самого пристрою, так і затрати на його монтаж.
Посилання:
1.
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОТОЮ СПОЖИВАЧА ЗА РАХУНОК
ВИКОРИСТАННЯ ВІТРОУСТАНОВОК
В. М. Головко1, В. П. Коханєвич2, М. О. Шихайлов3, Н. В. Марченко4
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 02094, м. Київ, вул. Г. Хоткевича, 20А
тел./факс 2062809, e-mail: info@ive.org.ua

У наведених матеріалах розглядається методика розрахунку кількості теплоти, що
може бути отримана при дроселюванні робочої рідини через гідравлічний опір, та показано,
що приріст температури пропорційний втратам тиску на гідравлічних опорах (у даному
випадку на дроселі та запобіжному клапані) і обернено пропорційний продуктивності насоса
і теплоємності робочої рідини.
Ключові слова: вітроенергетика, вітроустановка, дроселювання робочої рідини, нагрівання
робочої рідини.
ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF PROVIDING CONSUMER HEAT AT THE
EXPENSE OF THE USE OF WIND TURBINES
V. Golovko1, V. Kokhanievych2, N. Shykhailov3, N. Marchenko4
Institute of Renewable Energy of the NAS of Ukraine

In the given materials the technique of calculation of quantity of heat which can be received
at throttling of working liquid through hydraulic resistance is considered and it is shown that
temperature increase is proportional to pressure losses on hydraulic support (in this case on throttle
and the safety valve) and inversely proportional to pump productivity and working capacity liquids.
Keywords: wind energy, windturbine, throttling of working liquid, heating of working liquid
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Вступ. Загальновідомо, що частка імпортованих первинних енергоджерел (нафта,
газ) складає майже 60% паливного балансу України. Нова Енергетична стратегія України до
2035 року «Безпека, енергоефективність та конкурентоспроможність» (ЕСУ2035) [1] включає
амбітні цілі для України до 2035 року. Серед них слід відмітити наступні:
- скоротити енергоємність ВВП більш ніж вдвічі до 2035 року;
- збільшити частку відновлюваної енергії у загальному постачанні первинної енергії
(ЗППЕ) до 12% у короткостроковому і середньостроковому періодах до 2025, до 17% у 2030
р. і не менше ніж 25% до 2035 року (включаючи гідроенергетичні потужності та виробництво
теплоти з біомаси і біогазу).
Отримання теплоти за допомогою вітроустановок може бути здійснено трьома
способами:
– механічне перемішування робочої рідини у замкненому об’ємі, де нагрівання робочої
рідини відбувається за рахунок тертя шарів рідини між собою [2]. Інша подібна установка
описана у роботі [3]. Ця вітроустановка, окрім електроенергії при швидкості вітру вище
розрахункової за допомогою відцентрової муфти, додатково під’єднує вертикальний вал, що
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жорстко з’єднаний з механічною мішалкою, за допомогою якої здійснюється нагрівання
теплоносія;
– другий спосіб отримання теплоти від вітроустановки - це дроселювання робочої рідини
через дросель або запобіжний клапан. Всі втрати потужності у гідросистемі в кінцевому рахунку
перетворюються у теплоту і акумулюється у рідині [4];
– третій спосіб - це нагрівання робочої рідини за рахунок електромагнітних явищ
(струмів Фуко).
Відомо, що вітроустановки (ВУ) на швидкостях вітру до номінальної працюють зі
змінною кутовою швидкістю. Щоб досягнути найбільш ефективного використання ВУ та
уникнути повної зупинки ротора необхідно узгодження кривої відносних моментів ротора
вітроустановки в залежності від кутової швидкості ротора з кривою навантаження [5].
Ідеальною кривою навантаження можна вважати криву, що проходить через максимуми
кривих коефіцієнтів використання енергії вітру. Якщо вважати, що отримана крива буде
являти собою кубічну параболу, то і крива навантаження має бути кубічною параболою.
Відомо,що потужність потоку рідини, яка проходить крізь дросель та запобіжний клапан,
може бути записана:
,

(1)

де
- продуктивність насоса, м /с;
- перепад тиску на дроселі, Н/м .
З іншого боку продуктивність робочої рідини, що може пройти крізь дросель за
перепаду тиску ∆p визначиться як:
3

2

,
(2)
де µ - коефіцієнт продуктивності.
Знайшовши ∆p з виразу (2) і після підстановки у вираз (1) отримаємо:
.
(3)
Тобто, потужність потоку рідини, що проходить крізь дросель та запобіжний клапан, від
продуктивності насоса, має кубічну залежність що, у свою чергу, прямо пропорційна (у
випадку використання насосів об’ємного типу) кутовій швидкості насоса. Тоді залежність для
визначення кількості теплоти, що може бути отримана при дроселюванні рідини за один цикл
[6]:
,

(4)

де
- втрата тиску у запобіжному клапані, дроселі та трубопроводах, Н/м ; с теплоємність рідини при постійному тиску, Дж/кг∙град; - щільність робочої рідини, кг/м ;
- приріст температури за один цикл.
Висновок. Наведені методичні підходи до визначення кількості теплоти, що може бути
отримана при дроселюванні робочої рідини за гідравлічного опору.
2

3
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РОБОТА СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ВІТРОУСТАНОВКИ ЗІ ЗБУДЖЕННЯМ ВІД
ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ НА МЕРЕЖУ
Ю. М. Перминов1, Н. В. Марченко2, С. Ю. Перминова3
1,2Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 02094, м. Київ, вул. Г. Хоткевича,20А; 3 Інститут
екологічного управління та збалансованого природокористування, 04050, вул. Ю. Іллєнка, 81, корп. 20, м. Київ,
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Наведено параметри та умови, дотримання яких є обов’язковим при паралельній
роботі генератора та мережі, розглянуто негативні наслідки при помилковому фазуванні
генератора та мережі.
Ключові слова: вітроустановка, синхронний генератор зі збудженням від постійних
магнітів, постійні магніти, електронна схема.
OPERATION OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR APPLIED TO
THE GRID CONNECTED WIND TURBINES
Y. Permynov1, N. Marchenko2, S. Permynovа3
1,2Institute

of Renewable Energy of the NAS of Ukraine; 3Institute for Environmental Management and Balanced
Nature

The parameters and conditions that must be met in parallel operation of the generator and
the network, are presented, as well as the negative consequences of erroneous phasing of the
generator and the network.
Keywords: wind turbine, permanent magnet synchronous generator, permanent magnets,
electronic circuit
ORCID: 10000-0001-5604-8327, 20000-0001-9921-9077, 30000-0003-0550-6548
У вітроенергетиці широке застосування отримали генератори різноманітних
конструкцій: постійного струму, асинхронні, синхронні з електромагнітним збудженням.
Останнім часом розповсюдженим є застосування синхронних генераторів зі збудженням від
постійних магнітів, у тому числі генераторів мегаватної потужності, а у складі вітроустановок
на сьогодні є дуже поширеним. [1]
Використання постійних магнітів в системі збудження генераторів дозволяє виключити
витрати на збудження, усунути ковзкі контакти, одночасно даючи змогу спростити
конструкцію, підвищити ККД та надійність машин. [2]
При паралельній роботі генератора та мережі необхідним є дотримання ряду вимог, які
наведено у статті, поряд з негативними наслідками помилкового фазування генератора та
мережі. У випадку обертання ротора генератора вітроколесом, безперервно змінюється кут
Ѳ між ЕРС генератора і напругою мережі, в процесі чого змінюється електромагнітна
потужність та момент генератора. Якщо швидкість ротору вища ніж синхронна швидкість, кут
Ѳ безперервно зростає та машина почергово переходить з генераторного режиму у
двигунний та навпаки.
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У режимі двигуна електромагнітний момент змінює знак та діє на ротор в напрямку його
обертання, являючись рушійним. При куті Ѳ > π/2, машина може випасти з синхронізму.
Таким чином відбувається складний перехідний процес, який визначає вимоги до
електронної схеми, увімкненої між генератором та мережею. Завданням статті є розгляд
варіанту такої схеми, яка складається з декількох блоків, проведення аналізу кожного блока
та визначення їх взаємозв’язку з метою визначення можливості стабілізації вихідних
параметрів генераторів вітроустановок зі збудженням від постійних магнітів у відповідності
до вимог мережі. [3,4]
На рис. 1 показана кутова характеристика потужності синхронного генератора, при
цьому видно, що максимальна активна потужність Pe синхронного генератора досягається
при куті Ѳ = π/2, а повна потужність P для неявнополюсного складається з двох компонентів
P_e. та P_u.

Рис. 1. Кутова характеристика потужності синхронного генератора
Fig. 1. Angular power characteristic of a synchronous generator

Висновки.
1. Визначено вимоги, дотримання яких необхідно для роботи генератора на
мережу.
2. Показано, що при необхідних постійних параметрах мережі: напруги U="const"
, частоти, f="const" , (нескінченна мережа) та E_0="const" (постійне збудження) потужність генератора Р залежить тільки від кута Ѳ (кутова характеристика) між
векторами напруги мережі та ЕРС генератора E_0.
3. Стабілізація вихідних параметрів генератора зі збудженням від постійних
магнітів, працюючого на мережу, можлива шляхом застосування сучасних електронних
схем; це дозволяє виконувати генератори певної конструкції, відмінної від відомих, один
з яких продемонстровано в даній статті.
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ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ КЕРОВАНИХ ПРИСТРОЇВ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ
ПОТУЖНОСТІ НА ВИБІР ПЕРЕТИНУ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ
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У роботі проаналізовано існуючий спосіб вибору перетину проводів методом
інтервалу економічних кривих.
Ключові слова: повітряна лінія електропередавання; струмові економічні інтервали;
хвильовий опір;
EVALUATION OF THE INFLUENCE OF CONTROLLED DEVICES OF POWER
COMPENSATION ON THE CHOICE OF LINE CROSS SECTION
V. Koshman1, L. Sabarno2, I. Sevastyuk3, V. Kuchansky4
The Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine

The paper analyzes the existing method of choosing the cross section of wires by the method
of interval of economic curves.
Keywords: overhead power line; current economic intervals; impedance.
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Принцип поєднання економічного аналізу з вирішенням технічних питань конструкції
стосується перш за все до потужних ліній електропередачі змінного струму, який прийнятий
у нормативних документах із проектування. Значною мірою техніко-економічні показники
ліній визначаються поперечним перетином. проводів та конструкцією фази. Вимоги до ліній
постійно зростають, причому насамперед щодо підвищення надійності, збільшення
пропускної здатності передавання заданої потужності у нормальному та післяаварійному
режимах. При цьому в нормальному режимі необхідно забезпечити найбільш економічне
передавання електроенергії, що відповідає мінімуму витрат на спорудження та експлуатацію
лінії [1–2].
Перетин проводів та конструкція фази лінії повинні бути обрані таким чином, щоб вони
відповідали оптимальному співвідношенню між витратами на спорудження та експлуатацію
лінії, що зростають зі збільшенням перетину, та витратами, які пов'язаними з оптимізацією
конструкції проводів фази. Вибір конструкції фази – досить складне техніко-економічне
завдання, оскільки визначає основні характеристики лінії – від пропускної здатності до витрат
на її спорудження та експлуатацію [1–2]. Основні цілі вибору конструкції фази - виключити
коронування проводів та зменшити тим самим втрати електроенергії на корону, а також
знизити рівень радіоперешкод, що випромінюються короною до допустимого значення.
Застосування напруги 330 кВ дозволило у короткі терміни та за невеликих витрат вирішити
такі завдання [1–2].
Основні методики, що служать у практиці проектування для вибору оптимального
перетину дротів в даний час - це метод економічної щільності струму та метод економічних
струмових інтервалів, що засновані на мінімізації функції дисконтованих витрат. Метод
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вибору перетину проводів, запропонований 1945 року В.М. Блок, отримав назву методу
струмових економічних інтервалів [4]. Він заснований на побудові дискретної технікоекономічної моделі лінії електропередачі, що базується на наступних припущеннях: відсутні
втрати активної потужності на корону; лінія споруджується протягом одного року (що
справедливо для більшості ліній з номінальною напругою до 330 кВ), після чого починається
її нормальна експлуатація до закінчення розрахункового періоду; щорічні відрахування від
капіталовкладень на обслуговування, ремонт та реновацію, а також середньозважений
тариф на електроенергію протягом розрахункового періоду не змінюються; конфігурація
графіку перетікання активної потужності по лінії протягом розрахункового періоду
залишається однаковою; зміна активного опору фази лінії від температури не враховується;
збитки від перерв електропостачання споживачів у функції витрат також не враховуються.
Виходячи зі сказаного та зважаючи на експлуатаційні переваги традиційних повітряних
ліній (ПЛ) -330 кВ, що виконуються з одиночними проводами, можна стверджувати, що
ефективність застосування ПЛ-330 кВ з розщепленою фазою залежить від проведеної у
країні тарифної політики та загальної економічної ситуації. Застосування напруги 330 кВ
дозволило у короткі терміни та за невеликих витрат вирішити такі завдання [1–2].
Виходячи зі сказаного та зважаючи на експлуатаційні переваги традиційних ПЛ-330 кВ,
що виконуються з одиночними проводами, можна стверджувати: ефективність застосування
ПЛ-330 кВ з розщепленою фазою залежить від проведеної у країні тарифної політики та
загальної економічної ситуації. В даний час застосування ПЛ-330 кВ з розщепленою фазою
замість установки додаткових джерел реактивної потужності ефективно для ліній із малою
щільністю графіка навантаження. При цьому масштаби застосування таких ліній не
перевищать одиниць відсотків від загального обсягу споруджуваних ПЛ цього класу напруги.
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Частка гідроенергетики в національному балансі електроенергії в Україні є порівняно
невисокою [1, 2] і має тенденцію до зниження. Однак національні плани розвитку
електроенергетики передбачають подальше нарощування потужностей гідроенергетики – як
за рахунок модернізації і розширення існуючих гідроелектростанцій (ГЕС), так і будівництва
нових ГЕС і гідроакумулювальних станцій (ГАЕС) [3–5]. Водночас, країну може очікувати й
подальша деградація річкового біорізноманіття, в тому числі і в межах природоохоронних
територій [6]. Серед основних причин цьому варто виділити недосконалість екологічного
законодавчого регулювання в країні, яке забезпечувало б сталий розвиток гідроенергетики
в межах раціонального природокористування, без надмірної шкоди довкіллю [7].
Негативний вплив гідроенергетики на довкілля, особливо на річкові та прирічкові
екосистеми, є науково обґрунтованим фактом [8, 9], що унеможливлює її розгляд в якості
«екологічно чистої» енергетики. Гідроенергетика здатна завдавати значну і часто
невідворотну шкоду річкам, як великим, так і малим, природним екологічним системам,
біорізноманіттю та екосистемним послугам, соціумам та соціально-економічним відносинам
[6-9]. Це означає, що сталий розвиток гідроенергетики неможливий без розв’язання
неминучих, інколи надскладних соціально-екологічних та соціально-економічних конфліктів
між різними зацікавленими сторонами [1, 2, 5–7]. В сучасному світі це має відбуватися на
основі поваги до прав людини, пріоритетності збереження природних річкових екосистем та
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пошуку компромісів між перевагами виробництва електроенергії та супутніми екологічними,
соціальними та економічними наслідками негативного плану [6, 8, 9].
Досвід США та країн Євросоюзу (ЄС) показує, що гідроенергетика має шанси на
екологічно-сталий розвиток в майбутньому лише за умови врахування актуальних
екологічних і соціальних викликів, одним з яких є виділення заборонених зон (територій) (nogo areas), де будівництво нових ГЕС і ГАЕС буде недопустимим з екологічних чи соціальноекологічних міркувань. Україна, яка переживає нелегкі часи надмірного антропогенного тиску
на природу, потребує нового підходу до регулювання у сфері гідроенергетики [10]. Такий
підхід, зокрема, може включати прийняття окремого закону про гідроенергетику з
урахуванням думок всіх зацікавлених сторін, з акцентом на посилення екологічного
моніторингу та контролю, захист природоохоронних територій і особливо цінних річок, з
удосконаленням природоохоронних вимог як до нових проєктів, так і до існуючих об’єктів,
незалежно від їх потужності та власності. Значну роль в його імплементації має також
відігравати забезпечення дотримання цих вимог з боку інвесторів, розробників проєктів,
приватних осіб та організацій, що будують та експлуатують ГЕС і ГАЕС.
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Використання гідроенергії в Європі має тисячолітню історію. Перші гідравлічні машини
у вигляді водяних коліс були застосовані ще до нашої ери, римлянами. Протягом століть,
водяні колеса використовувались європейцями на борошномельних, лісопильних,
паперових, молоткових (гамарні) млинах [1, 2]. Перший гідрогенератор в світі теж
запрацював у Європі, в 1879 р., у Великій Британії [1]. Тривалий час гідроенергетика
відігравала провідну роль в електропостачанні багатьох європейських країн, сприяла їх
індустріалізації [2]. В деяких країнах (Норвегія, Австрія, Швеція, Португалія) гідроенергетика
ще досі забезпечує більшу частину національного виробітку електроенергії [3]. В Австрії
гідроенергетичну галузь вважають національним надбанням [4], а в Норвегії – ключовим
фактором національного державотворення [2].
Частка гідроенергетики у балансах електроенергії в країнах Європи суттєво варіює –
від 0,2-0,5% (Данія, Естонія, Нідерланди) [5], до 30% в Португалії, біля 65% в Австрії [4] і 90%
в Норвегії [2]. В першу чергу це залежить від доступного для використання гідропотенціалу
[6]. В більшості країн є тенденція до її зниження, оскільки більшість привабливих створів для
будівництва нових гідроелектростанцій (ГЕС) вже освоєно [6], а використання тих, що ще
залишилися (в першу чергу на Балканах та в Норвегії) ускладнено прийняттям Євросоюзом
(ЄС) в 2000 р. Водної Рамкової Директиви (WFD) [7]. Практично всі європейські країни,
включно і ті, що не є членами ЄС, при прийнятті рішень, що стосуються використання водних
ресурсів, намагаються слідувати її вимогам, згідно з якими слід уникати будівництва нових
ГЕС на вільних річках [7]. Втім, інтерес до розвитку гідроенергетики в Європі не зник. Одним
зі стимулів цьому стало прийняття країнами ЄС в 2009 р. Директиви 2009/28/ЄС щодо
стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел (RED) [8], до яких віднесено і
традиційну гідроенергетику. В результаті спостерігається нарощування потужностей
гідрогенерації, зокрема за рахунок модернізації існуючих ГЕС [6].
Поряд з модернізацією існуючих ГЕС значна увага в Європі приділяється будівництву
гідроакумулювальних станцій (ГАЕС). Загалом, згідно з RED [8], електроенергія вироблена
завдяки гідроакумуляції на ГАЕС в якості відновлюваної не розглядається. Втім, в ЄС
визнається, що ефективне зберігання гідроенергії у великих масштабах з метою
регулювання потужності та частоти в мережі за допомогою ГЕС, що мають великі
водосховища, і ГАЕС є критичною необхідністю в європейській енергосистемі, яка
характеризується все ще великими частками атомної та вугільної електрогенерації, і
нестабільної генерації з таких відновлюваних джерел енергії як вітрова та сонячна [3].
Зокрема, однією з актуальних схем модернізації та реконструкції існуючих ГЕС в Європі
є створення на їх базі комбінованих установок – ГЕС-ГАЕС. Наприклад, у Франції
модернізацію від ГЕС до ГЕС-ГАЕС виконали щонайменше для шести ГЕС, серед яких і
найбільша в країні ГЕС Гранд Мезон. В Італії налічується щонайменше дев’ятнадцять ГЕСГАЕС, у Швейцарії – 15, у Австрії – 18, у Німеччині – 8, в Іспанії – 14, в Португалії – 9 об’єктів.
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ГЕС-ГАЕС експлуатуються також в Норвегії, Чехії, Румунії, Швеції, Польщі (3 об’єкти) та у
Великій Британії [9].
В зв’язку з об’єднанням української та європейської енергосистем вітчизняна
гідроенергетика може отримати новий шанс. Однак, це вимагає перегляду національної
програми розвитку гідроенергетики у бік модернізації та реконструкції вже існуючих великих
ГЕС і будівництва ГАЕС, зокрема і середньої потужності.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ
А. П. Вербовий
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, вул. Гната Хоткевича 20а, м. Київ, 02094, Україна
тел. +380442062809, e-mail: andver@ukr.net

Проаналізовано сучасний стан гідроенергетики в світі. Коротко визначені основні
напрямки сталого розвитку.
Ключові слова: гідроенергетика, відновлювана енергія, гідроелектростанція.
CURRENT STATUS AND PERSPECTIVE DIRECTIONS DEVELOPMENT OF HYDROENERGY
А. Verboviy
Institute of Renewable Energy, NAS of Ukraine

The current state of hydropower in the world is analyzed. The main directions of sustainable
development are briefly defined.
Keywords: hydropower, renewable energy, hydroelectric power station .
ORCID: 0000-0003-2838-6032
Гідроенергетика – це форма відновлюваної енергії, яка використовує воду, що
зберігається в греблях, а також тече в річках для вироблення електроенергії на
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гідроелектростанціях. Гідроенергетика відіграє важливу роль у забезпеченні сталого
розвитку та декарбонізації, енергоефективності та енергобезпеки, відповідаючи при цьому
критеріям сталого розвитку та декарбонізації світової економіки, а також сприяючи розвитку
вітчизняної промисловості. Вироблення електроенергії на об'єктах гідроенергетики дозволяє
знижувати викиди СО в атмосферу на десятки мільйонів тонн на рік, що
забезпечує величезний потенціал приросту низьковуглецевих потужностей за умов
жорстких вимог міжнародного співтовариства щодо скорочення викидів парникових газів.
Ключовим аспектом відповідності критеріям сталого розвитку є максимальна економія
первинних невідновлюваних джерел енергії при задоволенні потреб у енергії сучасної
економіки та суспільства, а також мінімізація впливу на навколишнє середовище по всьому
ланцюжку технологічного циклу виробництва електроенергії. В умовах зростання глобальних
економічних проблем, забруднення атмосфери, потепління та зміни клімату виробництво
електроенергії з використанням відновлюваних джерел визнано максимально відповідним
перерахованим вимогам. Одним із найбільш суттєвих факторів стримування кліматичних
змін є великі гідростанції. Так, за даними Міжнародного енергетичного агентства, без
існуючих гідростанцій викиди парникових газів були б на 11% вищими.
На даний час найбільшими виробниками гідроенергії, включно з гідроакумулюючими
станціями (ГАЕС) в абсолютних значеннях є Китай, Канада, Бразилія та США, замикає
п'ятірку лідерів Росія.
Однак у розвинених країнах вже освоєно більшу частину економічно доцільного
гідропотенціалу, зокрема в Європі це 75 відсотків, у Північній Америці – близько 70 відсотків,
і можливості для будівництва великих гідроелектростаній (ГЕС) практично вичерпані. У той
же час Африка (21 відсоток світових гідроенергетичних ресурсів) та Азія (39 відсотків)
вносять у світовий виробіток гідроелектроенергії лише 5 і 18 відсотків, відповідно. Південна
Америка і Австралія разом узяті, маючи приблизно 15 відсотків ресурсів, дають лише 11
відсотків виробленої у світі гідроелектроенергіі. Тож можна прогнозувати, що нові великі ГЕС
будуватимуть в основному в Африці, Азії та Південній Америці, бо на інших континентах вони
вже побудовані [1].
Гідроенергія є найпоширенішим джерелом відновлюваної енергії із загальною
встановленою потужністю на всіх шести континентах 1,2 ТВт. Щоб гарантувати сталий
розвиток гідроенергетики та належну роботу станцій, необхідно дотримуватися принципу
балансу між економічним та соціальним розвитком та охороною навколишнього середовища.
У постійно мінливій енергосистемі необхідні інновації для підтримки ефективності та
конкурентоспроможності сталого розвитку гідроенергетики, включаючи заходи щодо
модернізації існуючих електростанцій для підвищення їх ефективності та екологічних
показників.
Перспективним напрямком щодо виробництва енергії може бути освоєння
гідропотенціалу малих річок або водосховищ за рахунок невеликих перепадів рівня води (не
вимагаючи будівництва масивних гребель) з урахуванням природоохоронних обмежень на
використання води для виробництва електроенергії [2] .
Швидкий перехід до відновлюваних джерел енергії, таких як енергія вітру та сонця,
потребує вжиття заходів для зберігання надлишкової енергії за допомогою надійних,
екологічно чистих ГАЕС [3,4]. ГАЕС є найбільшим і єдиним перевіреним рішенням для
зберігання енергії в промисловому масштабі. На їх частку припадає понад 94% встановленої
потужності зберігання енергії.
В даний час активно просувають інші способи отримання електроенергії від води.
Основні напрямки розвитку альтернативної гідроенергетики пов'язані з використанням
механічної енергії припливів, хвиль, течій та теплової енергії океану.
2
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ВИМОГИ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 19283:2020 ДО СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ТА
ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГІДРОАГРЕГАТІВ
Є. О. Зайцев1, А. С. Левицький2, В. Л. Рассовский3, В. О. Березниченко4
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В доповіді розглянуто основні методи, які передбачені міжнародного стандарту ISO
19283:2020 призначені для проведення контролю технічного стану основних елементів
гідроагрегату, таких, як: генератор, вал, підшипники вала, робоче колесо, напірний
трубопровід, спіральну камеру та тощо.
Ключові слова: ISO 19283:2020, гідрогенератор, контроль, моніторинг.
REQUIREMENTS FOR MONITORING AND DIAGNOSIS SYSTEMS OF HYDRAULIC UNITS
TECHNICAL CONDITION BY INTERNATIONAL STANDARD ISO 19283:2020
Ie. Zaitsev1, A. Levytskyi2, V. Rassovsky3, V. Bereznychenko4
1,2,4The

Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine;2PJSC “Ukrhydroenergo's Vyshgorod

In the paper present main methods with provided by the international standard ISO 19283:
2020 for monitor the technical condition of the main elements of the unit, such as generator, shaft,
shaft bearings, impeller, spiral chamber, etc.
Keywords: 19283:2020, hydrogenerator, control, monitoring.
ORCID: 20000-0002-0146-9498, 40000-0002-9961-1703
Сучасний етап розвитку енергетики, як в світі так і в Україні характеризується
переходом від використанням ядерних та вуглецевих джерел енергії до декарбонізованих та
відновлювальних. Одним із відновлювальних джерел електроенергії в Україні є
гідроелектростанції.
З розвитком енергетичної системи України та забезпеченням стабільності її роботи,
впровадженням ринку електроенергії, забезпеченням технічної можливості синхронізації
енергосистеми України з енергооб'єднанням країн континентальної Європи ENTSO-E, а
також необхідності компенсації падіння або підвищення частоти в мережі та вирівнювання
пікових навантажень режими роботи багатьох гідроагрегатів були розширені.
Останнім часом гідроагрегати використовуються в маневрених режимах, що
призводить до збільшення навантаження на всі елементи гідроагрегатів. Використання
машини в таких режимах може призвести до передчасного або непередбачуваного виходу з
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ладу їхніх компонентів і навіть до відмов у роботі гідроелектростанції. З огляду на вище
наведене, можна стверджувати, що на сьогодні існує потреба у розробці та створенні
ефективної стратегії моніторингу стану гідроелектростанцій. Для формування сучасних
вимог щодо проведення обслуговування гідроагрегатів міжнародна організація зі
стандартизації (ISO) розробила та прийняла у квітні 2020 року стандарт ISO 19283:2020
“Condition monitoring and diagnostics of machines – Hydroelectric generating units” (Моніторинг
та діагностика стану машин - гідроагрегати), що є уточнюючим стандартом до цілого ряду
діючих міжнародних та національних стандартів, які стосуються загальних рекомендацій
щодо обслуговування машин за технічним станом.
Стандарт ISO 19283:2020 надає вичерпний стандартизований опис тестових процедур,
які дозволяють забезпечити комплексний підхід до діагностики стану гідроагрегатів на
підставі моніторингу та діагностики складових конструктивних елементів гідроагрегату.
У стандарті виділяються основні методи моніторингу:
- генератора – моніторинг повітряного зазору та магнітного потоку, аналіз часткових
розрядів, параметрів статора (вібрація осердя та корпусу, температура осердя тощо),
вібрації лобових частин;
- вал (включаючи підшипники валу) – моніторинг струму та напруги, аналіз
охолоджувального масла, вібрації, температури, протікання ущільнень;
- напірний трубопровід – моніторинг вібрації шпильок поворотного затвора, вібрації
інжектора, моніторинг кавітацій та гідравлічних збурень, синхронізації робочого колеса (для
ковшових турбін), вібрації корпусу (для капсульних турбін);
- турбіна – контроль зазору між лопатками (для капсульних та поворотно-лопатевих
турбін), стану ущільнень (для поворотно-лопатевих турбін), вібрації кришки (для поворотнолопатевих турбін), моніторинг робочих параметрів, кавітацій та гідравлічних збурень;
Поряд із методами діагностики, у стандарті також наголошується на важливості
моніторингу робочих параметрів агрегату та їх кореляції з діагностичними дескрипторами.
Забезпечення реалізації стратегії обслуговування гідрогенератору за технічним станом на
основі методів описаних в стандарті ISO 19283, у майбутньому, допоможе у визначення
необхідної контрольно-діагностичної інформації, яка характеризує фактичний технічний стан
гідроагрегата, у виробленні протиаварійних уставок для кожної машини, проведення
порівняльного аналізу даних кількох агрегатів.
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УДК 621.311.21

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОКІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВОДНИХ
ПОТОКІВ
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У роботі представлено огляд основних світових розробок гідротурбін та інших
конструкційних засобів для використання гідрокінетичної енергії річкових та морських
потоків, пропонується використання розробленої авторами турбіни Дар’є у річковому
потоці. Представлено результати експериментальних досліджень такої турбіни з
прямими керованими лопатями у водному та повітряному потоках.
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TECHNICAL DEVICES FOR USE A HYDROKINETIC ENERGY OF RIVER AND SEA FLOWS
O. Lebid1 , V. Kayan2
Institute of telecommunications and global information space of National Academy of Science

In work it is shown the review of water-turbines leading develops in world and other structural
devices for use hydrokinetic energy of river and sea flows, is proposed the use of authors
developed Darrius turbine in river flows. It is present a test results of this turbine with direct
controlled blades in water and air flows.
Keywords: renewable energy, water power, hydroturbine structure, Darrieus turbine.
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Зміна клімату нашої планети стала очевидним фактом, засвідченим Паризькою угодою
2015 р. Глобальне потеп-ління у 2021 році від рівня 2000 року склало вже 1,2 С, в той час як
згадана угода закликає до обмеження підйому середньорічної температури Землі до кінця
цього століття не більш ніж на 2 С. А, наприклад, на території України це потепління складає
вже більш ніж 3,5 С, в Арктичному басейні – всі 6 С. Основною причиною цих змін на Землі є
надмірна емісія парникових газів, головними емітентами яких є енергетика, промисловість
та транспорт, переважно внаслідок спалення викопного палива.
Тому нагальною стала необхідність переходу світової енергетики на чисті джерела
енергії. Найбільше таким вимогам відповідають такі відновлювані джерела як вітер і сонце.
На сьогодні до чистої енергетики відносять і велику гідроенергетику, що використовує
потенційну енергію води. І хоча цей вид енергетики має чимало переваг, будівництво високих
гребель, особливо на рівнинних ріках, призводить до виведення з сільськогосподарського чи
промислового використання значних територій, створює інші інфраструктурні, соціальні,
екологічні проблеми.
В той же час, великі маси води, що рухаються з швидкістю течії, містять в собі
величезний запас кінетичної енергії. Установки для утилізації цієї енергії можуть суттєво
допомогти в отриманні екологічно чистої енергії, що вже робиться у деяких країнах.
Традиційні конструкції гідрокінетичних турбін використо-вують звичну із
вітроенергетики схему – трьохлопатевий горизонтальноосьовий ротор перпендикулярно
потоку. Наприклад, компанія SIMEC Atlantis Energy на припливній електростанції MeyGen в
Шотландії вже кілька років експлуатує турбіни AR1500 потужністю 1,5 МВт. Турбіна
встановлюється на морському дні, важить близько 200 тон, висота опори 15м, довжина
лопатей 9м, площа робочого перерізу 254 м. кв. Вказану потужність турбіна досягає при
швидкості течії близько 3 м/сек. Подібні схеми гідротурбін використовують компанії Nova
Innovation (двохлопатевий ротор), Verdant Power (турбіни якої вже працюють на дні Іст-Рівер
у Нью-Йорку) та HydroWing. Багатолопатеві ротори у своїх конструкціях турбін
використовують компанії MAKO Turbines, Sabella та Scotrenewables Tidal Power. Двулопатеву
турбіну Р66 з ротором у кільцевій насадці потужністю 3,5 КВт представила компанія Guinard
Energies. Ряд компаній для розміщення гідротурбін створюють плаваючі корпуси, які можна
доставити, заякорити і використати там де це необхідно.
В останні роки з’явилося кілька конструкцій гідротурбін, у яких використовується ротор
Дар’є. Компанії Emrgy і HydroQuest пропонують схожі гідроустановки у вигляді прямокутного
короба з двома камерами, в яких розміщені ротори Дар’є з прямими лопатями. Гідротурбіна
«RivGen» має два ротори Дар’є із зігнутими лопатями і з горизонтальною віссю поперек течії.
Уже дві компанії повідомили про застосування в своїх гідроустановках роторів Дар’є з
о
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механізмом керування лопатями. Гідроустановка компанії GKinetic має добреобтічний
плавучий корпус з двома роторами Дар’є по боках, а керування лопатями роторів
виконується за допомогою запатентованої Blade Pitch Control System. Компанія
Water2Energy розробила гідротурбіну з ротором Дар’є, яку заплановано встановити у шлюзі
в порту Флашинг на початку 2022 року. Також заявлено про застосування в конструкції
гідроротора механізму керування лопатями.
Дослідження авторів, розпочаті ще у 2010 році, показали що при оптимальних законах
управління положенням (кутом атаки) лопаті ротора Дар’є впродовж її кругової траєкторії
можна більш ніж в 1,5 рази підвищити ефективність такої гідротурбіни. Авторами були
розроблені та досліджені у водних та повітряних потоках п’ять установок з ротором Дар’є
різної конструкції та розмірів.
Максимальну потужність на валу ротора при всіх швидкостях повітряного потоку
(V=3÷11 м/с) отримано при малих швидкостях обертання. Запропоноване керування
лопатями дозволило отримати на валу крутний момент, що в три рази був більший ніж
момент, який створював цей же ротор з жорстко фіксованими лопатями. Ротор самостійно
запускався вже при швидкості вітрового потоку 1,8-2,2 м/с. Зменшена модель цього ж ротору
успішно працювала у гідролотку навіть при швидкості водного потоку 0,3 м/с. Найкращий
коефіцієнт використання енергії потоку, який отримано при випробуваннях на різних
режимах, склав Ср=0.45.
Посилання:
1. В. П. Каян, А. Г. Лебедь,”Ветророторы Дарье с прямыми управляемыми лопастями: опыт создания,
испытания, оптимизации характеристик”, Відновлювальна енергетика, № 3, С.40–48, 2015.
УДК 621.317.3

ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ ПРЕСУВАННЯ ОСЕРДЯ СТАТОРА ПОТУЖНОГО ГЕНЕРАТОРА З
ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРОЦИЛІНДРІВ
А. С. Левицький1, Є. О. Зайцев2, М. В. Панчик3, Н. Л. Сорокіна4
1д.т.н., 2д.т.н., 3асп., 4пров.

інж., Інститут електродинаміки НАН України, просп. Перемоги, 56, 03057, Київ,
Україна; e-mail: zaitsev@i.ua

В доповіді розглянуто метод відновлення тиску пресування осердя статора за
допомогою гідроциліндрів та вимірювачів переміщень натискної плити.
Ключові слова: тиск пресування, гідрогенератор, контроль, щільність.
RESTORATION OF STATOR CORE COMPRESSION STAGE OF POWERFUL GENERATOR
BY USE HYDRAULIC CYLINDERS
А. Levytskyi1, Ie. Zaitsev2, M. Panchik3, N. Sorokina4
The Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine

In the paper present the method of restoring the compression stage of the stator core during
its operation using hydraulic cylinders and pressure plate displacement meters.
Keywords: compression, hydrogenerator, control.
ORCID: 10000-0002-0146-9498,30000-0003-3633-2632, 40000-0002-9961-1703
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Механічною характеристикою осердя статора потужного генератора, що визначає його
працездатність, є стан пружного стиснення, який забезпечується його пресуванням під час
виготовлення [1]. Як відомо, в спресованому стані осердя утримується за допомогою
натискних фланців (плит) та стяжних шпильок з гайками. Закручуючи до потрібної межі
гайки, досягають необхідного натягу в шпильках, що в свою чергу забезпечує необхідний
тиск пресування. В подальшому в процесі експлуатації машини виникає зниження зусиль,
що стискають осердя. Це призводить до втрати запасу працездатності і є потенційною
причиною небезпечних ушкоджень статора.
Найпростішим способом відновлення натягу в шпильках і відповідно тиску пресування
є підкручення стяжних гайок. Процес потребує зупинки машини, а також є трудомістким та
довготривалим.
Одним із способів, що використовується для стабілізації тиску пресування осердя
статора є застосування спеціальних гідравлічних пристроїв (гідроциліндрів), які
автоматично підкручують стяжні гайки [2]. На рис. 1 а – показано розміщення гідроциліндрів
на осерді статора, а на рис. 1 б – окремий гідроциліндр, де: 1 – осердя статора
турбогенератора; 2 – гідроциліндри; 3 – вимірювач зміщення натискної плити генератора
при затягуванні гайок; 4 – пластина для монтажу вимірювача на гідроциліндрі 2; 5 –
контактний наконечних вимірювача 3; 6 – стяжна шпилька.

а

б

Рис. 1 а – Розміщення гідроциліндрів на осерді статора; б – окремий гідроциліндр

Гідроциліндри можуть бути розміщені як з одної сторони осердя, так і з обох. Кількість
стяжних шпильок з гідроциліндрами може змінюватись в залежності від конкретних вимог.
Сигналом на підпресовування осердя в кожному гідроциліндрі може бути, наприклад,
виміряна величина зусилля в стяжній призмі.
При проектуванні пристрою необхідно враховувати не тільки величину стиснення
осердя, але й величину розтягування стяжної шпильки. Для цього необхідно враховувати
такі співвідношення
де dXc – зміна осьової довжини осердя; X1 – виміряне переміщення натискної плити до
застосування натягу стяжної шпильки; X2 – виміряне переміщення натискної плити після
застосування натягу; dP – зміна гідравлічного тиску; Ah – активна площа гідравлічного
циліндра; Ab – площа поперечного перерізу стяжної шпильки; E – модуль пружності
матеріалу стяжної шпильки; L – ефективна довжина наскрізного болта.
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В якості вимірювача зміни осьової довжини осердя (фактично зміщення натискної
плити) можна використати вимірювачі лінійних переміщень з потрібним діапазоном
вимірювання (трансформаторні, ємнісні тощо). При цьому гідросистему можна реалізувати
використовуючи серійні прилади з невеликими доробками для урахування конструктивних
особливостей осердь генераторів.
Застосування системи дозволяє забезпечити потрібну щільність пресування заліза
осердя статора, а також із використанням контрольно-вимірювальної апаратури забезпечити
контроль зміни щільності пресування від режимів експлуатації генератора.
Посилання:
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турбогенераторів для теплових електричних станцій, Х.: ПФ «Колегіум», 2011.
2. Pat. 7.946,023 B2 United States Method and apparatus for measuring compression stator core / James Allan Cook
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РОЗРАХУНОК ОБЕРТОВОГО МОМЕНТУ ГІДРОТУРБІНИ ЗА ЗМІННИХ ВИТРАТ ВОДИ НА
ОСНОВІ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
П. Ф. Васько
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна

Розроблено математичні вирази для розрахунку обертового моменту гідротурбіни
за змінних витрат води на основі даних універсальної характеристики. Досліджено
функціональні залежності моменту від витрат води для випадків номінальних та
оптимальних обертів, що забезпечують максимально досяжне значення коефіцієнта
корисної дії.
Ключові слова: витрати води, гідротурбіна, коефіцієнт корисної дії, момент,
потужність, універсальна характеристика, частота обертання.
CALCULATION OF HYDROTURBINE TORQUE FOR VARIABLE WATER CONSUMPTION ON
THE BASIS OF UNIVERSAL CHARACTERISTICS
P. Vasko
Institute of Renewable Energy of the NAS of Ukraine

Mathematical expressions for calculation of hydroturbine torque at variable water flow rates
based on universal characteristic data are developed. The functional dependences of the moment
on water consumption for the cases of nominal and optimal revolutions, which provide the
maximum achievable value of the efficiency, are investigated.
Keywords: water consumption, hydroturbine, efficiency, torque, power, universal characteristics,
speed.
ORCID: 0000-0001-8807-7173
Функціонування лопатевих гідротурбін за сталих обертів з витратами води меншими за
номінальне значення характеризується зменшенням ефективності процесу перетворення
гідроенергетичного ресурсу водотоку в електроенергію [1, 2]. Особливо значне зменшення
властиво для пропелерних конструкцій. Проте існує принципова можливість підвищення їх
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енергетичної ефективності в навантажувальних режимах роботи за змінних витрат води
шляхом одночасної зміни і частоти обертання, яка повинна зменшуватись зі зменшення
витрат води [3]. Зазначені особливості функціонування гідротурбін зі змінними витратами
води набувають актуальності при створенні (реконструкції) малих ГЕС за наявності
природоохоронних обмежень на використання стоку води для виробництва електроенергії
[4,5,6,7], або при використанні гідроенергетичного потенціалу зворотних вод технологічних
процесів [8]. Один з варіантів реалізації енергоефективних навантажувальних режимів
роботи турбіни зі змінними витратами води та частотою обертання полягає в застосуванні як
генератора електричної машини подвійного живлення, яка дозволяє одночасне незалежне
регулювання обертів та моменту [9]. Інший варіант реалізації грунтується на застосуванні
синхронних електричних генераторів різних конструктивних схем (явнополюсні,
неявнополюсні, індукторні, з постійними магнітами, тощо) сумісно зі статичним
перетворювачем частоти [10]. Але в обох випадках необхідно узгоджувати обертові моменти
турбіни та генератора в визначених діапазонах зміни параметрів функціонування для вибору
необхідної встановленої потужності генератора. Обертовий момент турбіни за змінних
витрат води та частоти обертання може бути визначено за результатами експериментальних
досліджень фізичної моделі турбіни на випробувальному стенді, або розраховано на основі
універсальної характеристики, яка наводиться в номенклатурі турбін.
Розрахунок функціональної залежності обертового моменту від витрат води виконаємо
в долях номінальних значень параметрів у відповідності до теоретичних положень [1,2,11]
за наступним виразом:

де: m - момент на валу турбіни у відносних одиницях виміру; h,H - напір турбіни у відносних
та абсолютних одиницях виміру відповідно; S - двопараметрична кубічна сплайн-функція;
η ,Q ,n - параметри універсальної характеристики (ККД, витрати води, оберти ).
Для отримання кількісних результатів використаємо за приклад пропелерну турбіну,
енергетичні властивості та універсальна характеристика якої висвітлені в іншій доповіді
даної конференції [3]. Розрахунок функціональних залежностей обертового моменту від
витрат води виконаємо для випадків номінального значення частоти обертання (n=1.0), та
оптимального (n ) – що відповідає максимально досяжному значенню ККД [3,11]. Результати
розрахункових досліджень наведено на рис.1.
1

1

1
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Рис. 1. Залежності обертового моменту гідротурбіни від витрат води для різних значень обертів

Отримані результати засвідчують, що за номінальної частоти обертання зменшення
витрат води через турбіну супроводжується зменшенням і її обертового моменту. Але при
реалізації енергоефективного навантажувального режиму за одночасної зміни як витрат
води, так і частоти обертання, момент турбіни перевищує своє номінальне значення (в
даному випадку на 10%), що необхідно брати до уваги при виборі встановленої потужності
генератора гідроагрегата.
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ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РАДІАЛЬНО-ОСЬОВИХ ГІДРОТУРБІН МАЛОЇ
ПОТУЖНОСТІ ЗА ЗМІННИХ ВИТРАТ ВОДИ
А. О. Бриль 1, П. Ф. Васько2, Б. А. Кромпляс3
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Обґрунтовано перспективність застосування низько-напірних радіально-осьових
турбін в складі малих ГЕС за наявності природоохоронних обмежень на використання
витрат води стоку річки для виробництва електроенергії.
Ключові слова: витрати води, гідротурбіна, коефіцієнт корисної дії, потужність,
універсальна характеристика, частота обертання.

ENERGY EFFICIENCY OF LOW POWER RADIAL AXIAL HYDROTURBINES WITH
VARIABLE WATER CONSUMPTION
A. Bril1, P. Vasko2, B. Kromplyas3
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine

The prospects of using low-pressure radial-axial turbines in small hydropower plants in the
presence of environmental restrictions on the use of river runoff for electricity generation are
substantiated.
Keywords: water consumption, hydroturbine, efficiency, power, universal characteristics, speed.
ORCID: 10000-0002-5134-0393, 20000-0001-8807-7173, 30000-0001-7164-8056
Урахування природоохоронних обмежень на використання витрат води стоку річки для
виробництва електроенергії потребує нових підходів до визначення кількості гідроагрегатів
у складі станції та енергетичної ефективності гідротурбіни за функціонування при змінних
витратах води [1,2,3,4]. На відміну від великих ГЕС на малих станціях використовують
практично усі відомі в даний час типи турбін. Області застосування гідротурбін малої
потужності різних видів перекриваються досить суттєво. Так, за напорів 2–25 м можуть бути
застосовані як осьові пропелерні, так і радіально-осьові турбіни, а при напорах понад 60 м –
радіально-осьові та ковшові. Раціональне рішення вибирається на основі технікоекономічного зіставлення можливих варіантів. При цьому вирішальне значення мають
енергетичні та кавітаційні показники і вартість турбін. Енергетичні показники турбіни за
змінних витрат води можуть бути визначені на основі її універсальної характеристики, що
наводиться в номенклатурі гідротурбін і слугує вихідною інформацією для вибору
параметрів натурних зразків та визначенні режимів їх ефективної експлуатації [5].
Розглянемо енергетичну ефективність радіально-осьових турбін за змінних витрат
води на прикладі низьконапірної вертикальної конструкції, універсальна характеристика якої
показана на рис.1. Параметри номінального режиму роботи турбіни будемо визначати на
лінії 5%-го запасу потужності для максимального значення ККД (η):
η =0,84;
n = 80 об/хв;
Q = 1,4 м /с.
nom

I

nom

I

3

nom

Обчислювались функціональні залежності ККД та потужності гідротурбіни (p) за
змінних витрат води для номінального значення частоти обертання, та оптимального – що
відповідає максимально досяжному значенню ККД за даних обертів.
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Рис. 1. Універсальна характеристика низьконапірної радіально-осьової гідротурбіни малої
потужності

Розрахунки експлуатаційних енергетичних показників виконувались відповідно
теоретичних положень [5,6], а їх результати наведені на рис.2 в долях номінальних значень
відповідних параметрів:
Отримані результати підтверджують можливість функціонування радіально-осьової
гідротурбіни практично в повному діапазоні зміни витрат води. При цьому використання
змінної частоти обертання не суттєво впливає на потужність турбіни в діапазоні зміни витрат
води (0.4-1.0) номінального значення.

Рис. 2. Залежності ККД та потужності гідротурбіни від витрат води для різних значень обертів

Зазначені властивості засвідчують перспективність застосування низьконапірних
радіально-осьових турбін в складі малих ГЕС за наявності природоохоронних обмежень на
використання витрат води стоку річки для виробництва електроенергії.
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енергетичної
ефективності
навантажувальних режимів роботи пропелерних гідротурбін за змінних витрат води
шляхом зміни частоти обертання.
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IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF LOW POWER PROPELLER HYDROTURBINES
FOR VARIABLE WATER CONSUMPTION BY CHANGING THE SPEED
P. Vasko
Institute of Renewable Energy of the NAS of Ukraine

The possibility of increasing the energy efficiency of loading modes of operation of propeller
turbines at variable water flow rates by changing the speed is substantiated.
Keywords: water consumption, hydroturbine, efficiency, power, spline, universal characteristics,
speed.
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На сьогодні набуває актуальності задача регулювання потужності малої ГЕС по
природному водотоку, задля забезпечення природоохоронних вимог щодо збереження умов
існування флори і фауни в руслі та басейні річки [1, 2, 3, 4]. Оскільки гідроагрегати працюють
зі стабільною частотою обертання, то функціонування пропелерних турбін з витратами води
меншими за номінальне значення приводить до зменшення ефективності процесу
перетворення гідроенергетичних ресурсів малих річок в електроенергію. Підвищити їх
енергетичну ефективність за змінних витрат води можливо шляхом застосування технології
змінної частоти обертання [5]. Виконання техніко-економічного обгрунтування проекту
реконструкції (створення) нової малої ГЕС з урахуванням природоохоронних обмежень на
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використання стоку води річки для виробництва електроенергії потребує проведення
розрахункових досліджень енергетичної ефективності вибраного прототипу турбіни за
змінних витрат води на основі її універсальної характеристики. Універсальні характеристики
наведені в номенклатурі турбін і слугують вихідною інформацією для вибору параметрів та
режимів ефективної експлуатації. Вони являють собою сукупність розімкнених і замкнених
ліній, що відображають функціональні залежності відповідних параметрів на площині (ККД,
критичного кавітаційного коефіцієнта, відкриття напрямного апарата і кута встановлення
лопатей робочого колеса гідравлічної турбіни від зведених витрат і частоти обертання [ДСТУ
2842-94]). Проведення розрахункових досліджень потребує цифрового оброблення вихідної
графічної інформації та її подальшого використання, яке може бути ефективно реалізовано
шляхом застосування двопараметричних сплайн-функцій [6,7]. Розрахунки експлуатаційних
енергетичних параметрів доцільно виконувати в долях їх номінальних значень (відносних
одиницях). Застосування відносних одиниць надає можливості проведення порівняльного
аналізу властивостей гідротурбін різного конструктивного виконання.
Визначимо функціональні залежності ККД та потужності пропелерної гідротурбіни за
змінних витрат води для номінального значення частоти обертання (n=1.0), та оптимального
(n ) – що відповідає максимально досяжному значенню ККД. Фрагмент універсальної
характеристики моделі турбіни наведено на рис.1, а відповідна їй сплайн-функція ККД
показана на рис.2.
opt

Рис. 1. Приклад універсальної характеристики
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Рис. 2. Сплайн-функція ККД універсальної характеристики

Узагальнена функціональна залежність потужності турбіни від витрат води та частоти
обертання обчислюється з використанням відповідної сплайн-функції універсальної
характеристики наступним чином [7, 8]:

(1)

(2)

де: p,N – потужність на валу турбіни у відносних та абсолютних одиницях виміру
відповідно; h,H – напір турбіни у відносних та абсолютних одиницях виміру відповідно; S –
двопараметрична кубічна сплайн-функція; η ,Q ,n
– параметри універсальної
характеристики.
Функціональні залежності ККД та потужності гідротурбіни (p) за змінних витрат води для
номінального значення частоти обертання (n ) розраховуються безпосередньо по (2), (1).
Аналогічні залежності за оптимальної зміни частоти обертання можуть бути отримані
графічно, як результат просторового перетину відповідних поверхонь шляхом застосування
методів інженерної геометрії та їх візуалізації [7]. Отримані таким чином результати для
пропелерної турбіни, універсальна характеристика якої наведена на рис. 1, показані на
рис. 3 за наступних значень номінальних параметрів:
1

nom
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Рис. 3. Залежності ККД та потужності гідротурбіни від витрат води для різних значень обертів

Результати засвідчують, що дана пропелерна гідротурбіна за номінальної частоти
обертання розвиває потужність в діапазоні зміни витрат води (1.0 - 0.65) номінального
значення, а застосування змінної частоти обертання (відповідно до максімори к.к.д.) суттєво
розширює діапазон можливої зміни витрат води (від 1.0 до 0.35 номінального значення) і
дозволяє досягнути значно ліпших енергетичних показників функціонування.
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In this paper, the shortcomings of the nozzle jet hydro-turbine of a micro hydroelectric power
station are discussed. On the part of the authors, it is proposed to replace the blade guides with a
guide vane inside the hydraulic turbine impeller. The advantage of installing a guide device is
substantiated. The relationship between the parameters of the impeller and guide vane is given.
По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2030 году
производство энергии превысит на 4380 ТВт×ч. и доля крупных гидроэлектростанций в
общем мировом производстве электроэнергии снизится до 12.4%(WEO, 2008).
Тем не менее, прогнозные сценарии развития мировой гидроэнергетики показывают
увеличение установленной мощности ГЭС до 1700 ГВт к 2050-му. По словам автора работы
[1], в будущем гидроэнергетики могут сказаться последствия (и негативные, и позитивные)
глобального изменения климата, что требует проведения соответствующих исследований и
принятия адаптационных мер. Эта ситуация требует создания и совершенствования
высокоэффективных мини- и микро-гидротурбин для мини и микро ГЭС.
С целью устранение выявленных недостатков и создание реактивной гидротурбины
[2] с улучшенными механическими, гидравлическими, реактивными и энергетическими
характеристиками предлагается замена направляющих лопастьей на внутренний
направляющийаппаратв рабочем колесе;
Предлагаемая реактивная гидравлическая турбина (Рис. 1) содержит рабочее колесо
с корпусом в виде цилиндра 13, закрепленный на 3вал с дисковым основанием 14 и
установлено в центральной части на нижнее основание 16 через конусообразный
подшипник. Рабочее колесо с корпусом 13 в виде цилиндра, отводные каналы в виде
вогнутого усеченного конусообразного прямоугольного сечение трубы 18 с наконечником
в виде сопло 19, неподвижный статор 22 с эффективно выбранной высотой и внутренними
металлическими отражателями 12, которые служат барьерами для ударения выходящей из
сопли 19 потока воды, тем самым увеличивают реактивную силу. Для уменьшения
кавитационных явлении и потери напора, так же для увеличения относительной
скоростиводы при выходе сопло, установлена специальная насадка, которая имеет
соответствующие 20 конфузори и 21 диффузори [3].
С целью повышения эффективности, установлено 7 направляющее устройство,
исключающее циркуляцию воды, поступающей от ведущего 1 канала к рабочему колесу,
вокруг 3 вала и обеспечивающее равномерное распределение воды во все стороны. Это
предотвращает образование вихри в потоке воды, направленное на рабочее колесо. В то
же время потери энергии из-за устранения циркуляционного движения воды уменьшаются.
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Рис.1. Общий вид гидротурбины микро ГЭС ( разрез по вертикальный плоскостьи).

Направляющее устройство 7 крепится 10 болтами к 1 корпусу турбины и не двигается.
Он размещается в рабочем колесе не касаясь его.
Направляющее устройство снабжено 9 вогнутым усеченным конусом на дне
внутренней части, обеспечивающим равномерное распределение потока воды и
увеличение скорости из-за равномерного сжатия.
Установка направляющего устройства зависит от следующих факторов:
Во-первых: направленный поток воды попадает на внутреннюю стенку сопла под таким
углом относительно к нормали проведенной на внутренний поверхность стенок, что поток
воды, отражающийся с внутренней стенки сопла, направляется непосредственно к
выходному отверстию сопла.
Во-вторых: устраняется сила тяжести воды, который отрицательно действует на
рабочие колесо.
В третьих: исключается вращательное движение столб воды в подводящем цилиндре
в направлении, перпендикулярном радиусу цилиндра.
В верхней части направляющего устройства просверливаются отверстия для
крепления цилиндра подачи воды болтами.
Замена направляющих лопастей на внутренний направляющий аппарат в
конструкции реактивной гидравлической турбины имеет следующие преимущества:
- За счет устранения вращения столб воды вокруг вала, потери напора уменьшается на
10%–13%;
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У роботі описана розробка Ocean Grazer для використання і відновлення енергії.
Ключові слова: система збереження енергії
Use Ocean Grazer to store renewable energy on the seabed
D. Tryfonov
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute. I.Sikorsky »
Faculty of Electrical Engineering and Automation

The paper describes the development of Ocean Grazer for the use and recovery of energy
Keywords: energy saving system.
ORCID: 0000-0002-4838-1143
На виставці Consumer Electronics Show 2022 (CES 2022) Голландська компанія Ocean
Grazer представали стартап Ocean Battery, «нескінченно масштабовану» систему зберігання
енергії, що знаходиться на морському дні поряд з морською вітряною електростанцією.
Ocean Battery - це система зберігання енергії, яка застосовується на морських ВЕС.
Такі пристрої розміщуються на дні біля джерела вироблення електроенергії. За рахунок
використання можливо забезпечити масштабоване зберігання енергії в обсязі до гігаватгодини. Ця новинка виділяється своєю ефективністю, адже має низькі витрати на технічне
обслуговування та розроблений з урахуванням екологічної стійкості планети та покращення
морського життя.
Під час розробки Ocean Battery спиралися на технології гідроелектростанцій, які можуть
бути використані на джерелі вироблення електроенергії. Таким чином енергія вітру прямує
до системи, яка перекачує воду зі своїх підземних резервуарів у гнучкі камери. Тобто
робиться запас як потенційної енергії у вигляді води під високим тиском. Коли потрібна
електроенергія, то накопичена вода тече з гнучких камер в жорсткі резервуари низького
тиску, приводячи в дію кілька гідроелектричних турбін для вироблення необхідної
електроенергії.
За словами компанії, перехід на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел
є величезною проблемою, і виробництво електроенергії незабаром залежатиме від погодних
умов і більше не буде за запитом. Піки виробництва відновлюваної енергії вже призводять
до негативних цін на енергію і, можливо, навіть відключення електроенергії. Виробництво
офшорної вітрової енергії, що швидко зростає, призводить до експоненційного попиту на
великомасштабне зберігання енергії. Ocean Grazer використовує цю можливість та пропонує
рішення.
Одним із ключових факторів успіху є те, що дана система зберігання енергії значно
знижує капітальні витрати на морську генерацію електроенергії з окупністю інвестицій
протягом 8–10 років. Ocean Grazer розробила стратегію розвитку своєї запатентованої
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технології з місцевими партнерами по всьому світу, створюючи батареї на місці і створюючи
робочі місця.
В даний час розробляються перші комерційні демонстраційні пристрої, в яких
океанська батарея стабілізуватиме енергосистему та забезпечуватиме пуск у
знеструмленому стані при відключенні електрики.
Посилання:
1. Ocean Grazer launches an "infinitely scalable" ocean battery: https://reneweconomy.com.au/ocean-grazer-launchesinfinitely-scalable-ocean-battery/
2. Ocean Battery stores renewable energy on the seabed:
https://www.advancedbatteriesresearch.com/articles/25634/ocean-battery-stores-renewable-energy-on-the-sea-bed
3. Solutions for Global energy storage problem: https://oceangrazer.com/wp-content/uploads/2022/01/Ocean-BatteryMagazine-A4-media.pdf
УДК 621.039: 533.6

ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ІЗ ВОДНЕВИМ НАКОПИЧУВАЧЕМ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ
ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ АВТОНОМНОГО СПОЖИВАЧА
Н. А. Чорна
канд. техн. наук, ст. наук. співробітник відділу водневої енергетики
Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, м. Харків

Показано доцільність застосуванням водневих технологій, спрямованих на
залучення сонячної та вітрової енергії в інфраструктуру енерготехнологічних
комплексів, а саме для енергопостачання автономних споживачів. Показано, що для
забезпечення безперебійним електропостачанням автономного споживача через
коливання параметрів відновлювальних джерел енергії необхідно передбачати додаткові
системи вирівнювання енергонадходження. Показано, що використання водневого
накопичувача енергії в складі енерготехнологічного комплексу надає можливість виділяти
високочистий водень для живлення паливної комірки за рахунок наявності в системі
енергозабезпечення ресурсів гарячого теплоносія. Показано, що використання технології
перетворення енергії від первинних джерел із застосуванням електролізної установки,
водневого накопичувача енергії та паливної комірки дозволить вирішити проблему
згладжування нерівномірності надходження енергії від відновлюваних джерел енергії.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, енергозабезпечення, водневий накопичувач
енергії, паливні комірки, екологія.
ORCID: 0000-0002-9161-0298
На сьогодні провідні індустріальні держави ініціюють і реалізують проекти в галузі
“зеленої” енергетики, а також пропонують заходи для зниження викидів діоксиду вуглецю при
виробництві енергії. Останнім часом в енергетичні системи швидко впроваджуються
відновлювані джерела енергії (ВДЕ), такі як вітрова та сонячна енергетика, оскільки
потенціал їх використання в Україні є достатньо високим. Але для забезпечення
безперебійним електропостачанням споживача необхідно передбачати додаткові системи
вирівнювання енергонадходження, оскільки змінюється як швидкість вітру протягом доби,
так і інтенсивність сонячної інсоляції протягом світлового дня.
Одним з перспективних шляхів вирішення цієї проблеми є застосування водневих
накопичувачів енергії, а саме металогідридної системи (МГС) зберігання водню, яка входить
до складу енерготехнологічного комплексу на основі ВДЕ для енергопостачання
автономного споживача [1]. В цьому випадку використання МГС зберігання водню надає
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можливість виділяти високочистий водень, що є необхідною умовою для стабільної роботи
паливної комірки (ПК), за рахунок наявності в системі енергозабезпечення ресурсів гарячого
теплоносія і здійснювати безмашинне стиснення газоподібного водню з використанням
низькопотенційного тепла. Системи зберігання водню на основі зворотних металогідридів
прості, надійні із точки зору пожежовибухонебезпеки, тому що основна маса водню в системі
знаходиться в пов'язаному твердофазному стані, безпечні в експлуатації, безшумні та
компактні [2]. Ці системи можуть заправлятися воднем прямо від електрохімічного
генератора водню, а водень, що виділяється безпосередньо можна використовувати для
живлення паливних комірок [1, 3]. Перевагою такої системи енергозабезпечення є її
замкнутість, оскільки водень для живлення ПК виробляється на місці.
Розробка максимально компактної та безпечної технології зберігання водню в умовах,
близьких до умов навколишнього середовища, з можливістю забезпечення ефективного
вироблення палива на місці з урахуванням вимог конкретних споживачів енергії дозволить
водневим систем енергопостачання конкурувати з такими, що використовуються в даний час
генераторами на природних і синтетичних видах палива або акумуляторними батареями [4,
5].
На основі комплексних розрахунково-теоретичних досліджень технічних характеристик
водневого накопичувача енергії визначено конструктивні розміри його складових для подачі
необхідної кількості водню з метою стабільної роботи паливних комірок, виходячи з графіків
електричного навантаження конкретного споживача [1, 6].
Таким чином, використання технології перетворення енергії від первинних джерел із
застосуванням електролізної установки, водневого накопичувача енергії та паливної комірки
дозволить вирішити не тільки проблему згладжування нерівномірності надходження енергії
від відновлюваних джерел енергії, а ще і зменшити екологічне навантаження на навколишнє
середовище України за рахунок застосування водневих технологій акумулювання енергії.
Посилання:
1. A. M. Avramenko, A. A. Shevchenko, N. A. Chorna, A. L. Kotenko, “Application of highly efficient hydrogen generation
and storage systems for autonomous energy supply”, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, № 3, p.
69–74, 2021, https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/069.
2. N. A. Chorna, “Prospects for application of hydrogen technologies for autonomous power complexes based on
renewable energy sources”, Vidnovluvana energetika, vol. 66(3), pp. 18–32, 2021, https://doi.org/10.36296/18198058.2021.3(66).18–32.
3. Y. M. Matsevytyi, N. A. Chorna, A. A. Shevchenko, “Development of a perspective metal-hydride energy accumulation
system based on fuel cells for wind energetic”, Journal of Mechanical Engineering, 22(4), Рp. 48–52, 2019,
https://doi.org/10.15407/pmach2019.04.048.
4. N. A. Chorna, “Creaton of an autonomous energy system based on renewable energy sources. Theoretical and
science bases of actual tasks”, in Proc. of the ХIV International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal
(12-15 April 2022), p. 58–61, doi:https://isg-konf.com/theoretical-and-science-bases-of-actual-tasks/
5. N. A. Chorna, V. V. Hanchyn, “Modeling heat and mass exchange processes in metal-hydride installations” Journal of
Mechanical Engineering, 21 (4), pp. 63–70, 2018, doi:https://doi.org/10.15407/pmach2018.04.063.
6. H. A. Чорна, B. B. Ганчин, “Використання математичного моделювання для вдосконалення масогабаритних
показників металогідридних установок”, Математичні методи та фізико-механічні поля. Т. 2. № 3. С. 159–167,
2019.
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АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СИСТЕМ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
О. В. Лисак
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20А
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Розглянуто особливості визначення життєвого циклу геотермальних установок.
Наведено порівняння традиційного та розширеного визначень впливу геотермальних
установок на навколишнє середовище.
Ключові слова: економічна ефективність, геотермальне теплопостачання,
геотермальна енергетика, геотермальна електростанція, аналіз життєвого циклу.
LIFE CYCLE ANALYSIS OF GEOTHERMAL ENERGY SYSTEMS
O. Lysak
Institute for Renewable Energy

Features of life cycle analysis for geothermal plants are reviewed. A comparison of traditional
and extended definitions of the impact of geothermal plants on the environment is given.
Keywords: economic efficiency, geothermal district heating, geothermal energy, geothermal
power station, life cycle analysis
ORCID: 0000-0002-4934-0685
Хоча системи геотермальної енергетики, як для генерування електроенергії, так і для
генерування теплоти, вже отримали широке розповсюдження, питання життєвого циклу
таких систем все ще залишається маловивченим [1].
Аналіз життєвого циклу (англ. Life cycle analysis, LCA) геотермальної установки — це
методологія, направлена на оцінку впливу на навколишнє середовище усіх процесів,
пов’язаних з усіма етапами життєвого циклу геотермальної установки [2]. Типовий аналіз
впливу геотермальних установок на навколишнє середовище, на відміну від аналізу їх
життєвого циклу, обмежується підрахунком шкідливих викидів (переважно вуглекислого газу)
під час генерування електроенергії чи теплоти. При цьому в аналізі мало уваги звертають на
вартість рішень з огляду на екологію, а більшу увагу зосереджують на потенційних
економічних перевагах у порівнянні з викопним паливом та на правові вимоги до
геотермальних установок [1]. Таким чином, існує задача створення нових методик, які б
більш точно оцінювали вплив геотермальних установок на навколишнє середовище.
При створенні методик оцінки життєвого циклу геотермальної установки спираються
на рекомендації та традиційні директиви Міжнародної організації зі стандартизації
(англ. International Organization for Standar-dization, ISO). При аналізі літератури з вивчення
життєвого циклу геотермальних установок згадувались [1,3]:
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●

ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу.
Принципи та структура (ISO 14040:2006, "Environmental management - Life cycle
assessment - Principles and framework", IDT);

●

ДСТУ ISO 14044:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги
та настанови (ISO 14040:2006, "Environmental management — Life cycle assessment
— Requirements and guidelines", IDT).

Згідно [1] розглядались три стадії життєвого циклу геотермальної установки (на
прикладі установки з генерування електроенергії): а) розвідка та буріння; б) генерація енергії;
та в) відновлення місцевості по завершенню експлуатації установки. Таким чином,
традиційних підхід з визначення впливу на екологію під час генерації енергії було доповнено
пунктами а) та в). Це призводить до потреби врахування значної кількості нових факторів,
які впливають на екологію. Наприклад, з’являються викиди від палива (наприклад, дизелю),
що використовується для буріння свердловини, забезпечення роботи транспортних засобів
з доставки бурильної техніки, забезпечення вивозу виробничих відходів на звалище тощо.
Згідно [4] розглядались чотири стадії життєвого циклу геотермальної установки
(разом з житловим комплексом): 1. стадії виробництва (зокрема, матеріалів для
виготовлення геотермальної установки); 2. стадії будівництва; 3. стадії використання; 4.
стадії завершення життєвого циклу геотермальної установки.
При цьому варто пам’ятати, що визначення життєвого циклу геотермальної установки
суттєво відрізняється залежно від джерела. Цьому сприяє значна різноманітність факторів,
пов’язаних з конкретним геотермальним джерелом енергії, що ускладнює створення єдиної
універсальної методики аналізу життєвого циклу. Зокрема, кількість технологічних,
економічних та екологічних факторів для геотермальних установок в значній мірі залежить
від геологічних та місцевих умов [5]. Наприклад, такою умовою є енергетична продуктивність
геотермального джерела, яка може суттєво змінюватись з часом. Хоча сьогодні й існують
методики прогнозування зміни продуктивності геотермальних джерел протягом часу
експлуатації, вони потребують удосконалення, бо обставини прогнозування життєвого циклу
геотермальної установки залишаються досить неточними.
Посилання:
1.
O. Hanbury, and V. R. Vasquez “Life cycle analysis of geothermal energy for power and transportation: A
stochastic approach”, Renew. Energy, vol. 115, pp. 371–381, 2018, https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.08.053
2.
M. A. Ilgin, and S. M. Gupta, “Environmentally conscious manufacturing and product recovery (ECMPRO): A
review of the state of the art”, J. Environ. Manage, vol. 91, № 3, pp. 563–591, 2010,
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.09.037
3.
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H. Karasu, I. Dincer, “Life cycle assessment of integrated thermal energy storage systems in buildings: A case
study in Canada”, Energy Build, vol. 217, pp. 109940, 2020, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.109940
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ВРАХУВАННЯ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ УМОВ МІСЦЕВОСТІ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ
ГІДРОТЕРМАЛЬНИХ ТЕПЛОНАСОСНИХ СИСТЕМ
О. В. Зур’ян
науковий співробітник, Відділ геотермальної енергетики, Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
вул. Гната Хоткевича 20-а, м. Київ, tel. +380633935399, email: 0357@ukr.net

Проведено системний моніторинг температури повітря у міжтрубному просторі
спостережної свердловини та температури підземних вод. Визначені добові, сезонні та
річні зміни температури води у водоносному горизонті. Виконано аналіз
геоморфологічних умов ділянки дослідження. На прикладі експериментальної
гідротермальної теплонасосної установки ІВЕ НАНУ доведено, що рельєф місцевості
може відігравати суттєве значення в ефективності роботи систем даного типу.
Ключові слова: водоносний горизонт, тепловий насос, рельєф місцевості, коефіцієнт
трансформації
TAKING INTO ACCOUNT THE GEOMORPHOLOGICAL CONDITIONS OF THE
LOCATION WHEN DESIGNING HYDROTHERMAL HEAT PUMP SYSTEMS
О. Zurian
Department of Geothermal Energy, Institute of Renewable Energy of the NAS of Ukraine

Systematic monitoring of air temperature in the intertube space of the observation well and
groundwater temperature was performed. The analysis of geomorphological conditions of the study
area is performed. On the example of the experimental hydrothermal heat pump installation IVE
NASU it is proved that the terrain can play a significant role in the efficiency of systems of this type.
Keywords: aquifer, heat pump, terrain, transformation coefficient.
ORCID: 0000-0002-2391-1611
Вступ. Водоносний горизонт є високоефективним джерелом відновлюваної
низкопотенціальной енергії, однак при проектуванні таких систем важливо враховувати
параметри водоносного горизонту та особливості геологічної будови гірського масиву в місці
розташування даних систем.
Цілі дослідження. Метою даної роботи є оцінка впливу особливостей
геоморфологічних умов місцевості на ефективність роботи теплонососних установок, які в
якості первинного джерела енергії використовують низькопотенційну теплову енергію води
верхніх водоносних горизонтів.
Матеріал і методи досліджень. Для проведення досліджень в Інституті відновлюваної
енергетики НАН України за адресою вул. Метрологічна буд. 50, було
створено експериментальну систему видобування гідротермальних джерел енергії типу.
Експериментальна теплонасосна установка ІВЕ НАНУ в якості первинного джерела
енергії використовує низькопотенційну теплову енергію підземних вод полтавськохарківського водоносного комплексу.
Характеристики вимірювального обладнання і програмного забезпечення
Відповідно до поставленого завдання дослідження для вимірювання температури у
свердловині та в контрольних точках системи були встановлені датчики температури
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(термоперетворювачі опору) ТСП-204. Для збору даних із вимірювальних пристроїв було
використано контролер MAXYCON FLEXY.
Геоморфологічні умови ділянки дослідження. В геоморфологічному відношенні
ділянка експериментальної установки розташована на території останця київського лесового
плато, який обмежений із заходу - Новоселицькою, з півдня - Хотівською і зі сходу Феофаніївською балками. Абсолютні позначки дна балок змінюються від 125 до 150 м.
Безпосередньо в районі житлового кооперативу «Кришталеві джерела» де
знаходиться експериментальна система видобування гідротермальних джерел енергії,
Полтавський водоносний горизонт розкрито ерозією і він виходить на денну поверхню на
відстані 100 метрів від місця розташування свердловин. 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.1).

Рис. 1. Перепад висот між гирлом свердловини та озером

Результати досліджень. У місці розташування гідротермальної системи спостерігається
гідравлічний зв'язок горизонту з поверхневими водоймами, що розташовані на дні балок.
Експериментально встановлено, що за шість місяців (з серпня 2021 р. по лютий 2022 р.)
температура води в свердловині зменшилася на 2,0 °С, при цьому щоденна девіація
температури складала від 0,3 °С до 0,9°С в залежності від температури зовнішнього повітря.
Відповідно експериментально отриманих даних розраховано коефіцієнт k=5,4 %, який
визначає відсоток на який зменшується ефективність роботи гідротермальної системи.
Висновки
1.Приповерхневі грунтові води є ефективним джерелом низькопотенційного тепла
для теплових насосів, оскільки їх температура протягом всього року знаходиться в
діапазоні від +8 до +12°С.
2. Під час проектування гідротермальних теплонасосных установок необхідно
враховувати, що на ділянках, де перепади висот рельєфу є близькими за розміром з
глибиною залягання продуктивного водоносного горизонту коефіцієнт трансформації
теплонасосної системи може суттєво відрізнятися від розрахункового.
Посилання:
1. Ю. П. Морозов, A. А. Барило, Д. М. Чалаєв, М. П. Добровольский, (2019). “Енергетична ефективність
використання перших від поверхні водоносних горизонтів для тепло- і хладопостачання”, Відновлювана
енергетика, (2(57), 70–78, 2019, https://doi.org/10.36296/1819-8058.2019.2(57).70-78
2. О. В. Зур’ян, “Експериментальні дослідження теплового режиму гідротермальної теплонасосної системи”,
Відновлювана енергетика, (4(67), 77–89, 2021, https://doi.org/10.36296/1819-8058.2021.4(67).77-89

239

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

УДК 624.482

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОТИ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ І
ГІДРОТЕРМАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВЕРХНІХ ШАРІВ ЗЕМЛІ
В. Г. Олійніченко
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Відділ геотермальної
енергетики, тел.+380633935399, e-mail: 0357@ukr.net

Проведено експериментальні дослідження та виконано порівняльний аналіз
ефективності використання геотермального теплового колектора, що складається з
вертикальних ґрунтових теплообмінників та гідротермального теплового колектора,
що складається з двох свердловин. Даються залежності коефіцієнта трансформації
теплового насоса від типу колектора теплової енергії.
Ключові слова: колектор теплової енергії, ґрунтовий колектор, водоносний горизонт,
тепловий насос.
COMPARATIVE ANALYSIS OF HEAT USE OF GEOTHERMAL AND HYDROTHERMAL
RESOURCES OF THE UPPER LAYERS OF THE EARTH
V. Oliynicheno
Institute of Renewable Energy of the NAS of Ukraine

Experimental researches are carried out and the comparative analysis of efficiency of use of
the geothermal thermal collector consisting of vertical ground heat exchangers and the
hydrothermal thermal collector consisting of two wells is carried out. The dependences of the
transformation coefficient of the heat pump on the type of heat collector are given.
Keywords: thermal energy collector, soil collector, aquifer, heat pump.
ORCID: 0000-0003-4651-9628
Вступ. Для отримання необхідної первинної енергії для роботи теплового насоса в
геотермальних теплонасосних системах використовуються ґрунтові теплообмінники,
встановлені горизонтально в траншеї або вертикально в свердловини, які складають
систему вилучення низькопотенційної відновлюваної енергії з ґрунту. В гідротермальних
теплонасосних системах використовуються закриті системи відбору первинної енергії, які
складаються з гідротермального теплообмінника, встановленого у водойму, або водоносний
горизонт, в якому по замкнутому контуру циркулює теплоносій, або відкриті системи відбору
первинної енергії води підземних горизонтів, що складаються з одної або декількох пар
свердловин (видобувної та поглинальної).
Кожна з цих систем має свої переваги й недоліками, які необхідно враховувати під час
вибору джерела енергії для ефективної роботи теплового насосу.
Цілі дослідження. Актуальними залишаються питання дослідження можливості
акумулювання теплової енергії як в ґрунті, так і у водоносних горизонтах, розробки методик
проєктування систем, що використовують декілька відновлюваних джерел енергії одночасно.
Метою роботи є визначення ефективності роботи гідротермальної теплонасосної системи
порівняно з іншими аналогічними системами в залежності від використовуваного джерела
низькопотенційного тепла та конструктивних особливостей системи акумулювання та
відбору первинної теплової енергії
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Опис експериментальної установки. Для проведення досліджень в Інституті
відновлюваної енергетики НАН України (ІВЕ НАНУ) було спроєктовано і сконструйовано
експериментальну гідротермальну теплонасосну систему. Вона складається з двох
свердловин, якими розкритий водоносний горизонт, та циркуляційного контуру, що поєднує
водоносний горизонт з тепловим насосом. Для визначення ефективності роботи
гідротермальної теплонасосної системи в порівнянні з аналогічною геотермальною
системою як системою-аналогом була використана геотермальна теплонасосна система, що
складається з чотирьох свердловин глибиною 50 м зі встановленими в них U-подібними
теплообмінниками, розроблена в Українському державному геологорозвідувальному
інституті (УкрДГРІ).
Для вимірювань температури в контрольних точках використовувалися температурні
датчики (термоперетворювачі опору) ТСП-204. Термоперетворювачі опору ТСП-204 внесені
до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України, за номером У246-07. Робочий
діапазон вимірюваних температур від –40 до +270 °С, показник теплової інерції не більше 6–
8 с.
Для виконання порівняльного аналізу теплонасосних енергетичних систем було
прийнято критерії, в яких враховані як фізичні параметри, так і техніко-економічні показники
теплових насосів (ТН): теплова продуктивність; коефіцієнт перетворення теплової енергії:
діапазон температур ефективної роботи теплового насоса та питома вартість на 1 кВт
виробленої теплоти.
Висновки. Аналітично обґрунтовано і експериментально підтверджено, що
геотермальні теплонасосні системи з вертикально встановленим колектором у свердловину
на глибину понад 15 м вимагають порівняно з аналогічними гідротермальними системами
удвічі більших початкових інвестицій і при цьому мають аналогічний гідротермальним
системам високий коефіцієнт перетворення теплової енергії (коефіцієнт трансформації),
який в зимовий період дорівнює –4,5.
Посилання:
1. Ю. П. Морозов, A. А Барило, Д. М. Чалаєв, М. П. Добровольский, “Енергетична ефективність використання
перших від поверхні водоносних горизонтів для тепло- і хладопостачання”, Відновлювана енергетика, № 2 (57),
c. 70–78, 2019, https://doi.org/10.36296/1819-8058.2019.2(57).70-78
2. О. Зур’ян, Експериментальні дослідження теплового режиму гідротермальної теплонасосної
системи, Відновлювана енергетика, № 4 (67), c. 77–89, 2021, https://doi.org/10.36296/1819-8058.2021.4(67).7789
3. В. Г Олійниченко, М. В Марченко, І. О. Кушнір, Ефективні напрямки інвестування в галузі геотермальної
енергетики, Відновлювана енергетика, № 3, c. 73–79, 2017.
УДК 624.482

ТЕПЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПРИПОВЕХНЕВИХ ГОРИЗОНТІВ УКРАЇНИ
Ю. П. Морозов1, А. А. Барило2 , Н. В. Ніколаєвська3
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 102094, м. Київ, вул. Г. Хоткевича, 20А
тел./факс +380442062809, e-mail: geotherm@ukr.net

Визначено тепловий потенціал підземних вод верхніх водоносних горизонтів до
глибини 500 м за умов їх використання із зворотним закачуванням в ті ж самі горизонти.
Ключові слова: тепловий потенціал води, ресурси підземних вод України, тепловий
технічний потенціал.
THERMAL POTENTIAL OF UKRAINIAN SHALLOW AQUIFERS
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Yu. Morozov1, А. Barilo2, N. Nikolaevskaya3
Institute of renewable energy of NAS of Ukraine

The thermal potential of groundwater of the upper aquifers to a depth of 500 m under the
conditions of their use with back-injection into the same horizons.
Keywords: thermal potential of water, groundwater resources of Ukraine, thermal technical
potential.
ORCID: 10000-0003-1632-9735, 20000-0001-7981-6464, 30000-0002-9997-4627
Підземні водоносні горизонти до глибини 500 м розповсюджені на усієї території
України, однак кількісно і якісно вони розподілені по регіонах країни нерівномірно, що
пов’язано з відмінністю гідрогеологічної будови та фізико-географічних умов кожного регіону.
Переважна частина прогнозних ресурсів верхніх водоносних горизонтів зосереджена у
північних (Волинська і Чернігівська, Полтавська, Ровенська області) та західних регіонах
України (Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська області). Ресурси південного
регіону України обмежені.
Особливістю верхніх водоносних горизонтів є належність їх до зони інтенсивного
водного обміну, яка характеризується високими швидкостями руху підземних вод, значними
уклонами п’єзометричних поверхонь, активним гідравлічним зв’язком водоносних горизонтів
між собою та поверхневими водоймами. Крім цього вони активно використовуються з метою
господарсько-питного і технічного водопостачання населених пунктів. Температура
підземних вод верхніх горизонтів зазвичай змінюється від 8 до 20 С.
Тепловий потенціал приповерхневих вод України, які містяться у водоносних
горизонтах з орієнтовною глибиною до 500 м, оцінено за умови, що вони будуть використані
до температури 0 С.
Можливі три способи видобування підземної води:
1. На вилив без зворотного закачування в підземні пласти;
2. Закачування відпрацьованої води в той самий проникний пласт;
3. Закачування відпрацьованої води в інший проникний пласт.
На теперішній час найбільш доцільним і екологічним є другий варіант видобування, якій
передбачає використання тільки теплової складової приповерхневих вод, при цьому
враховуються тільки втрати води під час їх використання. Оцінка теплового потенціалу
приповерхневих підземних вод проводились для другого варіанту видобування.
Для розрахунку відстані між видобувною і нагнітальною свердловинами
використовувалась наступна залежність: [1].
0

0

де:
R – відстань між добувною і нагнітальною свердловиною,
G – дебіт свердловини, м /год,
τ – час роботи при постійному дебіті, год,
Р – пористість проникного пласта,
С – теплоємність часток проникного пласта, кДж /м /К,
С – теплоємність води⋅, кДж /м /К.
3

3

ч

в
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Розрахунки проводились на основі гідрогеологічних статистичних даних щодо
прогнозних ресурсів підземних вод України (табл. 1) з урахуванням забудованих території,
де можливо використання цього виду ресурсів (табл. 2).
Табл. 1 - Прогнозні ресурси підземних і технічних вод в Україні за 2018 рік[2]

Категорія ресурсів

Величина
(млрд. м /рік)
22,5
3

Прогнозні ресурси
Видобуток з прогнозних ресурсів

1,2

Невикористані з прогнозних ресурсів

21,3

Табл. 2- Площа забудованих земель України[3]

Вид земель
Землі забудовані, у тому числі:
1) під житловою забудовою
2) землі промисловості
3) землі під відкритими розробками, кар’єрами,
шахтами та відповідними спорудами
4) землі комерційного використання
5) землі громадського призначення
6) землі змішаного використання
7) землі, які використовуються для транспорту та
зв’язку
Всього

Всього,
тис. га

Площа земель
Відсоток до загальної
площі України, %

422,5
229,2
154,1

0,7
0,4
0,3

37,4
291,8
24,2
491,3

0,1
0,5
0,1
0,8

1650,5

2,9

Розрахований загальний тепловий потенціал підземних вод України становить 514
млн.т.у.п. Технічний потенціал підземних вод України становить 5,65 млн. т.у.п.
Посилання:
1. Ю. П. Морозов, Добыча геотермальных ресурсов и аккумулирование теплоты в подземных горизонтах, К.:
Наукова думка, 2017.
2. Стан підземних вод України, Щорічник. Державне науково-виробниче підприємство «Геоінформ України» К.,
2019.
3. Ю. П. Морозов, В. В. Величко, І. О. Кушнір, “Оцінка теплового потенціалу верхніх шарів Землі”, Відновлювана
енергетика, № 4, c. 84–92, 2018.
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УДК 662.995, 536.242

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ВИЛУЧЕННЯ ТЕПЛОТИ ГРУНТОВОГО МАСИВУ
ОДИНОЧНИМ ВЕРТИКАЛЬНИМ ТРУБНИМ ТЕПЛООБМІННИКОМ
Б. I. Басок1, О. М. Недбайло2, І. К. Божко3
1,2,3Інститут

технічної теплофізики Національної академії наук України, вул. Булаховського, 2, Київ, Україна,
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», вул.
Борщагівська, 115, Київ, Україна, тел. +380633252220, e-mail: nan_sashulya@ukr.net

1,2Національний

В роботі представлена спрощена аналітична методика розрахунку основних
теплотехнічних параметрів при експлуатації вертикального ґрунтового теплообмінника
в теплонасосній технології вилучення відновлювальної теплоти.
Ключові слова: відновлювана теплота ґрунту, вертикальний ґрунтовий теплообмінник,
радіус розповсюдження теплоти.
METHOD OF CALCULATION OF PARAMETERS OF HEAT EXTRACTION OF SOIL MASS
HEAT BY SINGLE VERTICAL TUBE HEAT EXCHANGER
B. Basok1, O. Nedbailo2, I. Bozhko3
Institute of Technical Thermophysics of the NAS of Ukraine;
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute"

The paper presents a simplified analytical method for calculating the main thermal
parameters in the operation of a vertical ground heat exchanger in the heat pump technology of
recovery of renewable heat.
Keywords: renewable soil heat, vertical soil heat exchanger, heat distribution radius.
ORCID: 10000-0002-8935-4248, 20000-0003-1416-9651, 30000-0001-7458-0835
З метою вилучення відновлюваної теплоти з ґрунтового масиву, що періодично
акумулюється від сонячної радіації в приповерхневому шарі ґрунту та вилучається трубними
системами неглибокого закладання, в інженерній практиці часто пропонується вилучення
власної теплоти Землі за допомогою вертикально орієнтованих теплообмінників глибиною
порядку понад 180–200 м. При аналізі теплових процесів на таких глибинах вплив інсоляції
можна не враховувати. Відомо також, що густина теплового потоку з надр досить невелика:
q = 0,06–0,07 Вт/м . Місця геотермальних аномалій із великими градієнтами температури
тут не розглядаються.
зм

2
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Рис. 1. Умовна схема процесів теплообміну поміж вертикальним теплообмінником та ґрунтовим
масивом

При цьому частина теплоти, що надходить від глибини масиву, не поглинається
теплообмінником і проводиться до поверхневого шару Землі. Транзитна складова теплового
потоку q мінімальна на околиці теплообмінника і збільшується в міру віддалення від нього.
Очевидно, що величина q повинна задовольняти умовам
тр

тр

(1)
та в першому наближенні описується виразом
,
де

(2)

n = 2. Тоді густина теплового потоку, що вилучається теплообмінником
.

(3)

При встановленні квазістаціонарного режиму теплообміну
(4)
.
(5)
Підставлення значення (3) до рівняння (4) з наступним інтегруванням дозволяє
отримати диференційне рівняння
(6)
розв᾽язок якого має вигляд

(7)
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Підставивши до (7) значення
на зовнішній поверхні теплообмінника

, знаходимо температуру ґрунтового масиву

(8)
Радіус теплової взаємодії теплообмінника з ґрунтом R визначається рівнянням (4) за
умови
.

(9)

Висновки
Таким чином, для отримання раціональної кількості енергії з порівняно малою
потужністю необхідний значний об’єм ґрунтового масиву. У роботі [1] зазначається, що за
умови довготривалої експлуатації таких систем (близько 5 років) встановлюється інша
термічна рівновага в ґрунті, що характеризується нижчим рівнем розподілу значень
температури по глибині у порівнянні з початковим періодом. Задля запобігання ризику
промерзання верхніх шарів ґрунту (навіть у теплий період року) доцільним є використання
технологій компенсації його теплового стану. Наприклад, набуває поширення застосування
пасивного кондиціонування повітря у приміщеннях із передачею його надлишкової теплоти
ґрунтовому масиву (теплоутилізація).
Посилання:
1. А. Е. Денисова, А.С . Мазуренко, Ю. К. Тодорцев, В. А. Дубковский, “Исследование энергии грунта в
теплонасосных гелиосистемах энергоснабжения”, Экотехнологии и ресурсосбережение, № 1, c. 27–30, 2000.
УДК 624.482

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЛІКВІДОВАНИХ СВЕРДЛОВИН ДЛЯ ВИДОБУДКУ
ГЕОТЕРМАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
А. А. Барило1, О. В. Бачеріков2
1,2,3Інститут

відновлюваної енергетики НАН України, 102094, м. Київ, вул. Г.Хоткевича,20А
тел./факс +380442062809, e-mail: geotherm@ukr.net

Обґрунтовано доцільність відновлення ліквідованих нафтогазових свердловин з
метою видобутку термальних вод для потреб геотермальної енергетики.
Запропоновано ефективний метод інтенсифікації роботи відновлюваних свердловин.
Ключові слова: геотермальні ресурси, відновлення ліквідованих свердловин,
інтенсифікація свердловин.
RECOVERY AND INTENSIFICATION OF LIQUIDATED WELLS FOR GEOTHERMAL
RESOURCE EXTRACTION
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A. Barylo1, O. Bacherikov2
Institute of renewable energy of NAS of Ukraine

Give feasibility reasons for recovery of liquidated oil and gas wells for the purpose of
geothermal energy production. An effective method of intensifying the work of renewable wells is
proposed.
Keywords: geothermal resources, restoration of liquidated wells, well intensification
ORCID: 10000-0001-7981-6464, 20000-0003-0939-8804
Використання ліквідованих нафтогазових свердловин з метою видобутку
геотермальних ресурсів є дуже перспективним напрямком геотермальної енергетики [1].
По-перше, цей метод дозволяє мінімізувати геологічні різки, що пов’язані із
невизначеністю експлуатаційних параметрів продуктивних геотермальних горизонтів,
оскільки зазвичай до проведення ліквідаційних робіт у свердловинах здійснюються
комплексні гідрогеологічні та геотермічні випробування та отримуються попередні
параметри.
По-друге, на порядок зменшуються капітальні витрати на буріння свердловин, оскільки
для їх відновлення вже не потрібно знову проходити весь стовбур свердловини, а достатньо
розбурювання ліквідаційних мостів, демонтаж старих обсадних колон та встановлення
нових.
По-третє, фонд ліквідованих нафтогазових свердловин в Україні дуже великий і налічує
тисячі таких свердловин.
Під час переоблаштування ліквідованих нафтогазових свердловин у геотермальні
можливо значно підвищити їх початкову продуктивність шляхом підбору оптимальних
конструкцій свердловини та якісної перфорації інтервалів притоку природного теплоносія,
тобто термальних вод.
В даному дослідженні розглядається варіант підвищення дебіту відновлених
свердловин за рахунок застосування нових типів перфораторів, які дозволяють багатократно
збільшити довжину перфораційних каналів під час вторинного розкриття пластів[2].
На рис. 1. наведено експериментально отриману залежність коефіцієнта досконалості
свердловини(φ) від довжини перфораційних каналів, які можна створити різними типами
перфораторів[3]. При цьому гідродинамічно досконалою вважається свердловина з
відкритим вибієм, яка розкриває продуктивний пласт на всю його товщину i в межах
останнього не обсаджена колоною труб.
Фактичний дебіт свердловини (Q ) визначається за формулою:
ф

(1)
де:
Q – потенційно можливий дебіт досконалої свердловини.
д.с.
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Рис. 1. Залежність коефіцієнта гідродинамічної досконалості свердловини від довжини
перфораційного каналу

Як видно з рис. 1, збільшення довжини каналу новим типом перфоратора з 100 мм до
200 мм дозволить збільшити коефіцієнт досконалості свердловини з 0,5 до 0,9, тим самим
суттєво підвищити дебіт свердловини.
Посилання:
1.
А. А. Барило, “Аналіз гідротермічних умов виснажених газових родовищ західного нафтогазового регіону
з метою оцінки можливості їх використання в геотермальної енергетики”, Матеріали XIV Міжнародної науковопрактичної конференції «Відновлювана енергетика XXI століття», АР Крим, 2013,c. 422–424.
2. Р. С. Яремійчук, Я. С. Яреймічук, Освоєння свердловин, Львів: Центр Європи. 2007.
3. И. Н. Гайворонский, В. С. Замахаев, Г. Н. Леоненко, Коллекторы нефти и газа Западной Сибири, их
опробование и вскрытие, М.: Геоинформцентр, 2003.

УДК 697.92: 697.95

НАГРІВАННЯ ТУНЕЛІВ ГЛИБОКОГО ЗАЛЯГАННЯ КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»
ІНФРАЧЕРВОНИМИ ОБІГРІВАЧАМИ
А. І. Дейнеко1, Д. А. Смольченко2, П. Г. Круковський3
Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2а
тел.: +3800444569281, e-mail: 3kruk_2@ukr.net

Проведено дослідження зміни відносної вологості повітря при встановленні
інфрачервоних обігрівачів в тунелях глибокого залягання. З метою забезпечення
нормованих значень відносної вологості тунельного повітря визначено місця
розташування інфрачервоних обігрівачів в тунелі, їх кількість (крок) та теплову
потужність.
Ключові слова: метрополітен, тунель, відносна вологість, нагрівання.
HEATING OF DEPTH TUNNELS KYIV METROPOLITAN INFRARED HEATERS
А. Deineko1, D. Smolchenko2, P. Krukovskyi3
Institute of Technical Thermophysics of the NAS of Ukraine
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A study of changes in relative humidity during the installation of infrared heaters in deep
tunnels. In order to ensure the normalized values of the relative humidity of the tunnel air, the
locations of infrared heaters in the tunnel, their number (step) and thermal capacity are determined.
Keywords: subway, tunnel, relative humidity, heating.
ORCID: 10000-0002-4279-3710, 20000-0001-6726-0550, 30000-0002-3081-1803
За даними В. Я. Цодікова на станціях Київського метрополітену при середньому
значенні пасажиропотоку 1816 осіб/год на одній станції метрополітену під час дихання та
випаровуванні з поверхні тіла в літній період при температурі зовнішнього повітря +23 °С від
пасажирів за 18 годин робочого дня виділяється вологи 3270 кг/день (182 кг/год). Крім того,
в тунельне повітря додатково надходить волога від випаровування води при вологому
прибиранні станцій (кожні 20 хв), митті тунелів (1 раз на рік – 15 тон/км), протічок води через
нещільності оправи стінок тунелів (постійно), калюж колійних лотків (постійно). Внаслідок
такого інтенсивного виділення вологи в повітрі тунелів глибокого залягання між станцією
Хрещатик та роз‘їздом (рис. 1) система вентиляції не забезпечує нормоване значення
вологості, спостерігається вищий рівень вологості, що лежить в межах 80-90%.
Для розв’язання проблеми застосовувалися сучасні CFD (Computation Fluid Dynamic)
технології моделювання, що для різноманітних об’єктів дозволяють здійснювати одночасний
розрахунок фізичних процесів та дають можливість пошуку оптимальних режимів роботи
вентиляційних установок для забезпечення потрібного значення вологості тунельного
повітря.

Рис. 1. Схема ділянок ліній КП «Київський метрополітен» з станціями та роками побудови

Розроблена CFD модель термогазодинамічного та вологого станів тунелів глибокого
залягання (див. рис. 1) являє собою сукупність геометричної моделі та математичний опис
фізичних процесів тепломасообміну двофазного середовища. Адекватність CFD моделі
була забезпечена використанням експериментальних даних параметрів мікроклімату.
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За результатами моделювання визначено теплову потужність інфрачервоного
обігрівача, що становить 3 кВт, кількість обігрівачів 20 шт. Інфрачервоні обігрівачі доцільно
розмістити в шаховому порядку на ділянці тунелів глибокого залягання від станції Хрещатик
до роз’їзду в межах пікетів ПК 006 – ПК 006,5. Крім того, інфрачервоні обігрівачі необхідно
розташувати в нижні частині тунелю так, щоб зона нагрівання починалася вище рівня рейс,
а закінчувалася нижче верхньої точки тунелю, як зображено на рис. 2. Відповідно до
технічної документації обладнання на стінках тунелю допускається максимальне перекриття
зон обігріву між сусідніми інфрачервоними обігрівачами до 20 см .

Рис. 2. Схематичне розташування інфрачервоних обігрівачів в площині поперечного перерізу тунелю

Таким чином, в період високої вологості тунельного повітря нагрівання стін тунелю і
повітря на ділянці обігріву призведе до зниження вологості від 98% до 75%, а після ділянки
обігріву відносна вологість тунельного повітря зростатиме на 1% з кожними 100 м в напрямку
ст. Хрещатик.
З огляду щорічної зміни параметрів повітря навколишнього середовища може
виникнути ситуація із зниженням температури стінки оправи тунелю нижче допустимого
значення 14 °С, в такому випадку слід починати обігрівання стінок тунелю відразу після
закінчення зимового періоду або на 1-2 місяці раніше початку літнього періоду.
УДК 697.278

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗУМНОГО ТЕПЛОНАКОПИЧЕННЯ
О. В. Лисак
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20А
тел./факс +380442062809, e-mail: geotherm@ukr.net

Проаналізовано перехід до використання технологій розумного теплонакопичення.
Отримано, що на даному етапі в літературі переважно розглянуто лише економічний
зиск впровадження даної технології без врахування інших факторів.
Ключові слова: акумулювання теплоти, електричне опалення, опалення, електроенергія
з відновлюваних джерел, теплонакопичувач.
DEVELOPMENT PROSPECTS OF SMART HEAT STORAGE TECHNOLOGIES
O. Lysak
Institute for Renewable Energy
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The transition to the smart heat storage technologies is analyzed. It was found that at this
stage the literature is mainly dedicated to the economic benefits of implementing this technology
without taking into account other factors.
Keywords: thermal energy storage, electric heating, heating, renewable electricity, storage heater.
ORCID: 0000-0002-4934-0685
Збільшення частки відновлюваної енергії в загальному постачанні електроенергії
призводить до потреби суттєво змінити підхід до характеру накопичення теплової енергії. На
відміну від традиційних підходів, коли накопичення теплової енергії відбувається в нічні
години, накопичення теплоти за наявності відновлюваних джерел енергії здатне відбуватись
в будь-який період часу [1].
За таких умовах виникає потреба в оцінці вже наявних приладів та засобів
акумуляційного електроопалення на здатність працювати за умов швидких та досить
непередбачуваних змін у графіках накопичення та споживання тепла, а також перспектив
модифікації даних приладів для задоволення таких потреб.
В даній роботі розглянуто електротеплоакуму-ляційні обігрівачі, які також відомі як
теплонакопичувачі. Ці прилади накопичують теплову енергію в період низької вартості
електроенергії (процес «зарядження) для опалення приміщення протягом доби в певний
проміжок часу даної доби. Тепловіддача від приладів здійснюється протягом усіє доби
(процес «розрядження»).
В [2] прилади, які накопичували теплову енергію лише в нічні годи, характеризувались
як нічні електричні теплонакопичувачі (англ. night time electric thermal storage heaters, NETS).
Для приладів, які накопичують теплоту в будь-який час, було запропоновано назву смарт
електричні теплонакопичувачі (англ. smart time electric thermal storage heaters, SETS).
Проте моделювання переходу на SETS продемонструвало певні складності. Зокрема,
виявилось, що частка відновлюваних джерел енергії, за якої «зарядження» здатне займати
порівняно суттєву частку за межами нічного періоду виникала лише тоді, коли частка
відновлюваних джерел енергії в загальному енергопостачанні перевищувала 65 % [2]. Таким
чином, досить вірогідним є сценарій, коли ефективнішим рішенням може бути створення
централізованої системи теплопостачання, яка б накопичувала теплоту, достатню для
опалення приміщення протягом декількох діб, або ж взагалі сезонних систем. Проте такий
випадок потребуватиме додаткових коштів, часу та наявності вільного місця в приміщенні
для розміщенні складових централізованої системи теплопостачання.
Використання лише економічного аналізу може призводи й до парадоксальних
результатів. Наприклад, в [3] наводилась ситуація, за якої власник будівлі міг отримати
більший економічний зиск за переходу на систему акумуляційного електроопалення, ніж від
утеплення будівлі. Проте більш вірогідною поведінкою споживача є саме утеплення будівлі,
оскільки це дозволить суттєво знизити необхідну кількість теплоти, потрібну для опалення
будівлі, незалежно від її джерела.
Іншим фактором є правила регулювання ринку електроенергії. В [4] згідно аналізу
енергетичного ринку двох федеральних земель Німеччини на момент 2013 року було
зроблено висновок що впровадження SETS є ускладненим внаслідок того, що встановлені
правила ринку електроенергії унеможливлювали використання даної технології в повній мірі.
Таким чином, проведений в літературі економічний аналіз вказує на необхідність відповідних
змін законодавства в сфері ринку електроенергії, аби запропоновані системи могли
оптимально використовувати потенціал надлишкової електроенергії від відновлювальних
джерел.
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АНАЛІЗ ТЕПЛОВІДБОРУ СЕЗОННИХ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ АКУМУЛЯТОРАХ ТЕПЛОТИ
ПРИ ФІКСОВАНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ХОЛОДОАГЕНТУ
К. В. Кириленко1, В. М. Кириленко2
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056,
м. Київ, вул. Політехнічна, 37,тел.: +380442049519, e-mail: vsemychkir@ukr.net

Проаналізований процес тепловідбору при фіксованих характеристиках
холодоагенту і показано, що для більш рівномірного відбору теплоти протягом протягом
сезону потрібно оптимізувати вибір значань температури холодоагенту.
Ключові слова: ґрунтовий акумулятор, геотермальний акумулятор теплоти, сезонне
акумулювання теплоти
ANALYSIS OF HEAT SELECTION OF SEASONAL GEOTHERMAL ENERGY STORAGE AT
FIXED REFRIGERANT TEMPERATURES
К.V. Kyrylenko1, V.M. Kyrylenko2
NationalTechnicalUniversityofUkraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

The process of heat extraction at fixed refrigerant characteristics is analyzed and it is shown
that for more uniform heat extraction during the season it is necessary to optimize the choice of
refrigerant temperature values.
Keywords: seasonal geothermal energy storage, heat accumulation
ORCID: 10000-0003-0353-8685, 20000-0002-6168-2469
Енергію верхніх шарів Землі можна використовувати в якості джерел теплової енергії
шляхом застосування теплових насосів. Також геотермальні (грунтові) акумулятори теплової
енергії успішно використовуються для сезонного зберігання тепла, виробленого
геліосистемами в літній період. [1], [2]
В [3] було розглянуто теплові характеристики і процесс закачування теплоти в грунт
протягом літнього періоду і показано, що акумулювання теплоти в ґрунтових акумуляторах
може супроводжуватися її значними втратами. Одним із шляхів підвищення інтесивності
тепловідбору є зменшення температури холодоагенту, який циркулює в системі
тепловідбору. Крім того, зменшення цієї температури дозволяє більш ефективно як
відбирати закачанну в літній період теплоту, так і використовувати природну теплоту яка
міститься в грунті.
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Застосовуючи для моделювання теплових процесів у ґрунтовому акумуляторі тепла
одновимірне нестаціонарне рівняння теплопровідності для напівобмеженого твердого тіла і
його розвязок для випадку зміни температури холодоагенту в певний момент часу t, який
відповідає зміні режимів «закачка теплоти/тепловідбір» можна розглянути розподіл
температури в грунті під час періоду тепловідбору,який показаний на рис. 1. Верхня крива –
розподіл при закачуванні теплової енергії (температура теплоносія при закачці приймається
рівною 40 С), далі – через 300, 550, 850, 1600, 2700 і 3800 годин після початку відбору
теплоти, відповідно.
На рис.2 наведена динаміка відносного видобутку акумульованої теплоти (відношення
теплової енергії, яка вилучається за одиничний період часу, до загальної кількості
накопиченої теплоти) для двох початкових температур холодоагенту
о

а

б

Рис. 1. Розподіл температури в для різних температур холодоагенту: а – 10о С, б - -10о С.

Рис. 2. Відносна кількість теплової потужності, що вилучається для різних температур теплоносія: а –
10о С, б - -10о С.

Проведені розрахунки показують, що при безперервній роботі системи
теплозабезпечення майже половина накопиченої за літній період теплової енергії
відбирається за перші 500 годин від початку експлуатації системи. При цьому в найбільш
холодний період опалювального сезону кількість теплоти, що відбирається може виявитися
недостатньою. Таким чином, при сталій температурі холодоагенту тепловідбір відбувається
нерівномірно протягом опалювального періоду. Більш рівномірного відбору теплоти за весь
період можна досягти за рахунок оптимізації температури холодоагенту та забезпечення
можливості ії змінення під час опалювального сезону.
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РОЗРАХУНОК ШВИДКОСТІ ГОРІННЯ СУЧАСНИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ
Б. С. Сорока1, B. O. Згурський2
Інститут газу Національної Академії Наук України, 03113, м. київ, вул. Дегтярівська, 39
тел. +380444555998, e-mail: boris.soroka@gmail.com

Швидкість ламінарного горіння S – визначальна характеристика горючих
властивостей газового палива та відповідно – безпекових обмежень при його
використанні. Кількісне значення S для основних палив, органічних та альтернативних,
відрізняється на порядок та більше. Проблема розрахункового прогнозування S
забезпечує вибір складу паливо-окислювальної суміші в промисловості, енергетиці та
комунально-побутовому секторі. Розрахунки S мають особливе значення на
теперішньому етапі боротьби з глобальним потеплінням планети та попередження
надлишкових викидів CO , зокрема в умовах залучення воденьмістких газів як палива при
заміщенні природного газу. Розвинено сучасну теорію горіння шляхом системного
використання сучасного кінетичного механізму горіння GRI-Mech 3.0. Універсальність
цього механізму підтверджена нашими розрахунками значень S для широкої гами газових
палив – від метану CH до водню H та їхніх сумішей.
Ключові слова: водень, декарбонізація, кінетичний механізм горіння, ламінарне горіння,
природний газ, швидкість горіння.
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COMPUTING THE COMBUSTION VELOCITY OF ADVANCED ALTERNATIVE FUELS

B. Soroka, V. Zgurskyi
The Gas Institute of the NAS of Ukraine,

The laminar combustion velocity S is a determinative characteristic of the combustible
properties of gas fuels and, accordingly, of the safety restrictions by its use. Quantitative values of
S for the separate basic fuels, both the organic (fossil fuels) and alternative ones are differed by
an order of magnitude and more. The problem of estimated forecasting the S values provides an
option of the composition of the fuel-oxidant mixture in the industry, power and municipal
energetics. The S value’s prediction is important especially at the current stage of combating with
the global warming and by preventing an excess of CO emissions, including involvement of
hydrogen-containing gases. The modern theory of combustion has been developed by extensive
use the adequate kinetic mechanism GRI-Mech 3.0, the universality of which has been confirmed
by our calculations of S values for a wide range of the gas fuels – from methane CH to hydrogen
H and their mixtures.
Keywords: combustion velocity, combustion kinetic mechanism, decarbonization, hydrogen,
laminar combustion, natural gas.
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1.У зв’язку з обмеженістю запасів та регіонального видобутку мінеральних палив
(fossil fuels), а також виникненням проблеми декарбонізації навколишнього середовища як
складової
попередження
глобальних
змін
клімату
планети
спостерігається
перегляд номенклатури газових палив з поступовим скороченням долі вуглецьмістких палив
до 2030 – 2050рр., перш за все в Європі [1].
Видатний вчений в галузі аеродинаміки, процесів горіння та ракетної техніки
Т. Карман, а також інші фундатори цієї науки визначають процес та теорію горіння як
“аеротермохімію” [2].
Основні сучасні теорії горіння базуються на відповідному підході, тобто сполучають
опис процесів переносу маси та енергії з урахуванням процесів горіння як сукупності окремих
хімічних реакцій.
Одним з центральних питань розвитку теорії горіння є розрахунок швидкості
ламінарного горіння S газових палив довільного складу, який визначається якісною
залежністю:
L

S ~ (a/τ) ; τ ~
,
де a – коефіцієнт температуропровідності реакційної суміші, τ – характерний час реакції, W
– швидкість (брутто) реакції горіння, яка визначається сукупністю фізичних та хімічних
властивостей палива.
Саме фізична та хімічна складові теорії горіння розвинуті в наших дослідженнях та
знайшли практичне застосування.
Для подальшого аналізу використано модель горіння в потоці Я.Б. Зельдовича та
Д.А. Франк-Каменецького [2], причому розрахунок обох основних параметрів визначення
швидкості горіння S – a та τ – удосконалений в рамках нашої роботи. Теплофізичні
характеристики, обчислені через коефіцієнт температуропровідності a, потребують
розрахунку не через властивості локального «замороженого (frozen) складу» горючої суміші,
а мають бути враховані через хімічний склад газо- окислювальної суміші, що змінюється в
процесі реакцій – через “термодинамічно рівноважні (equilibrium) значення”.
З цією метою розвинено перехід до використання повної (хімічної) ентальпії як
узагальнюючого параметру переносу енергії в полуменю – в обох зонах перебігу реакцій у
фронті ламінарного горіння, в межах підігріву газо-окислювальної суміші до запалювання та
власне зони реакції.
Хімізм перебігу горіння в рамках наших розробок рекомендовано визначати через
використання механізму горіння для GRI-Mech 3.0, в який включені кінетичні рівняння для 53
компонент та з урахуванням 325 складових реакцій.
L

0,5

r

L

2. Незважаючи на те, що механізм GRI Mech 3.0 розроблений для визначення S за
умов спалювання природного газу як палива [3], зроблена спроба поширення такого підходу
на альтернативні палива, перш за все – водень та метановодневі суміші.
На рис.1 представлені залежності швидкості S для підготовленої водень-повітряної
суміші в залежності від Fuel Equivalence Ratio ER = ϕ = λ , де ϕ – коефіцієнту надлишку
палива, λ – коефіцієнт надлишку повітря - окислювача.
Розрахункові дані порівняні з результатами багаточисельних вимірювань швидкості у
вогневих умовах різними методами: "bomb", "burner" ," PTV - particle tracking velocimetry" [4].
L

L

-1
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Рис. 1. Залежність ламінарної швидкості горіння горючої воднево-повітряної суміші при p=1
атм., Т =298 K від коефіцієнту надлишку палива ϕ.
0

Результати верифікації зазначених розрахунків дозволяють стверджувати достатню
надійність GRI Mech 3.0 навіть для аналізу процесів горіння, пов’язаних з таким далеким від
природного газу паливом, як водень: відхилення дослідних S від теоретичних значень в
середньому не перевищують ± (11–13)%.
Порівняння залежностей швидкості ламінарного горіння S від складу паливоповітяних сумішей для СН та Н як палив вказує на широкий, більший за порядок значень
S = f(λ) діапазон можливостей розрахунку S з використанням GRI Mech 3.0 (рис. 2).
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L

Рис. 2. Залежність ламінарної швидкості горіння S водню та метану з повітрям від коефіцієнту
надлишку повітря λ. Розрахунки з використанням GRI-Mech 3.0 при p=1 атм, Т =298K.
L,

0

Слід мати на увазі, що S дає вичерпну оцінку горючих та безпекових (з огляду
пожежо-вибухонебезпечності) характеристик газового палива на відміну від інших практично
важливих, але менш інформативних ознак паливо-окислювальних сумішей.
Так, в якості вичерпної характеристики безпеки транспортування та схову (зберігання)
газового палива розглядаються межі поширення полум’я: 4–77% (об.) – для водневоповітряних сумішей проти 4– 16% (об.) – для природного газу з повітрям [5], що дає підстави
автору [5] зробити висновки щодо підвищеної небезпеки операцій з воднем. Вважаємо
запропоновану характеристику (межі горіння) менш обґрунтованою, ніж значення швидкості
L
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S , оскільки перехід від нормального горіння до детонації може бути притаманний для палив
у вузькому діапазоні співвідношень «паливо : окислювач» [6].
L

Висновки. Удосконалено існуючу теорію горіння газових палив за рахунок включення в
розрахункову систему рівняння збереження повної ентальпії реакційної суміші, а також
залучення кінетичного механізму горіння GRI-Mech 3.0. На цій основі проведені розрахунки
та верифікація їхніх результатів для швидкості S при спалюванні водню та інших
альтернативних палив.
L
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПАЛЮВАННЯ ПЕЛЕТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
Б. І. Басок1, О. М. Лисенко2, С. М. Гончарук3, Л. М. Кужель4, В. П. Приємченко5,
Ю. А. Веремійчук6
1,2,3,4,5,6Інститут

технічної теплофізики НАН України, вул. Марії Капніст, 2а, м. Київ, 03057, Україна, тел.:
+380444249644, e-mail: 2lisenko_oks@ukr.net; 1,2,6Навчально-науковий інститут енергозбереження та
енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського,
вул. Борщагівська, 115, м. Київ, 03056, Україна, тел.: +3802048308

У роботі наведено результати експериментальних досліджень спалювання пелет
сільськогосподарського походження. На основі даних експерименту було визначено
характерні особливості температурних режимів в об’ємі котла та процесу горіння при
спалюванні пелет з ріпаку й жому бурякового.
Ключові слова: біопаливо, агропелети, горіння, пальник, котел.
EXPERIMENTAL RESEARCHES OF PELLETS BURNING OF AGRICULTURAL ORIGIN
B. Basok1, O. Lysenko2, S. Goncharuk3, L. Kuzhel4,V. Pryemchenko5,
Yu. Veremiichuk6
1,2,3,4,5,6Institute
1,2,6Educational

of Engineering Thermophysics, National Academy of Science of Ukraine;
and Scientific Institute of Energy Saving and Energy Management Igor Sikorsky Kyiv
Polytechnic Institute,

The paper presents the results of experimental researches of burning pellets of agricultural
origin. Based on the experimental data, the characteristic features of the temperature regimes in
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the boiler volume and the combustion process during the burning of rapeseed pellets and beet pulp
were determined.
Keywords: biofuels, agropellets, burning, burner, boiler.
ORCID: 10000-0002-1068-9935, 20000-0003-3981-9796, 30000-0002-5609-7337, 40000-00025481-4566, 50000-0003-4785-4815, 60000-0003-0258-0478
Сьогодні біоенергетика складає приблизно десяту частину загального обсягу первинної
енергії у світі і залишається найбільшим відновлювальним джерелом теплоти. Сучасна
біоенергетика становила понад дві третини світового споживання відновлюваної теплоти у
2018 р., переважно у промисловості та житловому секторі. Очікується, що біоенергетика
збільшить обсяг відновлюваної теплоти: її використання зросте на 12% протягом 2019-2024
рр., з яких майже дві третини у промисловості [1]. У 2020 р. виробництво електроенергії з
біоенергетики зросло на 53 ТВт∙годин (+8%) порівняно з 2019 р., що перевищило 7% річних
показників, необхідних до 2030 р. за Сценарієм чистих нульових викидів (Net Zero Emissions)
до 2050 р. [2]. Однак, щоб підвищити виробництво електроенергії з біоенергетики з 718
ТВт∙годин у 2020 р. до більш ніж 1400 ТВт∙годин у 2030 р., як це моделюється в сценарії,
необхідно буде щорічно додавати в середньому 15 ГВт нової потужності – значне збільшення
з 9 ГВт, розгорнутих у 2020 р. Політика підтримки розвитку біоенергетики вдосконалюється
в усьому світі, але будуть потрібні активніші зусилля, щоб забезпечити досягнення цілей
політики та збереження темпів зростання виробництва.
Світовий досвід енергетичного використання сільськогосподарських відходів та
агробіопалива є не таким великим, у порівнянні з використанням деревного біопалива. В той
же час, технології уже досягнули комерційного рівня і певні країни успішно розвивають цей
напрям багато років, але більшість країн перебувають лише на початку цього шляху, як і
Україна. Тому розроблення технологій та устаткування для спалювання біопалива
сільськогосподарського походження є актуальною задачею, що обумовлена необхідністю
залучення в енергетику альтернативних та відновлювальних джерел енергії через зростання
цін на основні традиційні енергоносії та їх вичерпаність.
В Інституті технічної теплофізики НАН України для дослідження особливостей
спалювання пелет була розроблена та впроваджена експериментальна установка
твердопаливного котла з автоматизованим пелетним пальником. За допомогою розробленої
системи вимірювання на основі блоку з термопарами, яка розташована над факелом в котлі,
виконувались дослідження температурного режиму в об’ємі котла та визначались
особливості процесу спалювання пелет в пальнику.
При проведенні експериментальних досліджень використовувались зразки пелет з
ріпаку та жому бурякового. На отриманих графіках відображались зміни у часі
температурного стану об’єму котла на стадії розпалу пелет, їх горіння та затухання. Спочатку
відбувалось розпалювання пелет від запальника. Після цього періоду пелети починають
горіти самостійно. Значення температури в об’ємі котла починають поступово зростати.
Найбільший приріст температури відбувається біля стінки котла, що протилежна до
пальника. Через деякий час відбувається стабільний процес горіння пелет. Це визначається
за температурою димових газів, яка становить 250-300 С, що характеризує нормальний
процес горіння. Впродовж цього часу відбувалась автоматична періодична подача пелет з
бункера за запрограмованим алгоритмом. При цьому температури термопар коливались
внаслідок періодичного вигоряння порції біопалива в пальнику і надходження нової порції
пелет з бункера. Після закінчення експерименту відбувається гасіння пальника за допомогою
відповідної функції в контролері. Починається поступове зниження температури в камері
котла, одночасно можливе ввімкнення вентилятора для прискорення догорання залишків
палива.
о
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Висновок. При проведені експериментальних досліджень були виявлені деякі проблеми
під час горіння пелет з жому бурякового, тому потрібно й надалі продовжувати дослідження
для визначення найоптимальніших режимів спалювання різноманітних пелет
сільськогосподарського походження.
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ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ
СУШЕНИХ ПРОДУКТІВ

О. В. Гусарова1, Ю. Ф. Снєжкін2
Інститут технічної теплофізики НАН України, вул. М. Капніст, 2а, м. Київ, Україна, 03057
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Розроблено ступеневі режими сушіння яблук з метою інтенсифікації
тепломасоперенесення та зниження енергоємності при створенні енергоефективної
теплотехнології одержання сушених продуктів, зокрема чипсів.
Ключові слова: енергоефективність, інтенсифікація, тепломасоперенесення,
ступеневе сушіння, чипси з яблук.
REDUCTION OF ENERGY CAPACITY OF TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF NATIONAL
DRIED PRODUCTS

O. Husarova1, Yu. Snezhkin2
Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine

Staged modes of drying apples have been developed in order to intensify heat and mass
transfer and reduce energy consumption while creating energy-efficient heat technology for
obtaining dried products, in particular chips.
Keywords: energy efficiency, intensification, heat and mass transfer, staged drying, apple chips.
ORCID: 10000-0001-7622-9168, 20000-0001-7871-8774
Пріоритетним напрямком розвитку харчової галузі в Україні є розроблення та
вдосконалення теплотехнологій зневоднення рослинної сировини з метою зменшення
енергоємності процесів, зниження собівартості, розширення асортименту та забезпечення
високої якості сушеної продукції.
Враховуючи високу вартість енергоресурсів, особлива увага приділяється
інтенсифікації процесу сушіння та підвищенню його енергоефективності. Тому
інтенсифікація тепломасоперенесення, зниження витрат енергії та розроблення
енергоефективної теплотехнології одержання вітчизняної сушеної продукції є актуальними
науково-технічними завданнями [1].
Метою роботи є інтенсифікація тепломасоперенесення під час конвективного сушіння
яблук при створенні енергоефективної теплотехнології одержання чипсів.
В якості об’єкту дослідження використано яблука сорту Ренет Симиренко. Яблука
нарізали кружальцями завтовшки δ = 3...4 мм без видалення насіннєвої камери.
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Експериментальні дослідження процесу сушіння проводилось на конвективному
сушильному стенді у режимі багатоступеневого зневоднення. Стенд обладнано
автоматизованою системою збору та обробки інформації.
Аналіз процесу здійснювався на підставі побудованих кривих кінетики W = f(τ) і
швидкості dW /dτ = f(W ) сушіння.
За результатами теоретичних і експериментальних досліджень визначено та
узагальнено кінетичні закономірності конвективного сушіння, розроблено та науково
обґрунтовано енергозберігаючі дво- та трьохступеневі режими зневоднення відповідно з
якими температура яблук впродовж сушіння не перевищує гранично-допустиму величину.
Аналіз кривих кінетики сушіння яблук показав, що порівняно із одноступеневим
режимом 60 ºС, тривалість процесу скорочується при ступеневих режимах за температур
сушильного агенту 80...60 ºС на 18% та при 100...80...60 ºС на 21% [1–3].
За нашими розрахунками, використання ступеневого режиму сушіння 80…60 ºC знижує
питомі теплові витрати на випаровування 1 кг води на 15% (рис. 1), [1].
Сушінням у такий спосіб забезпечено високий ступінь збереження природних
складових сировини, інтенсифікацію процесу.
Висновки
Використання ступеневих режимів сушіння скорочує питомі теплові витрати на
випаровування 1 кг води на 15%. На базі одержаних результатів запропоновано
енергоефективну теплотехнологію виробництва яблучних чипсів. Технологія одержання
чипсів забезпечує інтенсифікацію процесу, скорочення тривалості до 20 % та зниження
теплових витрат до 15% [1–3].
c

c

c

Рис. 1. Порівняння теплових витрат на випаровування 1 кг води при різних режимах зневоднення:
1 – t = 120 ºC, 2 – t = 100 ºC, 3 – t = 80 ºC, 4 – t = 80...60 ºC
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Створення енергоефективної технології процесу сушіння відходів біомаси на
прикладі тріски паливної
А. В. Ляшенко
Інститут технічної теплофізики НАН України, вул. Марії Капніст, 2а, Київ, 03057

В роботі представлені експериментальні дослідження з процесу конвекційного
сушіння відходів біомаси на прикладі тріски паливної. Результати досліджень необхідні для
подальшої розробки енергоефективної технології та обладнання з переробки подібних
термолабільних матеріалів.
Ключові слова: біомаса, органічні відходи, тріска паливна, енергоефективна технологія.
THE DEVELOPMENT OF THE ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGY FOR THE PROCESS OF
DRYING BIOMASS WASTES AND FOR EXAMPLE WE HAD REPRESENTED THE RESULTS
OF OUR INVESTIGATIONS ON THE WOOD CHIPS
А. Liashenko
Institute of Engineering Thermophysics of the NAS of Ukraine

In the article, there is an experimental investigation of the process of convection drying from
the entrance to the biomass on the butt of the fire. The results are necessary for the further
development of energy-efficient technology and the possession of the processing of additional
materials.
Key words: biomass, organic wastes, wood chips, energy-efficient technology.
ORCID: 0000-0001-8212-8179
Основна частина.
В результаті господарської діяльності лісових та переробних господарств
утворюються відходи деревинної біомаси, які можна використовувати, у тому числі, для
отримання теплової енергії або інших потреб. Таким чином стає питання в розробці
енергоефективних способів з підготовки та сушіння тріски паливної для подальшого її
використання в народному господарстві.
В якості досліджуваного матеріалу були використані дерева різних порід, що
розташовані на території ІТТФ НАНУ. Тріску паливну заготовляли безпосередньо перед
початком проведення експериментів за допомоги гілкоподрібнювача. В якості сировини
використовували зрублені паростки довжиною від 1,5 до 2,5 м та товщиною від 0,5 см до 2,5
см.
Для експериментального дослідження процесу конвекційного сушіння тріски паливної
на першому етапі був використаний існуючий експериментальний стенд та розроблена
методика проведення експерименту. Існуючий стенд має затверджений в ІТТФ НАНУ
паспорт: «Експериментальний стенд по дослідженню сушки в киплячому стані».
При проведенні серії експериментальних досліджень використовувався матеріал з
початковою вологістю W=50…60% температура теплоносія була в межах t=120…140ºС,
швидкості руху теплоносія v=1…1,5м/с, початкова висота шару матеріалу становила
h=30…50мм.
На основі отриманих експериментальних даних були вибрані оптимальні режими
швидкості руху теплоносія в експериментальній ємності та висота початкового шару
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матеріалу, що досліджується, а саме вологої тріски паливної. Результати роботи показали
ефективність вибраного способу сушки для даного виду матеріалу.
На другому етапі досліджень автором була проведена розробка технічного завдання
на експериментальний пристрій для сушіння твердих дисперсних матеріалів у щільному шарі
в умовах вертикального примусового спрямування газоподібного агента сушіння по
відношенню до шару матеріалу з періодичною зміною напряму на протилежний.
Запропоновані вимоги і технічні рішення щодо згаданої модернізації були проведені на
існуючому стенді: «Експериментальний стенд по дослідженню сушки в киплячому стані».
Проведені дослідження другого етапу показали, що наприклад, якщо взяти тріску з
початковою вологістю 55% та кінцевою вологістю 15% при швидкості руху транспортера
v =0,5 м/хв., необхідна кількість зон сушарки складе 15 шт., час сушіння 1,5 години (90 хв.),
а довжина зони сушки сушарки відповідно становитиме 45 м. Наразі дослідження другого
етапу тривають.
Висновки
Енергоефективна переробка відходів діяльності лісових господарств дасть можливість
отримувати якісний кінцевий продукт низької вартості з подальшим його використанням в
різних сферах народного господарства.
Аналіз результатів експериментальних досліджень показує, що можливо, організувати
такий режим процесу сушіння при якому, середні витрати тепла можна звести до мінімуму
(q=3000…3500 кДж/кг випареної вологи) з отриманням кінцевого готового продукту високої
якості.
Напрацювання можуть бути використані при переробці деревинних відходів в різних
регіонах України, зокрема в її західних областях.
тр.

УДК 630*867; 662.71 + 674-035.683

ПІРОЛІЗ БІОМАСИ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА ШПОНУ
М. В. Лихоманов
Національний університет «Львівська політехніка», вул. Митрополита Андрія, 5, м. Львів, 79000, Україна
тел. +380687366878, e-mail: timberchemistry@gmail.com

Досліджено піроліз залишків деревини буку лісового (Fagus sylvatica L.) при різних
температурах. Виявлено залежність кількісного виходу деревного вугілля від умов
процесу.
Ключові слова: біопаливо, деревне вугілля, піроліз, біочар, біонафта, енергія біомаси.
PYROLYSIS OF VENEER PROCESSING WASTE BIOMASS
M.V. Lykhomanov
Lviv Polytechnic National University

Study of pyrolysis of wood beech wood residues (Fagus sylvatica L.) at different
temperatures. The dependence of the quantitative yield of charcoal on the process conditions is
revealed.
Keywords: biofuels, charcoal, pyrolysis, biochar, bio-oil, biomass energy.
ORCID: 0000-0002-9682-4607
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Актуальним джерелом для отримання енергії залишається переробка відходів
деревини, наприклад, таких як: некондиційна деревина при лісозаготівлі, обрізки дошок при
виробництві меблів, лущенні шпону, накопичена тирса при пилянні, або цілеспрямовано
вирощувана біомаса (верба, тополя, ліщина та інші) [1]. Також розвитку піролізних процесів
сприяє світова тенденція заміни кам’яного вугля та нафти на альтернативні джерела енергії
з поновлювальної рослинної сировини.
Деревне вугілля (біочар), біонафта та суміш газів є продуктами піролізу біомаси.
Продовжені дослідження по вивченню впливу температури піролізу на процеси переробки
біомаси в горизонтальній трубній печі без доступу повітря при 470, 490, 510, 530 і 550 °C.
Відстежувався кількісний вихід по масових відсотках деревного вугілля (біочар) при заданих
умовах. При цьому для моделювання піролізу за вказаних температур нагрівання протягом
5 годин було взято деревину буку лісового (Fagus sylvatica L.) одного дерева, з залишків
серцевини при лущенні шпону, та доведено зразки 280-320 г до постійної маси сушінням при
105-110 °C. Бо попередні досліди показали що зміна вологості деревини викликає зміну
виходу продуктів піролізу.
Отримані рідкі та газоподібні продукти піролізу будуть досліджені окремо. З пошуку
зацікавлених сторін можна розуміти що рідкі продукти піролізу, так звана біонафта, можуть
стати цінної сировиною для використання в якості модифікаторів, антиоксидантів, інгібіторів,
інших функціональних добавок або в якості зв’язуючого в будівельному, лакофарбовому,
гумо-технічному виробництві та інших секторах промисловості. А в енергетичній галузі рідкі
продукти піролізу можуть бути перероблені на підвищувачі октанового числа пального або
застосовані при брикетуванні твердого палива.
Таблиця 1 – Залежність кількісного виходу деревного вугілля від температури печі

Вид деревини Температура в печі, °C

Вихід деревного вугілля, %

Бук лісовий

470

27,8

Бук лісовий

490

26,7

Бук лісовий

510

26,4

Бук лісовий

530

26,1

Бук лісовий

550

25,3

Було виявлено, що вихід біочар був різним при різних температурах, при цьому більш
низькі температури призводили до найвищого рівня виходу твердих продуктів піролізу –
деревного вугілля. Виявлено, що при температурі піролізу 550 °C отриманий зразок
деревного вугілля має найбільш високий показник зв’язаного вуглецю за п. 6.4 [2] на рівні 89
% проти 66 % у зразка отриманого при 470 °C, такі результати можуть сприяти застосуванню
деревного вугілля в металургійній галузі.
Посилання:
1. Kim Yrjälä, Huabao Zheng, Renewable Energy from Woody Biomass of Poplar and Willow SRC Coupled to Biochar
Production in Alternative Energy Resources. The Handbook of Environmental Chemistry, vol. 99, Pathak, P., Srivastava,
R.R. eds, Springer, Cham., p. 133–150, 2020, https://doi.org/10.1007/698_2020_647
2. ДСТУ EN 1860-2:2015 Пристрої, тверде паливо та розпалювальні матеріали для барбекю. Частина 2. Деревне
вугілля та брикети деревного вугілля для барбекю. Вимоги та методи випробування (EN 1860-2:2005, IDT).
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Визначення гранулометричного складу пелет
М. М. Жовмір1, Н. О. Маслова2
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20А
тел./факс. +380442062809, e-mail: biomassa@ukr.net

Наведено порівняння методів визначення довжини одиночних пелет. Показано вплив
методу визначення довжини пелет на характер гістограми їх розподілу за довжинами.
Гранулометричний склад пелет доцільно характеризувати за їх еквівалентними
довжинами.
Ключові слова: пелети, довжина, вимірювання, визначення.
DETERMINATION OF THE GRANULOMETRIC COMPOSITION OF PELLETS
M. Zhovmir1, N. Maslova2
Institute for Renewable Energy of NAS of Ukraine

Methods for determining the length of single pellets are compared. Influence of applied
method for determining single pellet length on character of histogram of their distribution by length
is shown. The granulometric composition of the pellets is feasible to characterize by histograms of
their distribution by intervals of equivalent lengths.
Keywords: pellets, length, measurements, determination.
ORCID: 10000-0001-6514-7474; 20000-0003-1465-1886
Інтенсивність вигорання часток палива залежить від їх розміру та форми. Крім того
наявність мілкої фракції у паливі призводить до збільшення втрат через механічну неповноту
згорання: втрат з виносом та провалом. Гранулометричний склад пелет впливає на
ефективність роботи пальникових пристроїв.
Мілкими вважаються частки, що проходять крізь сито з отворами діаметром 3,15 мм.
Стандартами встановлено допустимий вміст мілкої фракції залежно від призначення пелет.
Довжину одиночних пелет, що залишається на ситі з отворами 3,15 мм, вимірюють
штагенциркулем від кінця з виступом до кінця з впадиною. Стандартом встановлено, що для
малих часток наявних на ситі слід приймати довжину більше 3,15 мм. За результами
вимірювань гранулометричний склад пелет прийнято характеризувати середньою довжиною
пелет та вмістом пелет довжиною менше 10 мм [1]. Вимірювання довжини уламків пелет
ускладнюється суб’єктивними факторами. Виміряна дожина пелет включає ділянки не
заповнені паливним матеріалом, а тому за виміряною довжиною неможливо коректно
визначити масу палива у пелеті.
У роботі [2] запропоновано визначати еквівалентну довжину одиночних пелет, тобто
довжину пелети у формі прямокутного циліндра, що має масу рівну масі реальної пелети.
Еквівалентну довжину пелети розраховують за її масою, беручи середній діаметр [1] та
густину матеріалу у тестовій порції пелет [3]. Гранулометричний склад пелет прийнято
характеризувати гістограмами їх розподілу за інтервалами довжин [4].
Метою роботи є дослідження впливу методу визначення довжини одиночних пелет
на характер гістограм їх гранулометричного складу.
Методика проведення експериментів. Дослідження проводили з використанням
промислово вироблених солом’яних пелет номінальним діаметром 8 мм. Для проби цих
265

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

пелет визначали середній діаметр [1] та середню густину [3]. Брали тестову порцію пелет
масою близько 0,2кг і відсівали мілку фракцію на ситі з отворами 3,15 мм. Для кожної пелети
у надрешіточній частині тестової порції визначали довжину L, вимірюючи штангенциркулем
за методикою [1]. Кожну пелету зважували та розраховували еквівалентну довжину Le за
методикою [2]. З визначення довжин солом’яних пелет різної довжини слідує, що
відношення L/Le > 1 (рис.1), тобто еквівалентна довжина є меншою, оскільки вона не
включає розміру простору не заповненого паливним матеріалом, і сильніше це проявляється
в області малих довжин пелет. Для уламків пелет вимірювання довжини та її порівння з
еквівалентною довжиною втрачає фізичний смисл.

Рис.1 Відношення L/Le для солом’яних пелет.

За отриманими даними розрахували показники гранулометричного складу пелет
(табл.). Видно, що, базуючись на вимірюваннях довжин L, отримують більші значення
середньої довжини та менший вміст пелет довжиною менше 10 мм порівняно з визначенням
цих показників за еквівалентними довжинами Le.
Таблиця. Показники гранулометричного складу пелет

Показники складу пелет
Середня довжина, мм
Стандартне відхилення довжин, мм
Частка за масою пелет довжиною <10 мм
Частка за кількістю пелет довжиною <10мм

L
6,4
3,8
0,55
0,50

Le
4,2
4,0
0,70
0,91

За отриманими значеннями визначених довжин та розрахованих еквівалентних довжин
побудували гістограми розподілу частки пелет за кількістю (ймовірності) Pj та частки пелет
за масою Mj за j інтервалами довжин (рис.2, рис.3). Як у роботі [4] для характеризування
гранулометричного складу пелет прийняли інтервали 0...3 мм, 3 ... 5 мм, 5 ... 10 мм і т.д.
Як видно з рис. 2 та рис. 3 при визначенні довжин пелет за стандартною методикою в
інтервалі довжин 0 ... 3 мм пелети відсутні, тоді як при визначенні еквівалентних довжин
ймовірність попадання пелет у цей інтервал становить майже 0,50 і їх частка за масою
становить 0,14. Середня еквівалентна довжина пелет Le у цьому інтервалі становить 1,2
мм. Ймовірність попадання пелет в інтервал 3 ... 5 мм за еквівалентною довжиною є меншою,
але частка за масою є більшою.Для наступних інтервалів довжин ймовірність та частка за
масою, визначеними за стандартною методикою, є вищою, ніж за еквівалентними
довжинами.
j,av
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Рис.2 Гістограма розподілу пелет при визначенні довжин стандартним методом.

Рис. 3 – Гістограма розподілу пелет при визначенні еквівалентних довжин

Висновки. Визначення еквівалентної довжини може застосовуватися стосовно всіх
пелет, включаючи пелети з тріщинами, та їх уламків, коли прямі вимірювання за допомогою
штангенциркуля неприйнятні. Зважування одиночних пелет замість вимірювання їх довжини
усуває суб’єктивні помилки і практично є більш зручним. Оскільки еквівалентна довжина
відображає масу палива у частці, то гістограма розподілу пелет за еквівалентними
довжинами більш достовірно відображає розподіл маси палива за частками, що попадають
у певні інтервали еквівалентних довжин.

Посилання:
1. ISO 17829. Solid biofuels. Determination of length and diameter of pellets. Geneva, ISO, 2015, 4 p.
2. M. Zhovmir, “Determination of length of individual pellets and pellets’ lengths distribution”, Scientific Horizons, 24(6),
24–33, 2021, DOI: 10.48077/scihor.24(6).2021.24-33
3. ISO 18847. Solid biofuels – Determination of particle density. Geneva, ISO, 2016, 12 p.
4. L. Sikanen, T. Vilppo, “Small Scale Pilot Combustion Experiments with Wood Pellets.The Effect of Pellet Length”, The
Open Renewable Energy Journal, no. 5, pp. 1–6, 2012, doi: 10.2174/1876387101205010001
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ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПАПЕРОВИХ ВІДХОДІВ
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У роботі досліджено технології утилізації паперових відходів та виготовлення
паливних брикетів. Проведено розрахунок для опалення будинку.
Ключові слова: паперові горнятка, паливні брикети.
PAPER WASTE DISPOSAL TECHNOLOGIES
А. Zakharova1, V. Fedorchuk-Moroz2
1Volyn

Regional Academy of Sciences, 2Lutsk National Technical University

The technologies of paper waste utilization and production of fuel briquettes are investigated
in the work. The calculation for heating the house was made.
Keywords: paper cups, fuel briquettes.
ORCID: 10000-0003-1162-767X, 20000-0002-0941-1215
Щороку кожен українець викидає в середньому 250-300 т сміття, в т.ч. макулатуру та
пластик. Щодо переробки макулатури, то в Євросоюзі переробляється близько 60%, а в
Україні – лише 20%. Якщо розглядати пластик, то в Євросоюзі уже відмовилися від нього, а
в Україні лише прийнято відповідний законопроект.
Переробка паперових горняток є дуже складною, адже, щоб зробити стаканчик
водонепроникним, його покривають зсередини полістироловою плівкою, або LDPEпокриттям. Саме ці водонепроникні шари роблять переробку паперових стаканчиків
технологічно складною. Окремо папір і плівка переробляються, однак разом вони
ускладнюють цю задачу, оскільки плівку перед переробкою необхідно відокремити. І в Україні
є лише одне виробництво, де це роблять, – Зміївська паперова фабрика на Харківщині.
Для збирання паперових склянок пропонуємо використовувати збираючий гаджет –
Люлька Мамая, у кав’ярнях нашого міста і навіть на зупинках.
Для виготовлення паливних брикетів можна використовувати метод пресування під
високим тиском. Все відбувається під впливом температури з допомогою сполучного
елемента - лігніну, що міститься в клітинах рослин. Ще один полягає у використанні води,
але не для всіх випадків.
Для виготовлення паливних брикетів в домашніх умовах потрібно відокремити
паперову пульпу стаканчиків від шару поліетилену, для цього їх спочатку кидають у воду, а
потім подрібнюють у гідророзбивачі. Наступним кроком отриману масу потрібно помістити в
якусь форму і добре її спресувати. Вийняти готові брикети з форми і дати часу їм висохнути
(найкраще це робити влітку).
Якщо для опалення нового утепленого будинку використовується газовий котел, який
потребує в середньому 600 м в місяць, то кількість тепла, одержана при згоранні газу буде
Q=qV,
(1)
q– питома теплота згорання газу дорівнює31,8 МДж/ м ;
3

3;
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Q=31,8⋅600 = 19080 МДж;
Q=qm,

(2)

m=Qq
m=1908000016620=1148 (кг) паливних брикетів.

(3)

де q=16620 кДж/кг – питома теплота згорання паперу.
Звідси

У роботі було досліджено основні проблеми, які становить процес утилізації паперових
стаканчиків. Ми розглянули найпопулярніші методи виготовлення брикетів та технології, що
при цьому використовуються. А також здійснили розрахунок необхідної кількості паперових
відходів для опалення будинку.
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ПОХОДЖЕННЯ І ЇХ УТИЛІЗАЦІЯ, ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
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Робота присвячена проблемі поєднання та координації утилізації місцевих
розповсюджених ресурсоцінних відновлюваних відходів
Ключові слова: місцеві ресурсоцінні відходи, утилізація, системна інтенсифікація, теплоі біотехнологічні процеси.
WIDESPREAD LOCAL RESOURCE-BASED WASTE OF BIOLOGICAL ORIGIN AND THEIR
DISPOSAL AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES
G. Belyaev 1, К. Zhukov2, N. Коrbut3,V. Кremniev4, V. Stetsuk5
Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine

The paper is devoted to the problem of combining and coordinating the utilization of local
widespread renewable waste that contains a valuable resource.
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Вашій увазі пропонується перша (програмна) доповідь започаткованого циклу
доповідей поєднаних загальною темою «Системна інтенсифікація тепло- і біотехнологічних
багатостадійних процесів при утилізації ресурсоцінних відходів лісівництва, агропрома,
торгівлі, громадського харчування та соціальної сфери для виробництва палива, теплової та
електричної енергії, добрив, кормів та фармацевтичних напівфабрикатів.
У полі наукових та практичних інтересів авторів знаходяться проблеми утилізації
відходів біологічного походження, які постійно утворюються у ряді галузей суспільного
господарства використовуються недостатньо, нераціонально чи зовсім не використовуються
і негативно впливають на довкілля.
Пояснення терміну. Ресурсоцінні відходи – такі, що, на наш погляд, є комерційно
перспективними для використання у якості сировинних ресурсів при виробленні одного чи
декількох видів товарної продукції зазначеної вище.
Відходи різних галузей.
1. Лісівництво. У лісівництві щорічно утворюються наступні неліквідні відходи, які
відповідно до існуючих протипожежних правил спалюються у лісгоспах, з витратами праці,
рідкого палива та забрудненням довкілля продуктами згоряння. До таких відходів належать:
. Тонкомір деревини.
a. Коренева деревина.
b. Вчасно нереалізована і забракована дров’яна деревина.
c. Відходи від власної переробки ділової деревини, що відбувається у лісгоспах:
- Тверді відходи (горбилі, бокові кромки обрізних дощок).
- М’які відходи (кора, тирса, стружка).
2. Агропром.
. Рослинництво: солома, післязбиральні рештки кукурудзи (стебла, листя, обгортки
початків), рештки від збирання соняшника і т.п.
a. Садівництво та виноградарство (гілки, деревина при оновленні садів, деревина
виноградної лози)
b. Тваринництво:
●
Птахівництво: м’ясний напрям (підстилковий послід), яєчний напрям
(нативний послід).
●
Велика рогата худоба (ВРХ):
- При стійловому утриманні (суміш екскрементів з матеріалом підстилки)
- ВРХ при стійловому утриманні без підстилки при водяному змиві – високоволога
рідиноплинна гетерогенна суміш кала, сечі і змивної води.
●
Відгодівля свиней
- відходи від утримання (суміш кала сечі і матеріалу підстилки)
- відходи м'ясопереробки м’ясні продукти (легені, нирки і т.п.)
- шлям (внутрішній шар кишечнику, так звана мукозна сировина для виробництва
фармацевтичних антикоагулянтів.
. Промислове грибівництво. Відходи відпрацьованого субстрату для вирощування
печериць, які підлягають періодичному видаленню з території підприємств з
вирощування грибів і є перспективною сировиною для виробництва добрив.
3. Підприємства торгівлі.
. Відходи фрукто- та овочесховищ.
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a. Відходи продовольчих сітьових підприємств роздрібної торгівлі – супермаркетів
(продовольчі товари з вичерпаним строком придатності).
4. Відходи підприємств громадського харчування.
Вологі тверді та пастоподібні товарні рештки кафе, ресторанів, їдалень (в тому числі
шкільних, санаторних, дитячих садків, лікарень і т.п.)
5. Відходи соціальної сфери.
. Осади комунальних очисних споруд (надлишковий муловий осад від біологічної
аеробної конверсії органічної складової стічних вод та «сирий» осад від установок
фізико-хімічного очищення стічних вод.
a. В подальшому – тверді побутові відходи при розподільному збиранні побутового
сміття.
b. Листяний опад та деревина від догляду за зеленими насадженнями урбанізованих
територій [1].
Наведені типи відходів далеко не вичерпують можливу їх номенклатуру, але є
характерними і на сьогодні вже досліджуються авторами на предмет організації їх утилізації.
Основна мета запланованого і розпочатого циклу доповідей – сприяння переведенню
якомога більшої кількості розповсюджених щорічних відходів які на сьогодні підлягають
знищенню у категорію ресурсоцінної сировини для рентабельного виробництва товарної
продукції.
Обгрунтування перспективності утилізації кожного виду відходів потребує розробки на
основі системного підходу сукупності технічних рішень, організаційо технічних заходів та
бізнес-планів, які є необхідною умовою залучення приватного капіталу до державноприватного партнерства при вирішенні проблеми утилізації широкорозповсюджених відходів
біологічного походження.
На наш погляд таке партнерство можливе у формі територіальних цільових науковотехнічних програм з залученням місцевих громад, наукових установ та представників
бізнесу.
В подальших доповідях планується розгляд пропозицій щодо утилізації ряду відходів.
Посилання:
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УДК 620.95;630

ВПЛИВ ВИРОБНИЦТВА І ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА
НА ОСНОВІ НЕЛІКВІДНИХ ВІДНОВЛЮВАНИХ ВІДХОДІВ ЛІСІВНИЦТВА НА РОЗВИТОК
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
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Робота присвячена очікуваним економічним соціальним і екологічним наслідкам
створення у об’єднаних територіальних громадах сталої системи виробництва і
використання альтернативного деревного палива на основі місцевих відновлюваних
відходів.
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IMPACT OF PRODUCTION AND USE OF LOCAL ALTERNATIVE FUEL BASED ON ILLIQUID
RENEWABLE FORESTRY WASTE ON DEVELOPMENT OF UNITED TERRITORIAL
COMMUNITIES
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The paper is devoted to the expected economic, social and environmental consequences of
creating a sustainable system of production and use of alternative wood fuels based on local
renewable waste in the united territorial communities.
Keywords: united territorial community, forestry, cogeneration, local illiquid renewable waste.
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Вашій увазі пропонується наступна (друга) доповідь циклу доповідей поєднаних темою
«Системна інтенсифікація тепло- і біотехнологічних багатостадійних процесів при утилізації
ресурсоцінних відходів лісівництва, агропрому, торгівлі, громадського харчування та
соціальної сфери для виробництва палива, теплової та електричної енергії, добрив, кормів
та фармацевтичних напівфабрикатів».
У попередній доповіді циклу були наведені широкорозповсюджені місцеві відходи
біологічного походження, які щорічно утворюються на територіях і не використовуються чи
використовуються не раціонально і знецінюються. При цьому наголошувалось, що практична
реалізація задуму створення і підтримання постійно діючої системи утилізації місцевих
відходів біологічного походження потребує організації державно – приватного партнерства з
обов’язковою участю місцевої громади.
Розглянемо більш докладно типове територіальне об’єднання на яке спрямовані
заходи з утилізації відходів.
Це підпорядкована єдиному громадсько-територіальному утворенню сукупність сіл з
землями сільськогосподарського призначення і урбанізованих населених пунктів (міст та
поселень міського типу).
Такі об’єднані територіальні громади, в подальшому ОТГ, були утворені відповідно до
закону України від 05.02.2015 № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних
громад». Серед таких громад ми виділяємо для першочергових докорінних змін у поводженні
з відходами такі, де водночас ведеться активна сільськогосподарська і промислова
діяльність.
Як наголошувалось, створенню сталої системи переробки відходів повинна передувати
розробка цільової науково-технічної програми, спрямованої на дослідження обсягів і
динаміку утворення протягом календарного року ресурсоцінних відходів, які планується
щорічно повертати у господарчий обіг в результаті виконання заходів програми.
При цьому планується одержати наступні результати.
- Відчутно зменшити на території ОТГ споживання природного газу шляхом
виробництва і використання деревного палива у вигляді висушеної тріски із неліквідних
відходів, які щорічно утворюються у державних лісогосподарських підприємствах (ДЛГП),
розташованих на території ОТГ. Наявність лісу на території ОТГ очікується у зв’язку з тим,
що згідно сучасним науковим рекомендаціям площа лісових територій повинна становити не
менше 16% загальної площі у регіонах активної сільськогосподарської діяльності; це
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пов’язано з забезпеченням так званої лісомеліоративної функції лісів. Тобто, сучасне
активне землеробство потребує ландшафту у вигляді лісостепу. Щодо технологічних і
організаційних заходів забезпечення сталої інтеграції лісівництва з енергетикою, вони будуть
докладно розглянуті у наступних доповідях.
На даному етапі розгляду ми фіксуємо лише такий наслідок виконання програми
утилізації, як відчутне зменшення споживання природного газу на території ОТГ шляхом
залучення відходів лісівництва.
- Відчутно покращити фінансування місцевих лісогосподарських підприємств завдяки
прибуткам – від створення сталої системи виробництва і продажу додаткової продукції –
деревного палива місцевим теплогенеруючим об’єктам за довгостроковими юридичнозобов’язуючими договорами.
- Виробництво такого місцевого палива забезпечить технічні умови генерації
електричної енергії шляхом реконструкції теплогенеруючих об’єктів у когенераційні.
- Створити у лісгоспах і на теплогенеруючих та нових когенераційних об’єктах додаткові
робочі місця для місцевого населення, пов’язані з виробництвом і використанням місцевого
альтернативного палива.
- Паливне використання деревної тріски буде супроводжуватись утворенням золи і
суміші золи з деревним вугіллям; ці речовини є цінними складовими органо-мінеральних
добрив і будуть використовуватись у місцевих лісгоспах і виробництвах добрив.
- Заміщення природного газу альтернативним паливом із місцевих відновлюваних
ресурсоцінних відходів лісівництва у системах комунальної теплоенергетики та на таких
об’єктах, як школи, будинки відпочинку, будинки культури, театри, кінотеатри, лікарні, дитячі
садки, ясла, інтернати літнього населення тощо. Забезпечить зниження витрат на опалення
та постачання гарячої води і що має відповідне соціальне значення для населення ОТГ.
- Заміщення природного газу альтернативним на промислових підприємствах і
підприємствах агропрому забезпечить зменшення питомих витрат на паливно-енергетичну
складову собівартості продукції, зростання прибутковості і, відповідно, надходження
видатків, в тому числі таких, що залишаються у ОТГ. Таким чином очікуються відчутні
позитивні соціальні та економічні наслідки утилізації неліквідних відходів лісівництва.
- Екологічні наслідки виробництва і використання на території ОТГ палива із неліквідних
відходів лісгоспів.
Треба розрізняти глобальні і локальні наслідки задля екології. Вплив на глобальну
екологію однозначно позитивний через заміщення природного газу альтернативним паливом
на основі деревини, а також відмовою від спалювання неліквідної деревини у лісгоспах, при
якому застосовують рідке паливо на основі викопних вуглеводнів.
Вплив на локальну екологію слід вважати подвійним: позитивна складова пов’язана з
розвитком місцевих лісгоспів завдяки додатковому сталому фінансуванню їх
лісорослинницької діяльності; негативні наслідки для місцевої екології пов’язані з
додатковими шкідливими газоподібними викидами у повітря при заміщенні природного газу
твердим деревним паливом.
Вказаний негативний вплив може бути практично усунутий шляхом виробництва із
деревного палива генераторного газу без викидів у довкілля, його очищення і спалювання
очищеного газу. Така технологія має екологічні переваги, але у свою чергу призводить до
утворення забруднених стічних вод від установок очищення генераторного газу. Ці води
призведуть до деякого додаткового навантаження комунальних очисних споруд.
Висновок. Загалом, доходимо міркування про актуальність утилізації неліквідних
відходів лісорослинницької діяльності. В подальшому розглянемо питання утворення цих
ресурсів, організації їх використання і необхідні для цього альтернативні технології.
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УЛЬТРАЗВУКОВА ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ ЛІГНОЦЕЛЮЛОЗНОЇ СИРОВИНИ ЯК ПОПЕРЕДНЯ
ПІДГОТОВКА СУБСТРАТУ ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ
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У роботі наведено результати ультразвукової дезінтеграції незернової частини
біомаси рослин та використання їх як субстрату для отримання біобутанолу.
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USE OF LIGNOCELLULOSE RAW MATERIALS AFTER ULTRASONIC DISINTEGRATION AS
A SUBSTRATE FOR CULTIVATION
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The results of ultrasonic disintegration of the non - grain part of plant biomass and their use
as a substrate for biobutanol production are presented.
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Основу сировинної бази для відновлювальної біоенергетики в Україні становлять
органічна біомаса рослинного й тваринного походження та різні види відходів, придатні для
переробки [1]. Ультразвукова дезінтеграція (УЗД) стінки клітини відбувається за відносно
низької температури, в порівнянні з мікрохвильовою обробкою та автоклавуванням [2]. Вона
не потребує використання хімічних деструкторів, що зменшує вартість процесу попередньої
підготовки сировини. УЗД зазвичай використовують для лізису клітин і гомогенізації, однак,
вона може бути також ефективним методом руйнування жорстких клітинних оболонок [3].
Метою даної роботи було дослідження УЗД незернової частини рослинної біомаси
с подальшим використанням її як субстрату для отримання біобутанолу.
Для досліджень використовували штам-продуцент бутанолу Clostridium sp. ІМВ В7570 з «Колекції штамів мікроорганізмів та ліній рослин для сільськогосподарської та
промислової біотехнології» ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»,
незернову біомасу сої (Glycine max,), ріпаку (Brássica nápus), соняшника (Helianthus L.),
ячменю (Hórdeum), кукурудзи (Zea mays) та пшениці (Tríticum sp.). Вся незернова біомаса
отримана з Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства» НААН України.
Програма досліджень передбачала підготовку рослинної сировини з приготуванням
суспензії на основі подрібненої сировини, обробляння отриманої суспензії ультразвуком та
її подальше культивування з отриманням біобутанолу. Попередня підготовка рослинної
біомаси полягала в двостадійному її подрібненні до заданого середньозваженого розміру
подрібнених часточок, перемішування всієї подрібненої сировини, приготуванні суспензій із
заданим вмістом сухої речовини біомаси та наступному оброблянні суспензії ультразвуком.
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Подрібнену біомасу змішували протягом 5 хвилин за допомогою лабораторного порційного
барабанного змішувача. Для приготування суспензії використовували водопровідну воду
очищену і відповідну масову частку подрібненої рослинної сировини з урахуванням її
вологості. Для здійснення УЗД суспензії застосовували лабораторну ультразвукову вану, що
складалася з неіржавіючої ємності стандартного розміру «GN 1/4» глибиною 65 мм, на дно
якої кріпили п’єзокерамічні ультразвукові випромінювачі типу Ланжевена з робочою
частотою 28 кГц і потужністю ультразвуку 60 Вт. Живлення лабораторної установки
здійснювали за допомогою ультразвукового генератора UCE-NT1500 потужністю 1,5 кВт,
який забезпечував заданий час роботи установки та автоматичне налаштування резонансної
частоти ультразвукових випромінювачів в діапазоні 20-40 кГц. Після УЗД біомасу одразу
направляли на культивування.
Проведено дослідження шести видів нативної та обробленої (УЗД) незернової
рослинної біомаси як субстрату для культивування штаму-продуценту бутанолу Clostridium
sp. ІМВ В-7570 та визначено накопичення бутанолу у культуральній рідині через 72 години
ферментації. Після культивування штаму-продуценту Clostridium sp. ІМВ В-7570 в
культуральній рідині було виявлено всі три продукти ацетон-бутанол-етанольного (АБЕ)
процесу. Культивування штаму з використанням попередньо обробленої (УЗД) біомаси
підвищувало накопичення бутанолу у культуральній рідині. Показано, що найбільше
накопичення бутанолу (0,7 г/л) було за використання нативної біомаси ріпаку (100 г/л) як
субстрату і штаму Clostridium sp. ІМВ В-7570. В цьому випадку етанол і ацетон були присутні
в незначній кількості – 0,05 г/л і 0,02 г/л, відповідно. Оброблення УЗД біомаси приводило до
підвищення накопичення бутанолу за культивування до 2 г/л.
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acetobutylicum”, J. of Env. Chem. Eng. 10(3), 107600, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.107600.

УДК 620.951

ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ВИХІД БІОГАЗУ
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Показано вплив іонів хрому, миді, цинку, феруму та їх комбінації на вихід
біогазу. Встановлено, що раціональними концентраціями для підвищення вмісту метану
в біогазі, отриманому при ферментації гною великої рогатої худоби, є: Fe - 20-40 мг/дм ,
Cu - 40-60 мг/дм , Cr - 10 мг/дм . Іони цинку знижують загальний вихід біогазу, але
позитивно впливають на виробництво біометану, тому встановлена раціональна
концентрація Zn становить 10 мг/дм .
Ключові слова: біомаса, біогаз, іони важких металів, зброджування.
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The influence of chromium, copper, zinc, iron and their combinations on biogas yield is
shown. It was found that the rational concentrations to increase the methane yield in the biogas
obtained by fermentation of cattle manure are: Fe3+ - 20-40 mg/dm3, Cu2+ - 40-60 mg/dm3, Cr3+
- 10 mg/dm3. Zinc ions reduce the total yield of biogas, but have a positive effect on biomethane
production, so the established rational concentration of Zn2+ is 10 mg/dm3.
Keywords: biomass, biogas, heavy metal ions, fermentation.
ORCID: 10000-0003-1448-1872, 20000-0002-1214-3450
Вплив іонів важких металів на процес анаеробного зброджування пов’язаний з
неконтрольованим їх вмістом у сировині, яка поступає на зброджування, що може
спричинити інгібування анаеробної асоціації мікроорганізмів.
В анаеробному процесі за участі складної анаеробної асоціації мікроорганізмів іони
металів можуть бути залучені до багатьох фізико-хімічних процесів, включаючи осадження у
вигляді сульфідів (окрім Cr ), карбонатів та гідроксидів; сорбції на твердих частинках
анаеробної системи; утворення комплексів у розчині з проміжними метаболітами,
субстратами та продуктами, що утворюються під час зброджування; зв’язування з клітинною
стінкою бактерій тощо.
Для дослідження впливу іонів металів на процес анаеробного зброджування
використовували лабораторні метантенки V = 1,0 дм , коефіцієнт заповнення 70%, з
газгольдером мокрого типу. Концентрація сухої органічної речовини у метантенку становила
8 %. Температура процесу 37±2 С.
Найбільший вихід біогазу 4300 дм за весь період ферментації отримано при вмісті 20
мг/дм Fe , що становить 76,793,84 дм /г СОР та на 35% більше порівняно з виходом біогазу
у контрольному зразку. При підвищенні концентрації іонів феруму до 60 мг/дм знижується
вихід біогазу та вміст метану в ньому. Виходячи з того, що газоутворення знижується після
9 доби ферментації, можна зробити припущення, що Fe більш позитивно впливають на
ацетогенні та ацидогенні мікроорганізми асоціації, за рахунок участі у складі ряду ферментів:
гідрогеназ (поглинання або виділення Н ), монооксиддегідрогенази (CODH) - ферменту
утворення оцтової кислоти анаеробними бактеріями.
Позитивний вплив на вихід біогазу має вміст у середовищі 40 мг/дм Cu . В той же час
вихід метану однаковий для концентрацій Cu 40 та 60 мг/дм . Тобто при підвищенні вмісту
іонів купруму до 60 мг/л підвищується концентрація метану в біогазі і досягає 83%. В той час
як при вмісті 40 мг/дм іонів купруму концентрація метану складає 60%, як і для інших
концентрацій. Виходячи з того, що підвищується вміст метану в біогазі з одночасним
зменшенням його виходу, можно припустити, що така концентрація іонів купруму негативно
впливає на мікроорганізми – консументи водню, які містяться в асоціації, за рахунок чого
підвищується утворення метану з СО та водню. Це призводить до підвищення виходу
метану і зниження вмісту СО в біогазі.
Додавання Zn не стимулює виробництво біогазу в анаеробної асоціації
мікроорганізмів, навіть при концентрації 10 мг/дм вихід біогазу знижується з 80,36 дм /г СОР
(контрольний зразок) до 74,11 дм /г СОР. При цьому, вміст метану в біогазі підвищується з
56% у контролі до 72% при концентрації цинку 10 мг/дм .
Cr має стимулюючий ефект на життєдіяльність асоціації мікрооргоанізмів, в тому числі
і на метаногенів. Це підтверджує той факт, що Cr (III) бере участь у метаболізмі органічних
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сполук, що може сприяти росту клітин мікроорганізмів, внаслідок чого збільшується їхня
продуктивність.
Також зростає виробництво метану при додаванні солей хрому: якщо для контрольного
зразка вміст метану в біогазі становив 56%, то для досліджуваних зразків – не менше 68%.
Вихід біогазу при концентрації 10 мг/дм на 37,8% перевищує контрольні показники та на 5 %
перевищує значення виходу біогазу в діапазоні концентрацій 20…50 мг/дм . Але підвищення
концентрації іонів хрому, незважаючи на однакові показники виходу біогазу при даному
діапазоні концентрацій, призводить до зниження вмісту метану з 70% для 20 мг/дм , до 68%
для 50 мг/дм .
Таким чином, важкі метали в концентраціях до 20 мг/дм мають позитивний вплив на
процес метаногенезу. Іони цинку, які пригнічують вихід біогазу позитивно впливають на
метаногенів, підвищуючи вміст метану в біогазі.
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УДК 621.352.6

ПЛАЗМОВА ПАРОПОВІТРЯНА ГАЗИФІКАЦІЯ ДОННОГО МУЛУ ТА ГУМОВОЇ КРИХТИ
О. М. Дудник1, В. А. Жовтянський2, М. В.Остапчук3
1Інститут

теплоенергетичних технологій НАН України вул. Андріївська 19, м. Київ, 04070, Україна
2,3Інститут газу НАН України ,вул. Дегтярівська 39, м. Київ, 03113, Україна
тел. +380444250419, e-mail: aldudnyk2018@gmail.com

Показано результати досліджень повітряної та плазмової пароповітряної
газифікації донного мулу аераційної станції м. Києва та плазмової пароповітряної
газифікації суміші пеллет з донного мулу аераційної станції м. Івано-Франківська та
гумової крихти автомобільних шин.
Ключові слова: газифікація, водень, відновлювана сировина, тверді органічні відходи
PLASMA STEAM-AIR GASIFICATION OF SEWAGE SLUDGE AND CRUMB RUBBER
O. Dudnyk1, V. Zhovtiansky2, M. Ostapchuk3
1Thermal

Energy Technology Institute, National Academy of Sciences of Ukraine
2,3Gas Institute, National Academy of Sciences of Ukraine

The results of researches of air and plasma steam-air gasification of sewage sludge of
aeration station of Kyiv and plasma steam-air gasification of mixture of pellet from sewage sludge
of aeration station of Ivano-Frankivsk and rubber crumb from car tires are shown.
Keywords: gasification, hydrogen, renewable feedstock, solid organic wastes.
ORCID: 10000-0002-9832-1536, 20000-0002-9532-423X, 30000-0003-2331-5737
Дослідження виконувались з урахуванням попередньо одержаних результатів на
експериментальних установках: плазмопарового риформінгу водного розчину етанолу [1],
плазмопарової газифікації твердого палива в газифікаторі щільного шару зі з’ємним
керамічним картриджем [2] та оберненої повітряної газифікації відходів деревини та паперу,
деревних пелет, лушпиння соняшнику та пластику у щільних шарах [3, 4].
На установці оберненої повітряної газифікації в зоні піролізу для збільшення виходу
водню використано паровий плазмотрон. З метою безпечної роботи газифікатора (в умовах
підвищеного вмісту водню в газах після зони піролізу) змінено конструкцію зони парціального
окиснення продуктів піролізу киснем повітря.
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Для плазмової пароповітряної газифікації донного мулу (ДМ) та суміші пелет з донного
мулу та гумової крихти (СПДМГК) використано таке обладнання: газифікатор оберненої
газифікації, паровий плазмотрон Мультиплаз 3500, повітряний компресор ВК-50, гарячий
циклон, бункер летючої золи, охолоджувач одержаного газу та ежекційний пальник.
Пуск газифікатора здійснювався за допомогою плазмотрона на деревному вугіллі.
Вихід на робочий режим відбувався завдяки повітряній газифікації деревного вугілля з
одержанням сухого газу такого складу, об. %: Н – 4,1, СО – 27,3, СО – 7,2, СН - 0,5, N –
60,9.
Склад ДМ станції аерації м. Києва, мас. %: W = 42,3, V = 24,2, A = 27,9, C = 5,6.
Формула сухої беззольної маси ДМ: C H O Під час повітряної газифікації витрата ДМ
становила від 1,4 до 2,2 кг/год., теплова потужність газифікатора щодо витрат ДМ від 2,4 до
3,7 кВт, вихід сухого газу – від 1,6 до 2,5 нм /год. Склад сухого одержаного газу під час
повітряної газифікації, об. %: H = 10,7-12,5, CO = 13,9-14,7, CO = 15,2-15,5, CH = 0,05-0,1, N
= 57,5-59,8. Мольне співвідношення Н /СО = 0,8-0,9. Вихід водню становив 0,37-0,42 нм /кг
сухого беззольного ДМ.
Під час плазмової пароповітряної газифікації витрата ДМ становила від 1,3 до 2,1
кг/год. за електричної потужності плазмотрона від 0,9 до 1,2 кВт та теплової потужності
газифікатора щодо витрат ДМ від 2,1 до 3,6 кВт. Вихід сухого газу становив від 1,4 до 2,8
нм /год. Склад сухого одержаного газу під час плазмової пароповітряної газифікації, об. %:
H = 11,5-20,7, CO = 6,0-10,7, CO = 18,5-21,1, CH = 0,2-1,5, N = 48,6-61,7. Мольне
співвідношення Н /СО = 1,2-2,7. Вихід водню становив від 0,36 до 0,76 нм /кг сухого
беззольного ДМ.
Склад суміші СДПМГК, мас. %: W = 3,9, V = 42,1, A = 42,0, C = 12,0. Формула сухої
беззольної маси СПДМГК: C H O S . Під час плазмової пароповітряної газифікації
витрата СДПМГК становила від 0,29 до 0,31 кг/год., електрична потужність плазмотрона - від
1,3 до 1,4 кВт, теплова потужність газифікатора щодо витрат СПДМГК від 1,4 до 1,5 кВт.
Вихід сухого газу становив від 0,95 до 0,98 нм /год. Склад сухого одержаного газу під час
плазмової пароповітряної газифікації СПДМГК, об. %:
H = 10,9-12,7, CO = 8,1-8,8, CO =
15,6-16,1, CH = 0,6-0,7, N = 62,1-62,4. Мольне співвідношення Н /СО = 1,4-1,5. Вихід водню
становив 0,65 нм /кг сухої беззольної СПДМГК.
Завдяки використанню парового плазмотрона для пароповітряної газифікації відходів
одержано збагачений воднем газ, який можна використати для синтезу цінних органічних
сполук.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРИРОСТУ БІОМАСИ МІКРОВОДОРОСТЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ
ДИФУЗОРІ З РІЗНИМИ ПАРАМЕТРАМИ РОЗПИЛЮВАННЯ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ
А. А. Вдовиченко1, Н. Б. Голуб2
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", пр.
Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна, +380442049779, email: 1avecobt@gmail.com

Було розглянуто використання дифузорів з різною кількістю n (14, 18, 22, 45, 60 шт.)
та діаметром d (0,11, 0,12, 0,15, 0,2, 0,25, 0,35, 0,45 мм) отворів при розпилюванні газових
викидів для біосеквестрації діоксиду карбону та інших домішок в процесі вирощування
мікроводоростей з метою подальшого одержання біодизельного палива.
Ключові слова: мікроводорості, біомаса, газові викиди, дифузор.
DEPENDENCE OF MICROALGAE BIOMASS GROWTH USING DIFFUSERS WITH
DIFFERENT PARAMETERS OF GAS EMISSION SPRAYING
Alona Vdovychenko1, Nataliia Golub2
National Technical University of Ukraine, “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

The use of diffusers with different quantity n (14, 18, 22, 45, 60) and diameter d (0,11, 0,12,
0,15, 0,2, 0,25, 0,35, 0,45 mm) of holes when spraying gaseous emissions for biosequestration of
carbon dioxide and other impurities in the process of growing microalgae in order to further obtain
biodiesel.
Keywords: microalgae, biomass, gas emissions, diffuser.
ORCID: 10000-0002-7243-8488, 20000-0003-1448-1872
Метою роботи була інтенсифікація приросту біомаси з високим вмістом ліпідів Chlorella
vulgaris в процесі утилізації газових викидів шляхом пошуку оптимальних параметрів
дифузора для розпилювання вуглекислого газу в культуральному середовищі. Це дозволить
знешкоджувати оксиди карбону, нітрогену і сульфуру з одночасним утворенням корисного
продукту, що в процесі подальшої переробки буде використаний для отримання біопалива.
Проведені дослідження швидкості насичення поживного середовища СО від
параметрів розробленого дифузора, що відрізнялись кількістю отворів n (14, 18, 22, 45, 60
шт.) та їх діаметром d (0,11, 0,12, 0,15, 0,2, 0,25, 0,35, 0,45 мм) в різних комбінаціях Для
порівняння використовувався стандартний акваріумний дифузор ( D = 2 см, d = 0,05-0,1 мм).
Було з’ясовано, що найшвидше відбувається насичення вуглекислим газом у зразку n
– d = 14 - 0,12 мм – 0,45 г/л СО за 2 хв. 30 сек. Контрольний зразок і зразок n – d = 18 - 0,11
мм досягли цих результатів за вдвічі довший час, а решта зразків – давали ще гірші
результати.
Кислотність середовища в процесі культивування змінювалась протягом 9 діб від 4,9
до 6,3 не залежно від кількості отворів та їх діаметру. Приріст біомаси найвищий в зразку з
параметрами дифузора n – d = 14 - 0,12 мм .
Регулювання подачі газових викидів дає можливість отримувати біомасу
мікроводоростей із заданими характеристиками, оскільки низька концентрація ( 1-5%) CO
пригнічує синтез ліпідів, тоді як висока (10-20%) сприяє їх накопиченню.
Таким чином використання дифузора з визначеними оптимальними параметрами
дозволить ефективно подавати газові викиди до культурального середовища і, в сукупності
2
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з встановленими режимами подачі газів, обумовлює більш якісну утилізацію оксидів карбону,
сульфуру та нітрогену з одночасним отриманням біопалива.
Встановлені параметри дають змогу раціонального використання газових викидів, що
призведе до зниження собівартості біодизельного пального і підвищення рентабельності
процесу культивування мікроводоростей.
УДК 662.7:663.551.63

ЗНАЧЕННЯ МІКРО- ТА МАКРОЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ МЕТАНОВОЇ ФЕРМЕНТАЦІЇ
Г. І. Кулічкова1, В. О. Сивак2, К. М. Лукашевич3, Т. С. Іванова4, С. П. Циганков5
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Осиповського, 2а, м. Київ, 04123, тел.: +380444627258; 2Навчально-науковий центр «Інститут біології та
медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, просп. Акад. Глушкова, 2, м. Київ
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Важливість елементів для метанової ферментації важко переоцінити. До металів,
що підвищують виробництво метану, та які було виявлено у метаногенних
мікроорганізмів, включають залізо, кобальт, молібден, селен, кальцій, магній, цинку, мідь,
марганець, вольфрам і бор, а також вітамін В12. Крім участі елементів у процесах
метаногенезу дуже важливими є питання забруднення цими елементами навколишнього
середовища.
Ключові слова: метанове ферментування, метали, мікроелементи, макроелементи.
VALUES OF MICRO- AND MACROELEMENTS FOR METHANE FERMENTATION
G. Kulichkova1, V. Sуvak2, K. Lukashevych3, T. Ivanova4, S. Tsygankov5
1,3,4,5 Institute

of Food Biotechnology and Genomics of the NAS of Ukraine; 2Educational and Scientific Centre “Institute
of Biology and Medicine” at Taras Shevchenko National Kyiv University

The importance of elements for methane fermentation is difficult to overestimate. Methaneboosting metals found in methanogenic microorganisms include iron, cobalt, molybdenum,
selenium, calcium, magnesium, zinc, copper, manganese, tungsten and boron, and vitamin B12.
In addition to the participation of elements in the processes of methanogenesis, the issue of
pollution of these elements by the environment is very important.
Keywords: methane fermentation, metals, microelements, macro elements.
ORCID: 10000-0001-6909-391X, 20000-0002-6268-8598, 30000-0002-8682-9623, 40000-00025219-8034, 50000-0002-4166-4124
Метаногенез є основним компонентом циклу вуглецю Землі. Метаногени завершують
анаеробну деградацію біомаси. Метан є головними парниковими газом, тому метаногенез
має важливе значення для процесу глобального потепління. [1]
Вуглець та нітроген (C, N) беруть безпосередню участь в усіх органічних процесах і у
процесах метаноутворення, зокрема. Дуже важливим для анаеробної ферментації є
співвідношення C до N. Оптимальним для метанової ферментації є цей показник в межах
25-35. До металів що підвищують виробництво метану включають залізо, кобальт, молібден,
селен, кальцій, магній, сульфід цинку, міді, марганець, вольфрам і бор у концентрації мг/л, а
також вітамін В в концентрації г/л [2].
12
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Відомо про інгібуючу дію сірки. Анаеробні мікроорганізми можуть інгібуватися
побічними продуктами метаболізму, що утворюються під час ферментації, такими як водень,
амміак, сульфід та ЛЖК (летючі жирні кислоти). Метаногенні бактерії особливо чутливі до
неіонізованих молекул аміаку, сульфіду та ЛЖК. Компоненти H S та NH у біогазі токсичні та
надзвичайно їдкі, пошкоджуючи комбінований теплоенергетичний блок та металеві деталі
через викиди SO від згоряння [3].
Метали відіграють важливу роль у різноманітних ферментативних анаеробних
реакціях і перетвореннях [4].
Мінімальна кількість мінеральних елементів більша (у 2,2-7,8 рази) при
термофільному бродінні, ніж при мезофільному бродінні, що означає збільшення вимог до
нарощення біомаси та меншу біодоступність цих мікрометалів у термофільному бродінні [5].
Важкі метали мають інгібуючий ефект на ферментативні системи організмів, проте
низькі концентрації деяких важких металів необхідні для стабільної мікробної діяльності.
Кобальт, молібден і нікель є необхідними для оптимальної діяльності продуцентів метану та
їх ферментів [6].
Дуже важливими є питання забруднення цими елементами
навколишнього середовища. Важкими металами є хром, марганець, залізо, кобальт, нікель,
мідь, цинк, галій, германій, молібден, кадмій, олово, сурма, телур, вольфрам, ртуть, талій,
свинець, вісмут. Більшість з них є у складі бурякової вінаси, яка в Україні скидається на поля
фільтрації, під які використовують родючі землі. Найбільш уразливими до забруднення
важкими металами виявилися внутрішньоклітинні ферменти, які пов'язані з кругообігом
вуглецю та сірки. Важкі метали пригнічують активність ферментів у ґрунті у 3-3,5 рази [7].
2

3

2
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У роботі наведені матеріали дослідження адсорбційних властивостей композицій та
гранул на основі мулових відкладень та торфу.
Ключові слова: застарілі мулові відкладення, торф, адсорбція.
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ADSORPTION OF COMPOSITIONS AND GRANULES ON THE BASIS OF SLUDGE
DEPOSITS AND PEAT
Zh. Petrova1, K. Samoilenko2, Yu. Novikova3, T. Vyshnievska4
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The materials of research of adsorption properties of compositions and granules on the basis
of silt deposits and peat are presented in the work.
Keywords: obsolete sludge, peat, adsorption.
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При розробці технології переробки застарілих мулових відкладень важливе значення
має рівноважна вологість, що показує, який повинен бути кінцевий вологовміст матеріалу
при сушінні та визначає умови зберігання. Цей показник дає можливість зменшити
енерговитрати на процес [1].
Метою роботи є дослідження адсорбції створених композицій та гранул на основі
мулових відкладень та торфу.
У статті представлено експериментальні дослідження визначення адсорбційних
властивостей гранул та композицій на основі мулових осадів та торфу. Підготовка сировини,
створення композицій та гранулоутворення із застарілих мулових відкладень, торфу та
біомаси було висвітлено в наших попередніх публікаціях [2]. Для визначення рівноважної
вологості досліджуваних зразків залежно від відносної вологості повітря j застосовувався
тензометричний (статичний) метод Ван Бамелена [3].

Рис. 1. Кінетичні криві адсорбції пари водяної при φ = 0,6:
1 – мулові відкладення; 2 – торф; 3 – двокомпонентна композиція на основі мулових відкладень та
торфу; 4 – двокомпонентні гранули на основі мулових відкладень та торфу

Отримані в результаті дослідів кінетичні криві адсорбції водяної пари над
композиціями, гранулами та їх компонентами при відносній вологості φ = 0,6 представлені
на рис. 1. Відносна вологість повітря φ=0,6 рекомендується для зберігання композиційних
гранул. Рівноважний стан у мулових відкладень встановлюється (рис. 1, крива 1) на 19 добу,
у торфу (рис. 1, крива 2) на 15 добу; у двокомпонентної композиції (рис. 1, крива 3) на 16
добу, у двокомпонентних гранул (рис. 1, крива 4) (рис. 1, крива 3). Рівноважна вологість
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мулових відкладень складає близько 2%; торфу – 12%; двокомпонентної композиції – 6%;
двокомпонентних гранул – 6%.

Рис. 2. Ізотерми адсорбції водяної пари:
1 – мулові відкладення; 2 – торф; 3 – двокомпонентна композиція на основі мулових відкладень та
торфу; 4 – двокомпонентні гранули на основі мулових відкладень та торфу

Криві ізотерм адсорбції мулових відкладень, торфу, двокомпонентної композиції на
основі мулу і торфу, тирси, двокомпонентних гранул на основі торфу та мулових відкладень
зображені на рисунку 2.
Крива 3 двокомпонентної композиції та крива 4 двокомпонентних гранул займають
положення між ізотермами торфу та мулових відкладень. При цьому рівноважні вологості
при різних відносних вологостях мають однакове значення.
Вперше були проведені дослідження адсорбційних властивостей двокомпонентних
гранул та композицій. Отримана рівноважна вологість композицій не перевищує стандартну
вологість для паливних гранул, що складає 20%, та становить 6–7 %. Тому вони можуть бути
використані для спалювання в котлах на біомасі.
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У роботі наведено матеріали технічного аналізу застарілого мулових відкладень.
Ключові слова: застарілі мулові відкладення, зольність, вологість, леткі.
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При очищенні стічних вод – каналізаційної рідини виділяється осад, що складається з
твердої фази і води. Кількість осаду в первинних відстійниках при очищенні побутових
стічних вод становить 0,8 л на 1 людину на добу при вологості осаду 95% [1]. Сирий осад
містить цінні речовини - азот, фосфор, калій. Він легко загниває, в ньому містяться численні
і різноманітні види бактерій і вірусів, а також яйця гельмінтів. Тому він дуже небезпечним в
санітарному відношенні. При використанні свіжого осаду у вигляді добрив азот, фосфор і
калій погано засвоюються рослинами.
При затримуванні осаду у відстійниках протягом тривалого періоду він загниває з
виділенням газів і спливає, що порушує процес відстоювання, тому осад необхідно
своєчасно видаляти з відстійників і піддавати зневодненню і знешкодженню.
Метою роботи є визначення паливних характеристик мулів.
У роботі представлена підготовка та сушіння застарілих мулових відкладень до
подальшого дослідження технічного аналізу [2].
Методика проведення технічного аналізу твердого палива дозволяє визначити
гігроскопічну вологу, зольність та вміст летких. методика побудована на підставі
лабораторного практикуму [3], за яким провадять технічний аналіз твердих горючих копалин.
Аналіз провадиться аналітичної проби палива – дрібна фракція повітряної сухої
лабораторної проби.
На рис.1, а показаний мул, використаний для проведення технічного аналізу. Залишки
мулу після проведення аналізу показані на рис 1, б - мул після видалення летких - коксовий
залишок
та
його
зола
–
рис. 1, в.

Рис. 1. Вигляд мулу та його залишків після технічного аналізу: а – застарілі мулові відкладеня, б –
застарілі мулові відкладеня після видалення летких, в – зола застарілих мулових відкладень

Результати технічного аналізу наведені в таблиці 2.
Як видно горюча маса мулу (мул без вологи та зольності) складає 58,49%. Вміст летких на
горючу масу 66,86%. Вказані параметри повинні забезпечувати легко займистість мулу та
високу теплоту його згоряння. Остання необхідно визначити лабораторно за існуючими
методиками.
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Таблиця 1. Технічний аналіз застарілих мулових відкладень

Компонент
Застарілі мулові
відкладення

Волога робоча
W ,
%

Зольність
А ,
%

Горюча маса,
%

2,53

38,98

58,49

р

Р

Леткі
V ,%
a

V ,%
г

39,11 66,86

Отриманий технічний аналіз застарілих мулових вкладень показує можливість
використовувати його для подальших досліджень спалювання та створення композиційних
гранул на їх основі.
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РОЗРОБКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ
ПРИ ПЕРЕРОБЦІ ТЕРМОЛАБІЛЬНИХ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ В СУЧАСНОМУ
ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
А. В. Ляшенко
Інститут технічної теплофізики НАН України, вул. Марії Капніст, 2а, Київ, 03057

В роботі представлені результати обґрунтування вибору методу сумісних процесів
сушки та диспергування в одній камері за допомоги механічного ротору при обробці
високовологих термолабільних матеріалів.
Ключові слова: енергоефективна технологія, сумісний процес, ротор, камера,
термолабільні матеріали.
DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ENERGY-EFFICIENT TECHNOLOGY AND EQUIPMENT
FOR THE PROCESSING OF THERMOLABILE ORGANIC WASTE IN THE MODERN
ECONOMY OF UKRAINE
A. Liashenko
Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine

In this article presents the results of the coating by the method of summarized drying
processes and dispersion in one chamber for the addition of a mechanical rotor in the processing
of viscous thermolabial materials.
Keywords: energy efficient technology, summarized process, rotor, chamber, thermolabial
materials.
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ORCID: 0000-0001-8212-8179
Основна частина.
Літературний огляд і аналіз показують перспективність застосування установок, які
працюють з одночасною сушкою і диспергуванням в одній робочій камері, що відповідає
сучасним вимогам для сушильного обладнання. В них створюються великі поверхні
тепломасообміну, збільшується в порівнянні наприклад, з барабанними установками питома
продуктивність, зменшуються капітальні витрати і енерговитрати на випаровування вологи.
На основі отриманих результатів експериментальних досліджень при різних режимах сушки
термолабільних матеріалів (курячого посліду, рибного борошна, відходів цукрових
виробництв та інш.) розроблені технології та обладнання для їх обробки.
Автор експериментально доводить можливість досягнення наступних теплотехнічних
величин в камері: початкової температури теплоносія в межах 600 - 800ºС; коефіцієнта
тепловіддачі в межах 900 - 1200 Вт / (м2 • град); середньої кількості теплоти на
випаровування вологи в межах 3500 - 4000 кДж / кг випареної вологи; середньої напруги
камери по випареній волозі 350 - 400 кг / (м ³ • год).
Підсумком обробки та узагальнення отриманих результатів стала розробка методики
інженерного розрахунку камери установки, підібрано обладнання для формування
технологічних ліній по виробництву різних видів органічних термолабільних матеріалів.
Висновки.
1. Автором експериментально доведено, що розпорошення оброблюваного матеріалу
на елементи малих розмірів, яке організовано в одній камері дозволить штучно підтримувати
температуру поверхні матеріалу близької до температури мокрого термометра, тим самим
зводячи знаходження матеріалу в другому періоді до мінімуму.
2. Отримані орієнтовні термодинамічні показники вказують на перспективність
застосування камер одночасного сушіння і диспергування при обробці термолабільних
матеріалів.
3. Результати роботи авторів можуть бути використані при проектуванні
енергоефективного сушильного обладнання для технологічних ліній з переробки органічних
термолабільних матеріалів.
4. Напрацювання та практичні рішення можуть бути використані при переробці
органічних відходів в різних регіонах України, зокрема в її західних областях.

УДК 628.4

ВИКОРИСТАННЯ ДИГЕСТАТІВ І КОМПОСТІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Г. О. Четверик
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, вул. Гната Хоткевича 20а, м. Київ, 02094, Україна
тел.: +380442062809,e-mail: biomassa@ukr.net

Показано, за яких умов компостований дигестат із побутових відходів можна
використовувати у якості органічного добрива, покращувача ґрунту або ґрунтового
середовища.
Ключові слова: Харчові відходи, дигестат, компост, органічні добрива, біогаз.
A DIGESTATES AND COMPOSTES FOR AGRICULTURE USE
H. Chetveryk
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It is shown under what conditions the composted digestate from household waste can be as
an organic fertilizer, soil improver or soil environment.
Keywords: Food waste, digestaste, compost, organic fertilizer, biogas.
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.
У відділі відновлюваних органічних енергоносіїв ІВЕ НАН України займаються
питаннями, пов’язаними з одержанням біогазу із різних органічних субстратів, зокрема й із
органічної складової побутових відходів.
Під час зброджування органічних субстратів утворюється дигестат, який є важливим
джерелом гумусу, поживних речовин, таких як азот, фосфор і калій. Внесення дигестатів або
компостів у ґрунт сприяє збереженню та поліпшенню його родючості, активності ґрунтових
мікроорганізмів, утриманню вологи в ґрунті, захисту ґрунту від ерозії.
Метою роботи є аналіз вимог до дигестатів і компостів для їхнього використання як
органічних добрив, покращувачів ґрунту або ґрунтового середовища.
Дигестати і компости, отримані з рослинної або тваринницької біомаси використовують
у якості органічного добрива, покращувача ґрунту або ґрунтового середовища без
обмежень.
Згідно з прийнятим Регламентом Європейського Парламенту і Ради ЄС № 2019/1009,
дигестати, отримані з харчових відходів для використання у якості органічного добрива,
покращувача ґрунту або ґрунтового середовища, мають обов’язково бути компостовані, а
харчові відходи мають пройти термічну обробку перед зброджуванням [1].
При внесенні добрив на сільськогосподарські угіддя, не допускається, щоб інертні
домішки в дигестаті перевищували за 0,4% [1]. Харчові відходи містять до 20% інертних
матеріалів. Під час сортування можна видалити частину інертних матеріалів. Дрібні інертні
матеріали високої щільності такі як скло або метали можна видаляти методом осадження, а
низької щільності наприклад пластмаси – методом флотації.
Серед відомих способів енергетичної утилізації органічної частини побутових відходів
виділимо технології твердофазної і рідкофазної метанової ферментації. Вибір технології
біологічного перероблення відходів залежить від їхнього якісного складу, логістики, місця
розташування біогазових станцій. У Великій Британії, Норвегії, Швеції, Фінляндії переважає
застосування технології твердофазного зброджування харчових відходів, тоді як у східній
частині Європи переважає застосування технології рідкофазного зброджування харчових
відходів.
Біогазові станції, що працюють за технологією твердофазної метанової ферментації
призначені для перероблення органічної фракції відходів домогосподарств, харчових і
промислових органічних відходів та енергетичних культур.
На заводі у м. Бурк ан Брес за технологією твердофазної метанової ферментації
«Dranco» при одержанні біогазу з побутових відходів, після прес-сепарації збродженої маси
отримують дигестат, тверду фракцію якого компостують [2].
Країни ЄС розробили свої національні стандарти або технічні умови для дигестатів і
компостів. Компости, які надходять на ринок у Франції, мають відповідати французькому
стандарту «NFU-44-051» на якість органічних добавок. Згідно із цим стандартом, показники
компосту мають знаходитись у таких межах: вміст сухої речовини − більше 30%; вміст
органічної речовини − 15-25%; масова частка загального азоту, фосфору, калію має
становити більше за 1% на сухий продукт; співвідношення C/N − більше 8. Концентрація
важких металів у компості має не перевищувати наступні значення, мг/кг сухої речовини:
цинк – 600; нікель – 60; ртуть – 2; свинець – 180; мідь – 300; хром – 120; кадмій – 3; арсен –
18 [3].
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Компостований дигестат із харчових відходів, отриманий на заводі у м. Бурк ан Брес
відповідає французьким нормам «NFU-44-051» для його використання як покращувача
ґрунту, зокрема за концентрацією важких металів, мг/кг сухої речовини: цинк – 402; нікель –
57; ртуть – 0,2; свинець – 66; мідь – 126; хром – 67; кадмій – 0,8; арсен – 2,4 [2, 3].
Харчові відходи як моносубстрат або органічні субстрати на основі харчових відходів
зброджують у біогазових станціях з класичними реакторами з постійним перемішуванням,
оптимальний вміст сухої речовини в яких становить від 8% до 12%. Харчові відходи
зброджують з коров’ячим гноєм, курячим послідом, стеблами рису, також з осадами на
станціях очищення стічних вод, де побудовані біогазові реактори для зброджування осадів,
що лишаються після процесу очищення стічної води.
У норвезькому м. Ромеріке на заводі для отримання біогазу використовують відходи
місцевих домоволодінь. Відходи завантажують у машину для розрізання пакувань товарної
продукції. Після магнітного сепаратора, відходи поступають у пульпер для відокремлення
пластику та інших включень. Подрібнені відходи змішують з технологічною водою та
органічними відходами, після чого фільтрують для утворення суспензії. Важкі тверді
частинки видаляють із суспензії методом відстоювання. На заводі отримують три види
біодобрив: рідкі обезвожені добрива застосовують як органічні; біоконцентрат; тверді
органічні матеріали застосовують для покращення ґрунту [4].
В Україні немає державного стандарту, що регулює вимоги до якості компостованого
дигестату, і норм його внесення в сільськогосподарські землі. У стандарті [5] встановлені
порядок проведення компостування органічної фракції, яка входить до складу побутових
відходів та її анаеробного перероблення, наведені рекомендації щодо використання
компосту.
Відповідно до Регламенту [1] показники дигестатів і компостів, яких використовують у
якості органічного добрива, покращувача ґрунту або ґрунтового середовища мають
знаходитись у таких межах: масова частка органічної речовини повинна бути не менше за
26,8% на сухий продукт; масова частка загального азоту, фосфору, калію має становити
більше за 1% на сухий продукт. Перевірку агрономічної ефективності і екологічної безпеки
дигестатів та компостів виконують у вегетаційних і польових дослідженнях. Концентрація
важких металів має не перевищувати наступні значення, мг/кг сухої речовини: цинк – 800;
нікель – 50; ртуть – 1; свинець – 120; мідь – 300; хром – 2; кадмій – 1,5; арсен – 40. При цьому
наявність патогенної мікрофлори, життєздатних яєць гельмінтів, насіння бур’янів не
допускається.
Висновки: Дигестати і компости, отримані з рослинної або тваринницької біомаси
використовують у якості органічного добрива, покращувача ґрунту або ґрунтового
середовища без обмежень, а дигестати, отримані з харчових відходів – використовують за
умови термічної обробки харчових відходів і компостування дигестату. У Регламенті
Європейського Парламенту і Ради ЄС № 2019/1009 наведено гранично допустимі значення
концентрацій важких металів у дигестатах і компостах залежно від призначення
використання у сільському господарстві.
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На даний час однією із проблем людства є пошук нових відновлюваних джерел енергії,
так як найбільш використовувані джерела засновані на викопному паливі, а запаси нафти,
газу, кам’яного вугілля або урану, за прогнозами вчених, будуть вичерпані через 55-75 років
[1, 2]. Використання викопного палива негативно впливає на навколишнє середовище, а ціни
на нього постійно зростають. Довгостроковим вирішенням даних екологічних проблем є
розробка нових енергетичних технологій, таких як отримання енергії шляхом спалювання
водню.
Сьогодні водень вже розглядається як найбільш перспективне паливо, так як
відновлювальні властивості водню використовуються в хімічній технології, порошковій
металургії, машинобудуванні, мікроелектроніці. Також водень має саму високу
теплопровідність 0,182 Вт.М/К при кімнатній температурі і атмосферному тиску) і саму низьку
в’язкість (коефіцієнт динамічної в’язкості газоподібного Н в таких же умовах складає 8,92×10
Па·с). Водень паливо, що значно ефективніше нафти і природнього газу, так як при його
згорянні виділяється майже в три рази більше енергії (в перерахунку на об’єм) та не
утворюються токсичні речовини, що не забруднюють атмосферу (табл. 1) [3].
Щорічно у всьому світі виробляється біля 50 млн. тонн водню. Із них приблизно 48 %
виробляється із природнього газу, 30 % із нафти і 18 % із вугілля. При виробництві водню з
вуглеводнів викидається велика кількість СО , а викиди вуглекислого газу, як відомо, є однією
з причин глобального потепління. До того ж не всі країни мають власні вуглеводні.
Вирішенням цих проблем може стати виробництво водню з біомаси, яка займає шосте місце
серед запасів доступних джерел енергії після горючих сланців, урану, вугілля, нафти,
природного газу та п'яте за продуктивністю після прямої сонячної, вітряної, гідро- та
геотермальної енергії [4]. Біомасу поділяють на деревну (до 80%), трав'яну та плодову, також
до неї відносять відходи харчової, сільськогосподарської та лісопереробної промисловості
[5].
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Таблиця 1. Приблизна теплота згорання різних палив

Паливо
Енергія, мДж/м
Водень
120,0
Нафта
44,0
Вугілля
27,0
Деревина
8,1
У даний час технологія виробництва водню на основі біомаси в основному включає
термохімічні, біологічні та електролізні методи [6].
Біомаса містить органічні матеріалів з великою кількістю вуглецю, кисню і водню.
Масова частка водню в біомасі складає біля 6%, що еквівалентно 0,672 м газоподібного
водню, виробленого на 1 кг біомаси, що становить понад 40% загальної енергії біомаси [7].
Основні шляхи термохімічного перетворення біомаси складаються з газифікації та
піролізу. У порівнянні з піролізом, газифікація біомаси відбувається при більш високій
температурі 500-800 °C (для відходів деревини), без доступу кисню та в присутності
окислювача [8], а також визнана більш перспективною в промисловому виробництві через їх
більш високу ефективність і вихід Н .
В результаті даного процесу виділяється H , CO і CH [9, 10]. При проведені
теоретичного дослідження отримання водню з аграрної біомаси за допомогою
термохімічного перетворення авторами [11], було зазначено про можливе виробництво
водню за рік, яке складає 4,8 млрд. м .
Термохімічне перетворення відходів біомаси для виробництва водню є перспективним
підходом до подолання світової кризи дефіциту енергії.
Біохімічне виробництво водню (біоводню), як побічний продукт метаболізму
мікроорганізмів, є порівняно новою областю технологічних розробок, які відкривають нові
потенційні можливості для отримання водню із відновлювальних ресурсів, що може внести
значний вклад у майбутній розвиток водневої економіки.
При біохімічному способі водень виробляють бактерії, такі як Enterobacter cloacae та
Rodobacter speriodes. Можливе використання різних ензимів для прискорення виробництва
водню із полісахаридів (крохмал, целюлоза), що містяться в біомасі. Головною перевагою
даного процесу є те, що процес каталізується мікроорганізмами при атмосферному тиску і
температурі 30 °C, крім того мікроорганізми можуть відновлюватись і сконцентровувати
енергію з таких водяних органічних ресурсів, як стічні води [12].
На даний момент розроблені різні види біологічних способів отримання водню, які
умовно можна поділити на дві групи:
● способи, при яких необхідна присутність світла;
● способи, які не залежать від світла.
Також можна виділити наступні процеси за механізмом утворення водню:
● темнова ферментація органічних речовин анаеробними бактеріями;
● біофотоліз – утворення водню зеленими водоростями;
● фоторозкладання органічних речовин фотосинтезуючими бактеріями;
● гібридні системи, в яких використовуються фотосинтетичні та анаеробні бактерії
[13]
Спосіб отримання водню з використанням темнової ферментації давно відомий,
бактерії виділяють водень в результаті бродіння в анаеробних умовах при різних
вуглецевмісних субстратах. Швидкість утворення водню бактеріями в декілька разів вища,
ніж при використані зелених водоростей і може досягати до 400 мл/л·год, але ефективність
перетворення енергії у водень за завершальному етапі невисока та складає біля 20-30%, так
як утворюються інші метаболіти: органічні кислоти (оцтова, молочна та ін.) і спирти (етанол,
бутанол) [14, 15].
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Одним із процесів отримання водню, який викликає особливий інтерес – є біофотоліз
води, при якому відбувається розкладання води на водень і кисень під дією світла. Якщо
водень згорає чи вибухає при змішуванні з повітрям, тоді відбувається рекомбінація О і Н .
Деякі біологічні організми продукують за певних умов водень шляхом біофотолізу. [16].
Зелені водорості та ціанобактерії можуть виділяти молекулярний водень при
фотосинтетичних реакціях, використовуючи такі практично невичерпні та відновлювальні
природні ресурси як воду, що є джерелом електронів та сонячне світло як джерело енергії
[17].
Суттєвим недоліком даного процесу є висока чутливість гідрогенезу до кисню, який
через 2- 3 хв. його інактивує, таким чином синтез водню водоростями можливий тільки в
анаеробних умовах, що вимагає особливих умов до самого процесу отримання, в якому
клітини водоростей необхідно поміщати в атмосферу інертного газу (наприклад, аргону), або
молекулярного азоту, а також пропонують проводити процес під частковим вакуумом та
безперервно видаляти кисень в процесі фотосинтезу [17].
Різновидністю серед біологічних способів отримання водню є використання гібридних
систем на основі клітин анаеробних і фотосинтетичних бактерій [18], що представляє собою
замкнуту біокаталітичну систему на основі двостадійного процесу із використанням клітин
зелених кисень-продукуючих мікроводоростей та водень-продукуючих анаеробних бактерій,
повний робочий цикл яких може використовуватись багаторазово. В даному способі поєднані
процеси накопичення біомаси клітин Chlorella vulgaris та її анаеробної конверсії бактеріями
Clostridium acetobutylicum. Біомаса більшості мікроводоростей відрізняється високим
вмістом вуглеводнів (більше 40%), що дозволяє використовувати її в якості єдиного джерела
вуглецю для анаеробного зброджування.
Висновок
Біомаса є відновлюваним і чистим джерелом енергії, яке має великий потенціал в заміні
викопного палива для виробництва водню. В агропромисловості його можна
використовувати для виробництва азоту. Водень використовується у багатьох технологічних
процесах, таких як: гідроочищення, гідрокрекінг, ізомеризації, виробництві мастильних
матеріалів та ін.
На даний час одним із факторів, що гальмують розвиток ринку водневих технологій –
це відсутність інфраструктури. Використання водню для заправки автомобілів, поїздів або
літаків буде можливе тоді, коли буде досягнуто відновлювально-економічний життєздатний
процес виробництва водню, тобто від виробництва, зберігання, транспортування та
створення мережі заправок.
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УТИЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВЕР ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ НА ОСНОВІ
БАЗАЛЬТОВИХ ВОЛОКОН НА САНІТАНО-ТЕХНІЧНІ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВА
А. В. Тимощенко1, О. В. Гулієнко2, Є. В. Тимощенко3
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Робота стосується питань підвищення енергетичної ефективності виробництва
базальтових волокон та теплової ізоляції на їх основі шляхом використання
енергетичного потенціалу теплових ВЕР на санітарно-технічні потреби підприємства.
Ключові слова: утилізація теплоти, ВЕР, базальтові волокна.
UTILIZATION OF POTENTIAL OF SER PRODUCTION OF THERMAL INSULATION BASED
ON BASALTIC FIBERS ON SANITARY AND TECHNICAL NEEDS OF THE ENTERPRISE
A. Timoshchenko1, O.V. Hyliienko2, Ye.V. Timoshchenko3
Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine

The work addresses the issues of improving the energy efficiency of basalt fiber production
and thermal insulation based on them by using the second energy potential of the production for
the sanitary needs of the enterprise.
Keywords: heat recovery, second energy resource (SER), basalt fibers.
ORCID: 10000-0001-6840-5491, 20000-0002-2220-3154, 30000-0002-0012-2732
В рамках комплексної програми з енергоефективної модернізації виробництва
штапельних базальтових супертонких волокон (дуплекс-технологія) та теплоізоляційних
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виробів на їх основі реалізовано різноманітні варіанти інноваційних технічних рішень щодо
утилізації енергетичного потенціалу теплових ВЕР.
Робота стосується системи утилізації енергетичного потенціалу суміші продуктів
згоряння природного газу та цехового повітря на санітарно-побутові потреби виробництва –
системи опалення побутових приміщень та системи гарячого водопостачання цеху.
Щодо використання ВЕР вірні такі твердження. З одного боку, все ширше і повніше
досліджуються базові фізичні принципи, що лежать в основі процесів тепло- і масопереносу,
основних процесах, що визначають спрямованість та ефективність механізмів утилізації ВЕР
[1]. На прикладі експлуатації великих енерго-технологічних комплексів відомо, що чим
більший об'єкт, тим доцільніші заходи щодо збільшення його ефективності, чим вища
енергетична потужність об'єкта, тим перспективніші та виправданіші, насамперед з
економічної точки зору, заходи щодо глибокої утилізації паливних, теплових та ресурсів.
підвищеного тиску. З іншого боку, чим менша одинична потужність енерго-технологічних
об'єктів, тим економічно менш виправдані заходи щодо глибокої утилізації зазначених
ресурсів, тим індивідуальніші рішення щодо їх освоєння.
Нижче наводиться один із варіантів освоєння теплового ВЕР процесу виробництва
базальтових волокон.
Більшість процесів виробництва базальтових волокон та виробів на їх основі
характеризуються малими та середніми потужностями технологічного обладнання [2]. У той
самий час, специфіка цих процесів обумовлює утворення теплових ВЕР високого потенціалу
[3].
Джерелом вторинного ресурсу виступає високотемпературна суміш продуктів згоряння
природного газу від ванних базальтоплавильних печей та цехового повітря. Суміш
забруднена пилом та волокнами з розмірами частинок 1–3 мкм. Температура продуктів
згоряння природного газу 500–700 ˚С [3], температура суміші газів 150–230 ˚С, вологовміст
продуктів згоряння 134–142 г вл./кг с.п., вологовміст суміші газів 34–36 г вл./кг с. п., запилення
суміші газів 0,03-0,05 г/м .
Можлива потужність джерела ВЕР становить 218 кВт, економічно доцільна потужність
джерела – 65 кВт, фактична потужність, досягнута в утилізаційній установці – 50 кВт.
В основу рішення щодо використання вторинного ресурсу покладено такі науковопрактичні тези:
а) забезпечується охолодження газової суміші нижче температури точки роси
внаслідок чого процес теплопередачі в утилізаторі ускладнюється процесом масообміну, а
до фізичної теплоти гарячих газів додається прихована теплота фазового переходу при
конденсації водяної пари;
б) як утилізатори використовуються серійні оребрені водо-повітряні теплообмінні
апарати рекуперативного типу;
в) не передбачається встановлення фільтрів для очищення газового потоку, роль
фільтруючих елементів виконують поверхні теплообміну, конструкцією утилізатора
передбачається їх періодичне очищення, приймається завищене значення площі
теплообміну з метою зниження впливу забруднень на ефективність роботи утилізатора, у
періоди між очищеннями поверхонь;
г) забезпечуються мінімальні значення аеродинамічного та гідравлічного опорів
утилізатора з метою мінімізації експлуатаційних витрат на прокачування середовищ;
д) допускається малий період експлуатації утилізатора до його повної заміни, перевага
надається простій та дешевій конструкції утилізатора.
Система утилізації розроблена та реалізована на ВКП Чернівецький завод ТІМ
(Україна, м. Чернівці). Величина економічного ефекту інженерного рішення у разі
використання електрики для компенсації фактичної теплової потужності утилізатора
3
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становить 1,20 млн. грн./рік, а для випадку використання природного газу – 0,23 млн. грн./рік
(ціни на обладнання та енергоносії за станом) на січень 2022 року).
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ПОЛІМЕРНОМУ
ТЕПЛООБМІННИКУ-УТИЛІЗАТОРІ
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2Національний

Проведено фізичне моделювання теплообміну в експериментальному перехреснопроточному полімерному теплообміннику типу «повітря-повітря» з метою узагальнення
залежності ефективності теплопередачі від термодинамічних характеристик
теплоносіїв.
Ключові слова: полімерний рекуперативний теплообмінник, перехресно-проточний,
утилізація низькопотенційної теплоти.
RESEARCH OF ENERGY CHARACTERISTICS IN POLYMERIC HEAT EXCHANGERUTILIZER
N. Malashchuk1, D. Gershtun2, R. Bazeev3
1,3Institute

2National

of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine,
Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Physical modeling of heat transfer in an experimental cross-flow polymer heat exchanger of
the air-to-air type was performed in order to generalize the dependence of heat transfer efficiency
on thermodynamic characteristics of heat carriers.
Keywords: polymer recuperative heat exchanger, cross-flow, utilization of low-potential heat.
ORCID: 10000-0002-8648-1006
Сучасною тенденцією організації роботи енергетичного обладнання та створення
промислових теплотехнологій є максимально повна утилізація теплоти відпрацьованих
теплових потоків для подальшого її корисного використання. Ці задачі ефективно
вирішуються включенням в технологічні лінії теплообмінників-утилізаторів різних
конструкцій. В умовах постійного зростання цін на метали особливо високотеплопровідні,
для утилізації теплоти відносно невисокого потенціалу залучення альтернативних,
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полімерних матеріалів для виготовлення поверхонь теплообміну теплообмінних апаратів
типу «повітря-повітря» є актуальною задачею.
Полімерні теплообмінники-утилізатори зазвичай є пластинчастими перехреснопроточного типу [1, 2]. Пластини виготовляють методом штампування або вакуумного
формування з певним типом оребрення, яке при складанні теплообмінника утворює канали
певної конфігурації, що в свою чергу дозволяє збільшити площу теплообмінної поверхні,
зменшити вагу апарата та спростити технологію його виробництва.
Щоб оцінити ефективність роботи таких утилізаторів теплоти в залежності від
режимних параметрів гарячого і холодного теплоносіїв, в ІТТФ НАНУ створено лабораторну
установку (рис. 1), робочим елементом якої є самостійно сконструйований рекуперативний
перехресно-проточний
повітря-повітряний
теплообмінник.
Теплообмінні
поверхні
виготовлені з сотового полікарбонату з осередками перетином 4 мм та товщиною стінки 0,15
мм. Лист полікарбонату розпускався навпіл, утворюючи дві оребрені стінки розмірами
250х250 мм та висотою ребра 2 мм. Їх складали під кутом 90° відносно повздовжніх осей сот
в пакет висотою 150 мм з перехресними каналами 4x2 мм.

Рис. 1. Загальний вид лабораторної установки

Вентилятор спрямовував потік холодного повітря з приміщення лабораторії в канали
холодної частини теплообмінника, після проходження яких в гнучкій частині трубопроводу
здійснювалось нагрівання повітря, моделюючи потік відпрацьованого теплоносія, наприклад
з сушарної камери, що потім подавався в канали теплої частини теплообмінника. Таким
чином забезпечувалась постійна витрата гарячого і холодного теплоносіїв.
Вимірювались температури і тиски теплоносіїв на вході і виході з каналів. Було
проведено серію експериментів в діапазоні швидкостей теплоносіїв від 2,2 до 9 м/с, та
початкових температур від 10 до 16 °С і 30 до 70 °С. Розроблено методику обробки
вимірюваних даних та розраховано теплові потоки, коефіцієнти теплопередачі, ефективність
теплообмінника та втрати тиску в залежності від швидкості руху теплоносіїв. Ефективність
теплообмінника досягає 90 % при швидкості теплоносіїв 0,75 м/с та знижується до 60 % при
зростанні швидкості до 3 м/с. Результати динамічних втрат представлено на рис.2
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Рис. 2 Залежність динамічних втрат від швидкості теплоносіїв
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У poбoтi нaвeдeнo дocлiджeння пpoблeм paцioнaльнoгo тa eфeктивнoгo
викopиcтaння eнepгeтичних pecуpciв тa їх мoжливocтi зacтocувaння.
Ключові слова: енергоефективність, енергоощадність, енергозбереження, НЕА.
PROBLEMS OF RATIONAL AND EFFICIENT USE OF ENERGY RESOURCES
Marharyta Zhmachenko
Koposten City Lyceum № 2 named after Volodymyr Singaivsky

Keywords: energy efficiency, energy saving, energy saving, IEA.
Eнepгoeфeктивнicть – цe гaлузь знaнь, щo oзнaчaє paцioнaльнe викopиcтaння
eнepгeтичних pecуpciв, дocягнeння eкoнoмiчнo дoцiльнoї eфeктивнocтi викopиcтaння
icнуючих пaливнo-eнepгeтичних pecуpciв пpи дiйcнoму piвнi poзвитку тeхнiки тa тeхнoлoгiї тa
дoтpимaннi вимoг дo нaвкoлишньoгo cepeдoвищa. Вoнa знaхoдитьcя нa cтику iнжeнepiї,
eкoнoмiки, юpиcпpудeнцiї тa coцioлoгiї.[1] Пoняття «eнepгoeфeктивнicть» oзнaчaє
дocягнeння пeвнoгo peзультaту, нaпpиклaд, oпaлeння будинку, з викopиcтaнням мeншoї
кiлькocтi eнepгiї, нiж пoтpiбнo зaзвичaй. Змeншeння зaлeжнocтi кpaїни вiд iмпopту
eнepгoнociїв є вaжливoю умoвoю eнepгeтичнoї бeзпeки Укpaїни. Тoму пoлiтикa
eнepгoзбepeжeння тa eнepгoeфeктивнocтi в умoвaх пocтiйнoгo зpocтaння вapтocтi
eнepгopecуpciв є oдним iз пpiopитeтних нaпpямкiв poзвитку. Oднaк, icнує низкa пpoблeм iз
втiлeнням її у життя: дуже вeликa вapтicть тeхнoлoгiй тa будiвництвa, вiддaлeнicть вiд
мepeж, нeoбхiднicть у нaявнocтi peзepву тa iнше.
Цiль poбoти. Дocлiджeння пpoблeми paцioнaльнoгo тa eфeктивнoгo викopиcтaння
eнepгоpecуpciв. Aнaлiз мoжливocтeй тa нeoбхiднocтi зacтocувaння aльтepнaтивнoї
eнepгeтики.
Мaтepiaли i мeтoди. Eнepгoeфeктивнicть – paцioнaльнe викopиcтaння eнepгiї, щo дoзвoляє
пepeтвopювaти її пapaмeтpи i тpaнcпopтувaти дo cпoживaчa з мiнiмaльними втpaтaми. Вapтo
зaувaжити, щo eнepгoзаoщaднicть вiдpiзняєтьcя вiд eнepгoeфeктивнocтi, якa cтocуєтьcя
викopиcтaння мeншoї кiлькocтi eнepгiї зa ту caму пocлугу. Пpoтe нacпpaвдi
eнepгoeфeктивнicть є вcьoгo лишe oдним acпeктoм eнepгoзбepeжeння.[2] Гoлoвний пpинцип
eнepгoeфeктивнocтi в дiї poзкpивaєтьcя у викopиcтaннi eнepгoзбepiгaючoї лaмпoчки, aджe
тaкa лaмпoчкa дeннoгo cвiтлa зaзвичaй викopиcтoвує в 5 paзiв мeншe eлeктpoeнepгiї, нiж
звичaйнa лaмпa. Нacпpaвдi мeтoдiв eнepгoзбepeжeння тa eнepгoeфeктивнocтi дocить
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бaгaтo, вeликa чacтинa з них дocтупнa для кoжнoгo з нaс, просто потрібно доримуватись
правил та цих методів. Oднi з тaких: вибиpaти пoбутoву тeхнiку, звaжaючи нa її клac
eнepгocпoживaння, утeплювaти фacaди будинкiв, змiнювaти cтapi дepeв'янi вiкнa нa
плacтикoвi aбo ж зaклeювaти їх, купувати енергозберігаючі лампочки, старатись більше
економити енергії. Дужe гapнoю aльтepнaтивoю є вeлocипeд-гeнepaтop, який дoзвoляє
видoбувaти eлeктpичну eнepгiю, викopиcтoвуючи лишe мeхaнiчну, пapaлeльнo зaймaючиcь
cпopтoм. Тaкoж нa caйтi Дepжaвнoгo aгeнтcтвa eнepгoeфeктивнocтi тa eнepгoзбepeжeння
Укpaїни кoжeн мoжe знaйти iнфopмaцiю щoдo "тeплих кpeдитiв" тa oзнaйoмитиcя з
пpoгpaмaми poзвитку гaлузi eнepгeтики.
Peзультaти i oбгoвopeння. Icнує думкa, щo poзпoвcюджeння мeтoдiв eнepгoзбepeжeння є
oдним з яких вiднoвлювaльнi джepeлa eнepгiї, нe пoтpiбнe i нeдoцiльнe, aлe цe нe тaк. Caмe
пoшиpюючи цi вaжливi acпeкти нaшoгo пoвcякдeннoгo життя, ми змoжeмo зекономити нe
тiльки eнepгiю, a щe й власні кoшти. Eнepгoeфeктивнicть тicнo пoв'язaнa зi змeншeнням
кiлькocтi вуглeкиcлoгo гaзу у природі. Пpeдcтaвники Мiжнapoднoгo eнepгeтичнoгo aгeнтcтвa
(МEA) ввaжaють, щo oднe лишe aктивнe викopиcтaння eнepгoeфeктивних тeхнoлoгiй здaтнe
змeншити викид вуглeкиcлoгo гaзу нa 65% у нaйближчi 20 poкiв. Дoтpимaння пpинципiв
eнepгoeфeктивнocтi дoзвoляє якicнo викopиcтoвувaти eнepгiю тa зaoщaджувaти її
заздалегіть. Тaким чинoм пpиpoднi pecуpcи в цiлoму викopиcтoвуютьcя дбaйливo i
з’являєтьcя мoжливicть їх збepiгaти, це значно покращує не тільки екологію нашої планети,
а й економіку країн.
Виcнoвoк. Тoму, нeoбхiднo пaм'ятaти, щo eнepгoeфeктивнicть цe нe oднopaзoвa piч, a пepш
зa вce cиcтeмa дiй тa впpoвaджeнь зaдля cвiдoмoгo викopиcтaння пpиpoдних pecуpciв,
утpимуючиcь вiд зaбpуднeння плaнeти. Людинa i пpиpoдa тicнo пepeплiтaютьcя, тoж пoтpiбнo
poбити вce мoжливe, щoб гapмoнiйнo icнувaти oбoм.
Посилання:
1.
Енергоефективність. Сторінка Дубенської міської ради. [Онлайн]. Доступно: https://dubnoadm.gov.ua/ekonomika/energoefektivnist.html (звернення 19 квіт. 2022)
2. Iнтepнeт джepeлo: Енергозбереження — Вікіпедія

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТА ПЕЛЬТЬЄ АВТОМОБІЛЬНИЙ
УНІВЕРСАЛЬНИЙ DUO-БОКС
Бондаренко Ірина Михайлівна
Одеське територіальне відділення Малої академії наук України Навчально-виховного комплексу «Балтська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3-колегіум» Балтської міської ради Одеської області

Під час роботи над проєктом було досліджено та описано принцип роботи елемента
Пельтьє, його практичне застосування, покроково описано виготовлення
автомобільного універсального DUO-боксу, який стане в нагоді будь - якому
автолюбителю. В якості охолоджуючого та нагріваючого елемента в DUO-боксі
використано елемент Пельтьє. Отримано пристрій, який немає аналогів, тому що
одночасно виконує дію і нагрівника, і холодильника.
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Ключові слова: Елемент Пельтьє, холодильник, нагрівач, DUO-бокс, універсальність,
зручність, комфорт.
Keywords: Peltier element, refrigerator, heater, DUO-box, versatility, convenience, comfort.
Людина вчиться постійно і намагається зробити комфортнішим своє життя усіма
можливими способами, піклується про своє здоров’я та близьких людей. Навіть під час
перебування за межами власної домівки було б добре, щоб супроводжував комфорт, а саме:
був пристрій, який допоможе мати нам прохолодні напої, морозиво в жарку погоду, на
природі, в подорожі; де гарячі страви збережуть свою температуру; також при перевезенні
вакцини, ліків, біоматеріалів, які транспортуються при відповідній температурі.
Мета роботи: Ознайомлення з елементом Пельтьє, вивчення його будови та принципу
роботи, виготовлення автомобільного універсального DUO-боксу з використанням елемента
Пельтьє.
Об’єкт дослідження: елемент Пельтьє та його практичне застосування.
Під час роботи над проєктом було досліджено та описано принцип роботи елемента
Пельтьє, його практичне застосування, покроково описано виготовлення автомобільного
універсального DUO-боксу, який стане в нагоді будь - якому автолюбителю. В якості
охолоджуючого та нагріваючого елемента в DUO-боксі використано елемент Пельтьє.
Отримано пристрій, який немає аналогів, тому що одночасно виконує дію і нагрівника, і
холодильника.
Вартість універсального автомобільного дуо-боксу без блоку живлення обійшлась
менш ніж 250 грн., що досить бюджетно та доступно кожному.
При даній потужності елемента Пельтьє, при підключені до напруги 12В, гаряча
сторона нагрівається до 55 градусів, холодна – (- 25 градусів).
Виготовлений нами пристрій DUO-бокс відповідає всім вимогам користувача:
-не потребує додаткового обслуговування та затрат.
-доступна вартість;
-простота конструкції;
-невеликі габарити;
-низький рівень шуму;
-можливість роботи в любому положені;
-необмежений термін користування;
- помірне споживання енергії;
- достатня температура для зберігання та охолодження продуктів харчування
та напоїв, нагрівання та підтримання необхідної температури продуктів, зберігання та
перевезення вакцини, ліків, біоматеріалів.
Отже,відпочинок та подорожі з нашим універсальним автомобільним дуо-боксом
будуть ще приємнішими та комфортнішими.
Посилання:
1. Л. Д. Ландау, Е. М. Ліфшиц, Теоретична фізика: Учб. посіб.: Для вузів. В 10. т. Т. VIII. Електродинаміка
суцільних середовищ. – 4-е видан., Стереот.-м .: Фізматліт, 200 т.
2. І. І. Наркевич, Фізика: Учеб., І. І. Наркевич, Е. І. Вомлянскій, С. І. Лобко. Мн.: Нове знання, 2004.
3. Фізика: Енциклопедія,. Ю. В. Прохоров, ред. - М .: Велика Російська Енциклопедія, 2003. – 944 с .: іл., 2 л.
кол.
4. Фізична енциклопедія, т. 5. Стробоскопічні прилади - яскравість / Гл. ред. А. М. Прохоров. Ред. кол .:
Д. М. Балдін, Великої російської енциклопедії, 1998. – 760 с.
5. Б. Л. Алиевский, Специальные электрические машины. М.: Энергоатомиздат, 1994 г.
6. http://otherreferats.allbest.ru/physics/d00059638.html
7. http://samelectrik.ru
8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Пельтье
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ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ АВТО З ДВЗ ТА
ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ: АКТУАЛЬНА СИТУАЦІЯ І АЛЬТЕРНАТИВИ
Гомберг Лев Леонідович
учень 11-Б класу Одеської гімназії № 4 Одеської міської ради Одеської області, т.+380683157902,
lev.gomberg@gmail.com

Мета роботи: знайти відповідь на питання, що ефективніше використовує корисні
копалини і робить менше викидів СО2, автомобіль з ДВЗ чи електромобіль. Чи є ДВЗ
настільки страшним для екології, та чи є електромобіль його екологічною заміною.
Ключові слова: ДВЗ, електромобілі, викиди СО2, ефективність використання корисних
копалин, EROEI
ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS AND ENERGY EFFICIENCY OF CARS WITH INTERNAL
COMBUSTION ENGINES AND ELECTRIC CARS: CURRENT SITUATION AND
ALTERNATIVES
Homberg Lev Leonidovich
student of 11-B class of Odessa gymnasium № 4, t.0683157902, lev.gomberg@gmail.com

Objective: To find an answer to the question of which uses minerals more efficiently and emits less
CO2, a car with an internal combustion engine or an electric car. Is the internal combustion engine
so bad for the environment, and is the electric car an environmentally friendly replacement?
Keywords: internal combustion engines, electric vehicles, CO2 emissions, mineral efficiency,
EROEI
1) ефективність використання корисних копалин планети. Об’єднавши дані
ефективності самого автомобіля (22.6% – авто з двз, 74% – електромобіля) та ефективності
виробництва енергії для них (83.33% – авто з двз, 46.71% – електромобіль), де ефективність
означає ефективність використання саме невідновлюваних джерел енергії, отримаємо:
Для авто з ДВЗ: 83.33х0.226=18.83%
Для електромобіля: 74х0.4671=34.56%
Через те, що електромобіль у порівнянні з автомобілем з ДВЗ має простішу і ефективнішу
конструкцію cилової установки і використовує більш універсальне джерело енергії:
електроенергію, то навіть якщо він і використовує корисні копалини нашої планети, але
робіть це ефективніше, ніж автомобіль з ДВЗ. До того ж електромобіль черпає
електроенергію з багатьох джерел, а не тільки з одного, як автомобіль з ДВЗ, тому жодне ц
цих джерел не є критичним, обов’язковим для електромобіля і не використовується
електромобілем так активно, як автомобіль з ДВЗ використовує нафту.
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2) Викиди Co2 на кілометр шляху. (Порівнюються різні версії VW Golf схожої потужності)
Автомобіль з ДВЗ, у нашому випадку бензиновий VW Golf 1.4 TSI DSG, на один кілометр
шляху виробляє 154 г Co2 / км. У порівнянні з цим електричний його аналог лише 84.39 грам
Co2 на 1 кілометр (викиди при виробництві електроенергії). Але не проїхавши ні кілометра
електромобіль, через викиди при виробництві батарей, вже фактично викинув 3580 кілограм
Co2 в атмосферу. Таким чином, тільки проїхавши 30 966 км ці авто зрівняються у викидах.
Для дизельного VW Golf 1.6 TDI SCR Comfortline це буде 32 076 км, а для Golf Variant 2.0 TDI
- 33 898км.
Середній загальний пробіг авто в Німеччині - 138 795 км. Коли різні версії Golf проїдуть 138
795, то їх викиди будуть дорівнювати відповідно:
Електричний Golf: 3580000+84.39х138 795 = 15.3 тон Co2. Бензиновий Golf: 200х138 795 =
27.76 тон Co2.
Дизельний Golf (1.6 TDI) 196х138 795 = 27.2 тон Co2. Дизельний Golf (2.0
TDI) 190х138 795 = 26.37 тон Co2.
Виходить, що на повному циклі життя електричний Golf викидає на 45 % менше Co2 у
порівнянні з бензиновим Golf, на 43.8% менше, ніж дизельний Golf (1.6 TDI) і на 42 % менше
ніж дизельний Golf (2.0 TDI).
3) альтернативи ДВЗ та електромобілям. Гібридні автомобілі навіть екологічніші за
електромобілі. (Проїхавши 138 795 км гібридний Golf зробить всього 12.1 тонн викидів Со2.
Це на 21 % менше за електричний golf)
Водневі авто, через низьку енергоефективність отримання водню, не є достатньо
екологічними. так Toyota mirai робить 200.1 г грам Сo2 на кілометр, якщо порахувати викиди,
які відбудуться при виготовленні електроенергії для виробництва водню. Це на одному рівні
з бензиновим golf та гірше за електричний, гібридний та дизельний golf. Це може змінитися
у майбутньому, з появою нових технологій виготовлення водню. З синтетичним паливом
ситуація краща, ніж з водневими автомобілями, але електроліз все ще у процесі його
створення присутній. Таким чином, всі найактуальніші автомобільні технології, які мають
зробити автомобілі екологічними і не потребують нафти, зав’язані на електроенергії, навіть
якщо використовувати цю електроенергію для електролізу води і отримання водню.
Висновки. Виходить, що електромобіль з точки зору викидів Co2 і ефективності
використання корисних копалин все ж екологічніший за автомобіль з ДВЗ. Якщо всі
автомобілі світу стануть електричними, то їх сумарні викиди зменшаться десь на 40-45 %.
Це безсумівно багато, але не настільки багато, щоб електромобілі можна було назвати
абсолютно екологічними, і сказати, що електромобілі зможуть вирішити питання екології з
точки зору викидів Co2 повністю. Та й корисні копалини електромобіль використовує не
настільки вже й ефективно. Якщо розвивати ДВЗ далі, то його ефективність буде
збільшуватися. Зараз найефективніший двигун внутрішнього згоряння належить команді
«Формули-1» Mercedes-AMG, його ефективність 50%. [1] До того ж альтернативою
використанню нафти, отже бензину та дизелю в ДВЗ є синтетичне паливо. Отже перспективи
тут є. Але ідентична ситуація і з електромобілями! По інформації нафтогазової компанії
«British Petroleum» у їх глобальному енергетичному аналізі за 2018 рік (BP Energy Outlook
2018)[2] частка поновлюваних джерел енергії без урахуваення енергії води має вирости
приблизно в 3.5 рази в 2040 році у порівнянні з 2020. Цез робить електромобілі значно
екологічнішими. До того ж технології виготовлення батарей активно розвиваються, бо на
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батареї є попит. Складно сказати, як зміниться ситуація для автомобілів з ДВЗ та
електромобілів у майбутньому, але зрозуміло, що перспективи є і там, і там.
Отже, сьогодні: електромобіль робить менше викидів ніж звичайний автомобіль з ДВЗ;
електромобіль ефективніше використовує корисні копалини ніж звичайний автомобіль з ДВЗ;
гібрид робить менше викидів ніж електромобіль.
У майбутньому: Синтетичне паливо – зробить екологічними старі або спортивні автомобілі
з ДВЗ; водневі автомобілі можуть стати достатньо екологічними, коли синтез водню з води
буде потребувати менше електроенергії. Електромобілі можуть стати екологічнішими за
гібриди, або навіть повністю екологічними тоді, коли значну частину світового виробництва
електроенергії будуть займати альтернативні джерела і технології створення електричних
батарей будуть потребувати менше електроенергії. Це все робить розвиток відновлюваних
джерел електроенргії – найголовнішою ціллю людства у 21ому столітті, навіть у питанні
екологічності транспорту.
Посилання:
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ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ
СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ
А. І. Католіченко¹, О. П. Ільченко², В. М. Харитонов³
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Дніпропетровська обл., Україна, тел.: +38 (068) 244-09-96, еmail: tonykatolichenko@gmail.com, 3Криворізький
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У роботі наведено процес модернізації власноруч створеного плоского сонячного сезонного
колектора для більш раціонального його використання протягом року і застосування для
обігріву біогазової установки. Вартість виробництва й споживання такої альтернативної
енергії значно менше тієї, яку виробляють традиційні джерела. Експериментально
підтвердили, що виробництво біогазу як екологічного чистого джерела енергії в межах
приватного сектору можливе та досить ефективне. В результаті проведеного дослідження
та створеної експериментальної установки з вироблення біогазу дослідили залежність
виробленого об’єму біогазу від температури біомаси в реакторі. Рівномірний нагрів біомаси
забезпечувався зовнішньою системою підігріву. Домашній біогаз може вирішити декілька
задач: отримання енергії та добрив, переробка відходів життєдіяльності сім’ї. І це перш за
все економія вичерпних ресурсів та зменшення забруднення навколишнього середовища.
Ключові слова: біогаз, біореактор, термостабілізація, сонячна радіація, плоский
сонячний колектор, енергонезалежність.
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ENERGY INDEPENDENCE OF A PRIVATE BUILDING DUE TO THE USE OF SOLAR
ENERGY AND OWN BIOGAS PRODUCTION
A. I. Katolichenko¹, O. P. Ilchenko², V. M. Kharytonov³
Zagalnoosvitnya school I-III stages № 86, 11a Eduard Fuks str., Kriviy Rіg, 50031, Dnipropetrovsk region,
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1,2Kryvorizka

The article presents the process of modernization of the self-created flat solar seasonal collector
for its more rational use during the year and its use for heating a biogas plant. The cost of producing
and consuming such alternative energy is much less than that produced by traditional sources. It
has been experimentally confirmed that biogas production as an environmentally friendly source
of energy within the private sector is possible and quite efficient. As a result of the conducted
research and the created experimental installation for biogas production, the dependence of the
produced biogas volume on the biomass temperature in the reactor was investigated. Uniform
heating of biomass was provided by an external heating system. Home biogas can solve several
tasks: obtaining energy and fertilizers, recycling family waste. And this is, above all, saving
depletion of resources and reducing environmental pollution.
Keywords: biogas, bioreactor, thermal stabilization, solar radiation, flat solar collector, energy
independence.
ORCID: ¹0000-0001-8158-1748; ²0000-0002-0078-7777; ³0000-0002-3358-479X
Зростання ціни на енергоресурси, накопичення різних видів відходів та погіршення стану
навколишнього середовища призводить до пошуку та залученню відновлювальних джерел
енергії, таких як, наприклад, сонячна енергія та біоенергетика. Наше дослідження висвітлює
чинники, пов'язані з енергозбереженням та демонструє шляхи впровадження
відновлювальних джерел енергії у приватних будинках. Мета роботи полягає у дослідженні
можливості використання сонячного колектора в холодний період для отримання гарячої
води та обігріву біогазової установки.
Біогаз — багатокомпонентний газ, який утворюється при мікробіологічному розкладанні
метановим бродінням біомаси. Анаеробне бродіння в біореакторі являє собою доволі
складний та хиткий процес, на який впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники. Активність
бактерій знаходиться у прямій залежності від температури середовища. Досягти
термостабілізації виробництва біогазу в умовах помірного клімату вирішили за допомогою
сонячного колектора.
Створений з підручних матеріалів плоский сонячний колектор повністю задовольняє потреби
людей у гарячій воді в період з травня по серпень. Щоб розширити спектр використання
приладу протягом року було прийнято рішення щодо модернізації системи. Корпус колектора
утеплили мінеральною ватою, воду в теплообміннику замінили на теплоносій на основі
пропіленгліколю. У внутрішню частину бака-акумулятора встановили теплообмінник
змієвикового типу, приєднали до сонячного колектора через металопластикові труби. Зовні
утеплили мінеральною ватою та тепловідбивним екраном, помістили в дерев’яний каркас,
обшитий металочерепицею. Для циркуляції теплоносія на основі пропіленгліколю в систему
теплообмінника та сонячного колектора встановили циркуляційний насос. Маючи на меті
перевірити роботу модернізованої системи нагріву води та визначити, до якої температури
за один і той же час вона може нагрітись, встановили, що як в літній так і в осінній період
система працює ефективно. Так, у вересні вода нагрілася до +42 ºС, у жовтні — +37 ºС, а в
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листопаді – +34 ºС. На величину температури води також впливають погодні умови та
тривалість світлового дня.
Природний газ грає важливу роль в побуті будь-якої людини. Не рідкісні випадки, коли чи то
з географічних причин, чи то економічних люди не мають доступу до цього природного
ресурсу, саме тому чудовою альтернативою стає біогаз, який можна майже безкоштовно
виробляти з відходів життєдіяльності. Для того, щоб отримати безкоштовний газ для
побутових потреб своєї родини в майбутньому у достатній кількості, вирішили спочатку
створити експериментальну установку біореактора та практично перевірити можливість
вироблення біогазу. Конструкція приладу складається з наступних компонентів: пластикова
бочка, обжимні хомути, два шарових крани, гумовий шланг для газопроводу, трійник, гумова
камера від легкового автомобіля, герметик на основі силікону. Після заощадження
герметичності, ємність готова для того, щоб заправляти субстрат. Для заправки-субстрату
використовували воду, рослинні відходи і гній великої рогатої худоби, необхідний для
метанового бродіння. Після того, як заповнили бочку усіма елементами і закрили, розпочався
процес бродіння. Одним із головних чинників, що впливають на виробництво біогазу є
термостабілізація. Для обігріву біореактора використали теплообмінник на основі
гофрованої труби з нержавіючої сталі, яка закріплюється зовні в межах заповнення
субстрату. Приєднали до бака-акумулятора через утеплені металопластикові труби. Для
циркуляції води в якості теплоносія, в систему обігріву встановили циркуляційний насос. На
п’ятнадцятий день бродіння провели дослідження щодо залежності об’єму виробленого
біогазу від температури біомаси, в результаті якого за один і той же час найбільше газу (6,4л)
виділилось при температурі +35 ºС, найменше (0,9л) при +20 ºС.
Ми експериментально підтвердили, що виробництво біогазу в межах приватного сектору
можливе. Домашній біогаз може вирішити декілька задач: отримання енергії та добрив і
переробка відходів життєдіяльності сім’ї. А це перш за все економія вичерпних ресурсів та
зменшення забруднення навколишнього середовища. З використанням сонячного колектора
це може бути найекономнішою та найдешевшою системою обігріву біореакторів не тільки
побутового, а навіть промислового призначення. Взагалі кожну родину цікавить, як менше
платити за комунальні послуги, як стати енергонезалежним. Відповідь є – завдяки «чистим»
джерелам енергії та енергоефективності.
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ДИНАМІКА ХМАРНОСТІ В ЛУЦЬКУ У ХХІ СТ. ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ГЕЛІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ
О. Н. Гусар1, В. В. Федонюк2
1

Волинське регіональне відділення Малої академії наук, 2Луцький національний технічний університет

Досліджено динаміку хмарного покриву у м. Луцьку протягом періоду 2010-2019 рр.
Встановлено, що протягом 2010-2019 рр. хмарність зменшилася у порівнянні з
кліматичною нормою, зниження показників хмарності неба помітне як в річному ході
хмарності, так і в її середніх місячних значеннях. У середньому зменшення хмарності
становить 1 – 1,5 бали. Висота основи хмар, навпаки, виросла з 1200 м до 1300 м. Це має
сприятливий вплив для використання геліоенергетичних ресурсів.
Ключові слова: хмари, хмарність неба, Луцьк, глобальні зміни клімату.
The dynamics of cloud cover in the city of Lutsk during the period 2010-2019. It is established
that during 2010-2019 the cloudiness decreased in comparison with the climatic norm, the
decrease in sky cloudiness is noticeable both in the annual course of cloudiness and in its average
monthly values. The average decrease in cloudiness is 1 - 1.5 points. The height of the base of the
clouds, on the contrary, increased from 1200 m to 1300 m. This has a positive effect on the use of
solar energy resources.
Keywords: clouds, cloudy skies, Lutsk, global climate change.
ORCID: 20000-0002-1880-6710
Глобальне потепління клімату впливає на зміни в динаміці усіх метеорологічних явищ
та процесів. Для Волинської області у ХХІ ст. малодослідженими були такі зміни режиму
хмарності неба.
Водночас хмарність неба – це важлива характеристика, яка визначає, зокрема,
можливість та економічну доцільність встановлення СЕС (сонячних електростанцій) чи
побутових сонячних панелей у даному регіоні. Якщо хмарність неба зменшується –
доцільність та перспективність використання відновлювальної енергії сонця у даному регіоні
зростає.
Тому протягом 2 років ми проводили дослідження динаміки, висоти і температури
нижнього шару хмар у Луцьку і переконалися, що зміни у порівнянні з типовим ходом
хмарності, який відмічався у ХХ ст., дійсно проявилися.
Мета роботи: дослідження змін в динаміці показників хмарності в м. Луцьку та
проведення циклу вимірювань фізичних параметрів хмар. Завдання роботи: 1)
проаналізувати сучасні погляди на утворення та поширення хмар; 2) дослідити зміни в
динаміці хмарності в Луцьку за період 2010-2019 рр; 3) провести власні спостереження за
хмарністю, продовжити складання Атласу хмар; 4) провести аналіз окремих фізичних
характеристик хмар (висоти та температури нижньої основи) та впливу на них міста як
«острова тепла».
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Результати проведеного статистичного аналізу середніх місячних та середніх річних
показників хмарності неба, за даними метеостанції Луцьк, наводяться в табл. 1.
Як засвідчує аналіз показників даної таблиці, в Луцьку спостерігається деяке зниження
показника загальної хмарності неба у ХХІ ст, в порівнянні з значеннями кліматичної норми.
Ми припускаємо, що таке зниження пов’язане із зростанням середніх температур повітря, та,
як наслідок, збільшенням висоти рівня конденсації (рівня, на якому, власне, розпочинається
утворення хмарних систем). Ці процеси призводять до скорочення числа випаків утворення
так званих місцевих конвективних хмар над містом Луцьком.
Таблиця 1. Середні показники хмарності неба у Луцьку (2010-2019 рр.)

Рік

Кількість спостережуваних Хмарність неба
хмар
(бали)
53,8 %
5,4
52,1 %
5,2
63,5 %
6,4
56,3 %
5,6
52,1 %
5,2
46,7 %
4,7
45,8 %
4,6
75,0 %
7,5
68,4 %
6,8
66,8 %
6,7
201058,0 %
5,8

Висота нижньої основи
хмар (м)
1250
1265
1255
1180
1260
1350
1255
1295
1370
1420
1300

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Середнє за
2019 рр
Кліматична
норма
67,3
6,7
1200
ХХ ст.
Аналіз чисельних показників даної таблиці показує, що хмарність неба в Луцьку
поступово зменшується на протязі останніх 10 років, хоча в окремі роки показники
повертаються до значень кліматичної норми.
Висновки. Було встановлено, що протягом 2010-2019 рр. хмарність неба у м. Луцьку
зменшилася у порівнянні з кліматичною нормою, зниження показників хмарності неба
помітне як в річному ході хмарності, так і в її середніх місячних значеннях. У середньому
зменшення хмарності неба становить 1 – 1,5 бали. Висота основи хмар, навпаки, виросла з
1200 м до 1300 м. Було встановлено, що спостерігаються зміни в динаміці окремих видів та
родів хмар, зокрема, збільшилася кількість всіх видів перистих, купчастих, купчастодощових. Водночас зменшилася повторюваність на нашому небі шаруватих і шаруватодощових хмар, які дають облогові дощі.Це свідчить про те, що глобальні кліматичні зміни
торкнулися і такого метеорологічного показника, як хмарний покрив, його формування та
динаміки. Таким чином, у зв’язку з виявленим зменшенням середніх значень хмарності неба
в Луцьку можна констатувати, що в регіоні зростає можливість та перспективність
використання відновлювальної сонячної енергії, встановлення сонячних панелей для
побутового або і для промислового споживання електроенергії.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
О. О. Хоменко1, Т. Д. Копернак2
Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради
Полтавської області», вул. Анатолія Кукоби, 10 м. Полтава, Україна
тел: +380991357219, e-mail: kopernakt2007@gmail.com

У роботі наведено переваги та недоліки використання сонячних установок в Україні
відносно її кліматометеорологічних умов та розглянуто потенціали сонячної енергії в
кожній з областей.
Ключові слова: сонячна енергетика, сонячна установка, теплопостачання.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING SOLAR ENERGY IN UKRAINE
O. Khomenko1, T. Kopernak2
Municipal Institution "Poltava Secondary School of I-III Grades № 2 Poltava City Council of Poltava Region"

The article presents the advantages and disadvantages of using solar installations in Ukraine in
relation to its climatic and meteorological conditions and considers the potentials of solar energy
in each of the regions.
Keywords: solar energy, solar installation, heat supply.
На сьогодні кожна особа на Землі споживає більше 12 млрд. кВт енергії за рік (в
середньому це 2 кВт на людину). Цю енергію отримують шляхом добутку вугілля – 26 %,
нафти – 42 %, газу – 20 %, також гідроенергії – 4 %, ядерної – 5 %, інших джерел – 3 %. Тобто
близько 90 % енергії ми отримуємо за рахунок органічних видів палива – нафти, вугілля, газу
[2,4].
Фактична структура сукупного споживання первинної енергії в Україні за роки її
становлення як незалежної держави склалася так: природного газу – 41 %, нафти – 19 %,
вугілля – 19 %, урану – 17 %, та інших поновлюваних джерел – 4 % [4].
Таким чином, Україна належить до енергодефіцитних країн, оскільки за рахунок
власних паливно-енергетичних ресурсів вона задовольняє свої потреби лише на 47–49 %.
Тому необхідно приділяти увагу розвитку альтернативних джерел енергії [2].
В кліматометеорологічних умовах України для сонячного теплопостачання ефективним
є застосування плоских сонячних колекторів, які використовують як пряму, так і розсіяну
сонячну радіацію. Концентруючі сонячні колектори можуть бути достатньо ефективними
тільки в південних регіонах України (рис. 1, табл. 1) [1, 3].
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Рис 1. Потенціал сонячної енергії в Україні
Таблиця 1. Сумарний річний потенціал сонячної енергії на території України

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Області
Вінницька
Волинська
Дніпропетровськ
а
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
ІваноФранківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська

Загальний потенціал сонячної
енергії
МВт год/рік
30,8
21,8
37,6
33
32,3
15,5
34,8
16,4
31,5
28,8
34
25,4
32,5
45,4
31,9
21,8
26
16,3
35,4
38,4
24,3
24,2
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23
24
25

Чернівецька
Чернігівська
АР Крим
Всього

9,6
34,2
36,5
718,4

Серед основних переваг сонячних установок можна назвати [1,3]:
● ефективне використання як прямого, так і розсіяного сонячного випромінювання;
можливість створення установок практично будь-якої потужності;
● джерелом енергії є доступне та невичерпне сонячне випромінювання
● доволі великий строк служби установок (до 50 років); початкові затрати на сонячні
установки значно менші, ніж приєднання віддаленого населеного пункту до системи
теплопостачання або електропостачання, а експлуатаційні затрати з урахуванням строку
служби виявляються нижчими, ніж у дизельних електростанціях;
● екологічно безпечні для освітлення. Застосування СУ не має негативного впливу на
навколишнє середовище;
● матеріали сонячних установок виконують функцію вишуканого будівельного
матеріалу, що покращують архітектуру будівель, забезпечують їх водозахист, звукоізоляцію
і теплозахист;
● потребують мінімального технічного обслуговування.
Проте є і наявні недоліки сонячних батарей [2,3]:
● необхідно періодично очищати поверхні батарей від пилу та атмосферних опадів;
● потребують накопичення електроенергії;
● ефективність роботи батарей залежить від пори року, погоди та часу доби, що
призводить до нестабільності енергетичних характеристик;
● висока вартість батарей;
● незважаючи на екологічну чистоту отримуваної енергії, самі фотоелементи містять
отруйні речовини, наприклад, свинець, кадмій, галій, миш'як тощо, а їх виробництво
споживає велику кількість інших небезпечних речовин. Сучасні фотоелементи мають
обмежений термін служби (30—50 років), і масове їх застосування поставить найближчим
часом складне питання їх переробки.
Отже, розвиток сонячної енергетики є для України актуальною задачею. Це
характеризується тим, що вона є перспективою для підвищення рівня енергетичної безпеки
та зменшення антропогенного впливу на довкілля. Сонячні батареї можуть бути ефективним
джерелом енергії для промислового виробництва та житлових комплексів. Найбільш
ефективним є застосування сонячних батарей на основі монокристалічного кремнію,
оскільки вони мають найкращі техніко-економічні показники. Сонячні установки виявляють
достатньо високий коефіцієнт корисної дії (ККД) 45–60 % через перетворення її в
низькопотенційну теплову енергію без попередньої концентрації потоку сонячної радіації, а
в разі застосування концентраторів – 80–85 %.
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відновлюваних джерел”, Бюл. "Новітні технології в сфері нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, К.:
АТ "Укренергозбереження",1999, No2. – С.30–38. 6. Див. напр. повідомлення Sintsolar" Перетворення і
використання сонячної енергії для теплопостачання ", Постійна адреса в Інтернеті:
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3.
А. В. Наумов, “Рынок солнечной энергетики начала ХХI Прогнозы и проблемы”, Экология и
промышленность России, No8, c.28–32, 2006
4.
Паливно-енергетичні ресурси. Перспективи України // Новини та пріоритети енергетики. 2005. № 1.

309

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

УДК 620

РОЗРОБКА ТА СТВОРЕННЯ ДІЮЧОЇ МОДЕЛІ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
Т. Бабій
Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді; тел. +380688114914, e-mail: tarasbabiy2005@gmail.com

У роботі розглянуто процес генерації електричної енергії за рахунок енергії Сонця.
Створено діючу модель сонячної електростанції.
Ключові слова: альтернативні джерела енергії, сонячна електроенергетика, діюча
модель сонячної електростанції.
DEVELOPMENT AND CREATION CURRENT MODEL OF SOLAR POWER PLANT
T. Babiy
Romny Minor Academy of Sciences

The article is devoted to the study of the process of electricity generation due to solar energy.
The operating model of sunny power station is created.
Keywords: Alternative Energy Sources, solar power, operating model of sunny power-station.
ORCID: 0000-0002-1487-6447
Використання електричної енергії є необхідною умовою роботи всіх сучасних виробництв,
транспорту, сфери обслуговування, медицини та ін. Під час експлуатації традиційних
джерел виникає низка проблем: постачання і видобування палива, негативний вплив на
навколишнє середовище і здоров’я населення, зменшення запасів прісної води, «парниковий
ефект». Науковці пропонують декілька способів вирішення цих проблем: економія
електричної енергії, вдосконалення технологічних процесів традиційної електроенергетики
та активне впровадження альтернативної енергетики.
Актуальність проєкту полягає в тому, що обґрунтування доцільності впровадження
«зеленої» енергетики в м. Ромни мало б велике практичне значення у зв’язку з нагальною
потребою у відновлювальних джерелах енергії.
Мета роботи: створити діючу модель сонячної електростанції та дослідити її роботу, вивчити
чинники, що впливають на ефективність перетворення сонячної енергії на електричну.
Завдання роботи: опрацювати наукову літературу з проблемного питання; вивчити будову
та принцип дії сонячної електростанції; збудувати діючу модель СЕС; оцінити доцільність
впровадження сонячних станцій в нашому (Роменському) регіоні.
Методи дослідження: теоретичний та емпіричний (спостереження, моделювання, перевірка
дії моделі).
Очікуваний результат: створення діючої моделі сонячної електростанції.
Результати дослідження та їх аналіз.
Принцип дії сонячної електростанції полягає в тому, що енергія світлового потоку потрапляє
на фотоелементи й перетворюється в електричну енергію. Сучасні сонячні батареї
складаються з низки фотоелементів – напівпровідникових пристроїв, що перетворюють
сонячну енергію безпосередньо на електричний струм. В основу дії таких приладів
покладено явище фотоефекту. Це явище відкрив французький фізик Олександр Едмон
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Беккерель; перший фотоелемент через півстоліття створив росіянин Олександр
Столетов; фотоелектричний ефект кількісно описав Альберт Ейнштейн.
Напівпровідниковий фотоелемент складається з двох напівпровідників із різною провідністю.
Як катод використовується напівпровідник n-типу, а як анод – p-типу.
У напівпровіднику n –типу основними носіями заряду є електрони. Напівпровідник p-типу
містить переважно дірки (вакантні місця), які ці електрони захоплюють. Фотони «вибивають»
електрони з n-шару, після чого вони рухаються до p-шару. Таким чином, в колі виникає
електричний струм.
Переваги сонячних панелей: доступність, екологічність, безшумність, економічність та низькі
експлуатаційні витрати, велика область застосування. Недоліки: нерівномірність
одержуваної потужності протягом доби, висока вартість сонячних батарей, висока вартість
акумулювання енергії, мала щільність потужності, необхідність великих площ під установки.
Під час роботи над експериментальним етапом було встановлено, що принцип роботи СЕС
визначається її типом: автономний, мережевий або гібридний; всі установки працюють за
одним принципом, тому і їх потужність залежить від числа сонячних панелей, потужності
інвертора, орієнтації фотомодулів щодо горизонту, місць де можна розмістити фотомодулі.
Основні етапи створення моделі: на поверхню ДСП приклеїли синтетичний імітатор трави;
в будинку встановили світлодіоди напроти кожного вікна, з‘єднавши їх за допомогою дроту
(Додаток А (Рис.1)); виготовили заготовки для вуличних ліхтариків з поліпропіленової труби
та пластикових кульок з світлодіодами; в місцях кріплення вуличного освітлення зробили
отвори та встановили ліхтарі; за допомогою клею прикріпили макет будинка та сонячну
батарею до підставки (Рис.2); встановили акумулятор до стійки сонячної батареї; встановили
блок контролера; за допомогою дротів з‘єднали всі частини, сформувавши електричну
схему; сконструювали каркас з алюмінієвого профілю та прозорого пластику (Рис.3);
прикріпили підставку до захисного макету СЕС (Рис 4).
При проведенні аналізу сонячноенергетичного потенціалу Роменщини встановлено, що за
рівнем інтенсивності сонячного випромінювання країну можна поділити на чотири регіони –
Західний, Центральний, Південно–Східний і Південний. Сумська область відноситься до
Центрального регіону, де питома сумарна сонячна радіація протягом року становить 1170
кВт∙год/м . Це достатньо для стабільної роботи СЕС.
Ретельний аналіз інформаційних джерел дозволяє стверджувати, що жодного великого
проекту з альтернативної енергетики в нашій області не було реалізовано. Лише окремі
прогресивні споживачі на власний розсуд встановлюють сонячні панелі у приватних
господарствах. Так, на Роменщині уведені в дію 20 електростанцій у домогосподарствах і
різних організаціях. За цим показником наш район посідає друге місце в області. Також
проведені розрахунки використання сонячної енергії для господарств. Було вибрано два
фермерських господарства з різним рівнем споживання електроенергії. Приклади
розрахунків вартості встановлення та експлуатації СЕС в Роменському районі можна
переглянути за QR-кодом (2) у Додатку Б.
2

Висновки. У підсумку можна зазначити, що Роменщина має достатній потенціал
відновлювальних джерел енергії, зокрема, це сонячна енергія. Впровадження саме сонячних
генераторів є більш доцільним у зв’язку з меншою вартістю проєкту (у порівнянні з
вітрогенерацією), простішим технічним рішенням та меншим негативним впливом на
населення. Отже, можна стверджувати, що Роменщина має всі необхідні умови для
реалізації програми по впровадженню відновлюваної енергетики. Тому населенню регіону
можна рекомендувати встановлювати сонячні панелі.

311

МАТЕРІАЛИ XXІII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 19–20 травня 2022
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"

Посилання:
1. Бар'яхтар В., Кухар В., Пальшин Г. Енергетика України у контексті загальносвітових тенденцій // Вісн. НАН
України. 2000. № 7 С. 14–26.
2. Жовтянський В. А. Ключові проблеми енергозбереження у розрізі енергетичної стратегії України. Тези
доповідей міжнародної науково–технічної конференції «Енергоефективність – 2002». К.: Навчальна книга, 2002.
С. 30–40.
3. Півняк Г. Г. Альтернативна енергетика в Україні: монографія; Нац. гірн. ун-т. Д.: НГУ, 2013. 109 с.
4. Тюрін К. П. Використання альтернативних джерел енергії, їх майбутнє в енергетиці. URL:
http://vindelektrik.uaprom.net

Додаток А
Етапи роботи над проєктом

.1

.2

3

4

Додаток Б
Спойлер проєкту та розрахунки вартості

(1)

(2)

УДК 620.92

ВИКОРИСТАННЯ КЛІМАТО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ ЯК
ОСНОВНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
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У роботі наведено дослідження клімато-енергетичного потенціалу міста Жовті Води в
контексті його використання як ресурсу для розвитку сонячної енергетики у місті з
метою енергозабезпечення будинків відповідно до основних цілей сталого розвитку.
Ключові слова: клімато-енергетичний
електростанція, геліоенергетика.
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USE OF CLIMATE AND ENERGY POTENTIAL OF THE TERRITORY AS THE MAIN
RESOURCE FOR DEVELOPMENT OF SOLAR ENERGY
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The article presents a study of the climate and energy potential of Zhovti Vody in the context of its
use as a resource for development of solar energy in the city in order to provide energy to the
houses according to the main sustainable development goals.
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Сонячна енергія - складова клімато-енергетичного потенціалу території та основний
невичерпний ресурс для розвитку сонячної енергетики. Перехід до екологічно чистого
виробництва – ключова задача для енергетичного комплексу міста Жовті Води в контексті
встановленої на даній території екологічної ситуації.
Для оцінки кліматичного потенціалу території міста Жовті Води досліджено взаємозв’язок
між сонячної радіацією та температурним режимом повітря [1]. На основі іноземної бази
даних Giovanni досліджено кореляцію між радіаційним та температурним режимом: R=0.7.
З’ясовано, що кореляційний зв’язок між цими параметрами в зимовий період
характеризується як обернений, перетворюючись на прямий у весняно-літній.
Розроблено проєкт «сонячних дахів» - встановлення сонячних електростанцій на
житлових будинках багатоквартирного типу у місті Жовті Води. Розглядалось будівництво
СЕС на три- (3п), п’яти- (5п) та дев’ятиповерхових (9п)* (1) будинках.
* - позначення кожного типу будинку (3п – триповерховий; 5п – п’ятиповерховий; 9п дев’ятиповерховий).
Розраховано площу дахів кожного типу будинку та встановлено максимально можливу
кількість сонячних панелей, що можуть бути розміщені: 659, 794 та 1047 панелей (відповідно
до 1).
Розраховано кількість електроенергії, спожитої 1 будинком кожного типу (2). Отже, в
середньому за рік триповерховий будинок споживає 103950 кВт, п’ятиповерховий – 231000
кВт, дев’ятиповерховий – 277200 кВт за рік.
Q = (5Q1 + 7Q2) · N

(2)

Q – споживання електроенергії 1 будинком протягом року; 5Q1 – споживання електроенергії
протягом 5 місяців опалювального сезону 1 квартирою; 7Q2 – споживання електроенергії
протягом 7 місяців теплого сезону 1 квартирою; N – загальна кількість квартир у будинку.
Розраховано загальнорічні витрати на електроенергію кожного типу будинку (3). Отже,
триповерховий будинок витрачає 174636 грн. за рік, п’ятиповерховий – 388080 грн.,
дев’ятиповерховий – 465696 грн.
Р = 1,68 Q

(3)
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P – загальні витрати на електроенергію протягом року 1 будинком; Q – споживання
електроенергії 1 будинком протягом року; р – тариф на електроенергію (1,68 грн – тариф на
електроенергію в Україні).
Обраховано максимально можливий виробіток електроенергії протягом кожного місяця
сонячною установкою на кожному з дахів (4). Протягом року така установка зможе виробити:
208485,4 кВт, 251196,2 кВт та 290379,3 кВт (відповідно до 1).
Аз = А · n

(4)

Аз – загальний можливий виробіток електроенергії даховою сонячною електростанцією
протягом кожного місяця; А – виробіток електроенергії 1 сонячною панеллю щомісячно; n
– максимально можлива кількість сонячних панелей на кожному даху.
На основі пророблених обрахунків розроблено план набуття енергонезалежності кожним
типом будинку та схему окупності такого проєкту окремо.
Таблиця 1 – окупність проєкту «сонячних дахів» для кожного типу будинку

Характеристика
3п*
5п*
9п*
Вартість проєкту для 1 будинку (грн.)
5000000 6000000 7700000
Кількість електроенергії, яка може бути продана державі
100485,4 11196,2
7508,3
за «зеленим тарифом»
Сума з продажу електроенергії державі (грн.)
3798480 423216
425421
Сума коштів, яка має повернутись компанії-спонсору
1201520 5576784 7274579
Щомісячні виплати**
371 грн. 775 грн. 561 грн.
Термін окупності проєкту (років)
10
10
15
** - виплати за встановлення сонячних панелей компанії спонсору протягом 10-15 років (у
розрахунку на кожну квартиру)
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У роботі наведено дослідження вітрової енергетики України за допомогою ДЗЗ, яке
визначає актуальність використання ДЗЗ для цієї теми.
Ключові слова: вітрова енергетика, швидкість вітру, ДЗЗ.
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The article presents a study of wind energy in Ukraine with the help of remote sensing,
which determines the relevance of the use of remote sensing for this topic.
Keywords: wind energy, wind speed, remote sensing.
ORCID: 0000-0001-7447-109X
На сьогоднішній день дистанційне зондування Землі стало дуже популярним та
прогресуючим в світі цифрових технологій. За допомогою нього можна моніторити пожежі,
з’ясовувати розораність земель, вологість ґрунту та багато іншого. Але чи буде актуально
досліджувати вітрову енергетику проводячи певні дослідження та моніторинги? Це буде
з’ясовано нижче.
Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) – одержання інформації про різні об’єкти, процеси
та явища на поверхні Землі, в її надрах і атмосфері шляхом реєстрації даних на відстані[1].
Вітроенергетика — галузь відновлюваної енергетики, яка спеціалізується на
використанні кінетичної енергії вітру.
На розміщення вітрових електростанцій впливає багато різних чинників, але
найголовніші з них на мою думку, це відносна висота, циркуляція атмосфери та баричний
градієнт, так як швидкість вітру перебуває у прямій залежності від нього.
Автором за допомогою ДЗЗ, а точніше за допомогою сайту “EOBrowser”[3] було
створено картосхему відносної висоти України.

Рис.1 Карта відносної висоти України

При аналізі цієї карти з’ясовано, що на Заході України висота коливається від 200 м до
2061 м, в Центрі Україні висота коливається приблизно від 90 до 180 м, а на Півдні України
від 0 до 230-260 м. Так як швидкість вітру з висотою збільшується, то з цієї карти можна
виділити, що вітрові електростанції слід розташовувати або ближче до Півдня України на
височинах та плоскогір’ях, або на Заході України, враховуючи інші чинники розміщення ВЕС.
Другий чинник розміщення ВЕС, який був розглянутий – швидкість вітру.
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Щоб зробити більш детальний аналіз зміни середньої швидкості вітру біля поверхні
землі в України, було проведено її моніторинг аж з 2000 року, створено 22 карти швидкості
вітру біля поверхні землі, анімацію зміни цієї швидкості вітру з 2002 року.
Дослідження показало, що з 2000 року по 2022 рік швидкість вітру змінювалася майже
однаково залежно від місяця. Щоб з’ясувати, вітроенергетичний потенціал вітру, було
створено загальну карту вітрів України за допомогою сайту “NASA Giovanni”[4].

Ця карта дає змогу побачити, що загалом середня швидкість вітру в Україні з 2000 року
майже по всій території Україні сягає від 3 м/с(тільки в Закарпатській області середня
швидкість вітру від 2 до 3 м/с), враховуючи, що вітряк може виробляти достатню енергію
тільки при швидкості вітру від 5 м/с, то розташовувати ВЕС в Україні бажано або на Півдні
України в районі
Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Донецької областей, або на Заході України
в горах. Щоб дізнатися точну зміну швидкості вітру в Україні, була створена анімація зміни
швидкості вітру з 2000 року (помісячно), яка складає в собі 265 карт.
Отже, досліджувати вітроенергетику за допомогою дистанційного зондування Землі,
можливо і навіть потрібно, так як зараз дуже кардинально змінюється клімат, і при його зміні
може дуже змінитися швидкість вітру, яку треба постійно моніторити, і легше за все це робити
саме за допомогою ДЗЗ.
Посилання:
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ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ХВИЛЬ З МЕТОЮ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
І. О. Дробот 1, Ю. Л. Скоренький,2
1,2 Тернопільське комунальне територіальне відділення Малої академії наук України, вул. Січових стрільців, 17,
м.Тернопіль, 46001, Україна; email: drobotillya@gmail.com ;2 Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя, кафедра фізики вул. Руська, 56, м.Тернопіль, 46001, Україна

У роботі запропоновано дизайн системи для перетворення енергії хвиль за допомогою
багатоступінчатого механізму буйкового типу, що утримується в потоці. Принцип
генерації електроенергії може базуватися на електромагнітній індукції або
п’єзоелектричному ефекті. Електроенергія може використовуватися локально для
продукції водню або передаватися від вузла до вузла мережі в діапазоні коротких
електромагнітних хвиль.
Ключові слова: відновлювальна енергетика, поверхневі хвилі, генерація електроенергії,
світовий океан.
TRANSFORMATION OF WAVE ENERGY FOR THE DISTRIBUTED ELECTRICAL ENERGY
GENERATION
I. Drobot1, Yu. Skorenkyy,2
1 Ternopil

branch of Junior Academy of Sciences of Ukraine, 17 Sichovyh Striltsiv St, Ternopil, 46001, Ukraine; email:
drobotillya@gmail.com 2 Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56 Ruska St, Ternopil, 46001, Ukraine

The paper proposes the design of a system for the wave energy conversion using a segmented
buoy-type mechanism stabilized in the flow. The principle of electricity generation can be based on
electromagnetic induction or piezoelectric effect. Electricity can be used locally for hydrogen
production or transmitted from node to node as a short wavelength electromagnetic wave.
Keywords: renewable energy, surface waves, power generation, world ocean.
ORCID: 20000-0002-4809-9025
Серед способів добування енергії з відновлюваних джерел на сьогодні найбільш
розвиненими є сонячна та вітрова енергетика [1]. Однак, фотовольтаїчні панелі доцільно
розміщувати в місцевості, де інсоляція є високою впродовж усього року, а вітрогенератори поблизу морського узбережжя [2]. Таким чином, величезні океанські і повітряні простори а
також їх енергетичний потенціал залишаються невикористаними. Електричне енергію,
отриману мережею гнучких генераторів, можна транспортувати від вузла до вузла у вигляді
електромагнітного випромінювання або використовувати на місці, наприклад для добування
водню шляхом електролізу.
Потенціал добування енергії за допомогою хвиль у світовому океані великий. Проте
добувати енергію в океані і доставляти її на сушу до людей дуже важко і не вигідно.
Насправді найкращим виходом буде добувати її та використовувати локально.
Для цього можна створити мережі зі спеціалізованих буйків, які крім своєї звичайної
дослідницької діяльності можуть добувати енергію. Цю енергію можна використовувати для
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різноманітних цілей: живити нею дослідницькі станції, нафтовидобувні платформи, та для
іншого роду промислових об'єктів, які, за допомогою цієї технології, можна буде розмістити
в океані. Мережі буйків такого роду можна ефективно розмістити там, де вони не будуть
стояти на заваді мореплавству (рис.1). А для океанічних екосистем ці буйки також цілком
безпечні.

Рисунок 1. Зони у світовому океані, які не використовує людина [3]

Рисунок 2. Принципова схема пристрою

Принцип роботи цих буйків буде наступним:
● Під дією хвиль мембрана на гранях деформується,
● Повітря стискається та починає рухатися по трубці,
● Повітря виступає робочим тілом у генераторі.
Із цих елементів можна створювати батареї, що дозволить отримувати набагато більшу
потужність та технолорічно оптимальні значення сили струму. Перевагою запропонованого
підходу є екологічність та можливість проводити океанографічні дослідження як супутню
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діяльність до генерації енергії. Це не лише не зашкодить біорізноманіттю, а навпаки
дозволить глибше вивчити світ океанів та зберегти його.
Оскільки планується активно використовувати лише зони світового океану, в яких не
відбувається активна навігація, то можна накопичувати водень, отриманий шляхом
електролізу, у плавучих цистернах і у відповідний час збирати його танкерами для
транспортування до ринків збуту.
Посилання:
1. Sustainable development: 17 Goals to Transform Our World. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
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2. Pandey B., Karki A. Hydroelectric Energy: Renewable Energy and the Environment (1st ed.). - CRC Press, 2016,
437 p. https://doi.org/10.1201/9781315374840
3. Only 13% of the world’s oceans are untouched by humans. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://www.weforum.org/agenda/2018/08/new-map-shows-that-only -13-of-the-oceans-are-still-truly-wild/
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ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК БІОЕНЕРГЕТИКИ В
ПРИДНІПРОВСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РАЙОНІ
В. В. Заїка
Комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради Кам’янського
району, вул. Івана Богуна 50, м. Жовті Води, 52201, Україна, тел. +380638387869, e-mail: vlad40426@gmail.com

У роботі наведено та проаналізовано географічні чинники, що впливають на
виробіток біоенергії та на біоенергетичний потенціал в Придніпровському економічному
районі, проаналізовано вплив біоенергетики на ландшафт, досліджено стан
використання біоенергетичних ресурсів та потенційні шляхи отримання нових
біоенергетичних ресурсів.
Ключові слова: біоенергетика, біопаливо, альтернативні джерела енергії,
біоенергетична станція, сума ефективних температур, біоенергетичний потенціал.
GEOGRAPHICAL FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF BIOENERGY IN THE
DNIPRO ECONOMIC AREA
V. V. Zaika
Municipal institution of general secondary education of I-III degrees № 3 of Zhovtovodsk city council of Kamyansky
district, street Ivana Bohuna 50, Zhovti Vody, 52201

The paper presents and analyzes the geographical factors affecting bioenergy production
and bioenergy potential in the Pridniprovskiy economic region, analyzes the impact of bioenergy
on the landscape, explores the state of use of bioenergy resources and potential ways to obtain
new bioenergy resources.
Keywords: bioenergy, biofuels, alternative energy sources, bioenergy station, sum of effective
temperatures, bioenergy potential.
ORCID: 0000-0002-4329-2803
Початок вивчення та створення біоенергетичних ресурсів датується ХІІ-ХІІІ ст. із
створенням біоетанолу арабськими вченими, і тільки в 1630 році Ян Батист ван Гельмонт
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створив технологію отримання біогазу. А в 1720 році почало масово використовуватись
китове масло для освітлення вулиць. В 1846 році в Ірландії вперше з’явився біодизель, а в
1972 та 1976 році в США отримують технології швидкого піролізу та пелети. На сьогоднішній
же день технології біоенергетики є досить актуальними так як присутня дуже велика
ресурсна база для її розвитку [1]. При цьому біоенергетика чинить незначний, але все-таки
вплив на ландшафт, а тому в проєкті проаналізовано її позитивні та негативні сторони. Із
переваг можна виділити баланс вуглекислого газу, тому що вироблений газ дорівнює
поглинутому, утилізація органічних відходів, не забруднюється вода та ґрунт створення
органічних добрив та мінімальна кількість вуглекислого газу виділяємого спалюваням пелет.
Із недоліків можна виділити те, що біодизель та біогаз виділяє велику кількість со2 в
порівнянні з іншими видами альтернативної енергетики та засмічення вод та ґрунту при
неправильному використанні побічних продуктів [2].
Дніпропетровська та Запорізька області розташовані в межах фізико-географічної зони
степу. При комплексному агрокліматичному аналізі даної території з’ясовано, що вона має
сприятливі умови для вирощування технічних культур, зокрема олійних, таких як соняшник
та ріпак. Аналіз статистики економічних показників даних областей є доказом того, що
області району є лідерами з валового збору олійних культур(відповідно 14% та 20%) [3].
Також з’ясовувались такі шляхи розвитку біоенергетики: використання відходів соняшнику,
рапсу, як сировини для біодизелю, аквакультури, відходів тваринництва, комбінування
традиційних джерел енергії та біопалива на ТЕС.
Серед олійних культур вагоме місце займають соняшник та ріпак. З’ясовано, що при
виробленні олії із соняшнику отримується 681 тис. т жмиху. А також визначено скільки із маси
жмиху можна виробити електроенергії, що становить 2,99 млн МВт/електроенергії, що є
13,86% від біоенергетичного потенціалу Придніпровського району. За статистичними даними
з’ясовано, що Придніпровський район має великий валовий збір рапсу, але втрачає
економічну вигоду від цього експортуючи первинну сировину, тому було економічно
обґрунтовано доцільність переробки ріпаку на біодизель в межах району та експорт
вторинної сировини – біодизелю. Для обґрунтування економічної доцільності, автором було
створено рівняння балансу прибутків, за допомогою якого розраховано відсоток збільшення
ВРП Придніпровського району на 0,04 %, а також визначено, що акцизний податок на
біодизель гальмує розвиток біоенергетичних технологій в Україні.
Приморське географічне положення території району є одним із шляхів використання
новітньої біоенергетичної технології, яка базується на виробництві та переробці
аквакультури. Було проаналізовано 2 способи отримання аквакультури. На підставі звіту
членів еврокомісії було визначено оптимальну кількість сонячного сяйва для вирощування
аквакультури. Автором визначено, що показники сонячного сяйву району є недостатніми для
вирощування мікроводоростей відкритим шляхом, а тому розглянуто використання
закритого методу, шляхом створення фітобіореакторів, адаптованих у Австралійському
Союзі. Автором проєкту було розраховано рентабельність в 8,5 років від створення
відповідного виробництва на деградованих землях, яке дозволить створювати 1/7 % від ВРП
Придніпровського району [4, 5].
Наступним чинником розвитку біоенергетики в районі дослідженим в роботі є
отримання біогазу із відходів тваринництва. Розраховано, що в межах району свині
продукують близько 0,511 млн кг/добу, врх – 1,87 млн кг/добу, а птиця – 1,362 млн кг/добу, і
на основі цих даних було розраховано, що за рік переробивши відходи тваринництва в
біоенергетиці отримується 403 тис МВт/електроенергії, що розподіляється в даному
співвідношенні і становить 2% від біоенергетичного потенціалу Придніпровського району.
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Наступним чинником, що сприяє розвитку біоенергетики є комбінування біопалива на
ТЕС та їх модернізація до біоТЕС. Для Придніпровського району, враховуючи забезпеченість
районів біоенергетикою, найнагальніше розпочати модернізацію на Запорізькій,
Придніпровській та Криворізькій ТЕС.
Проведений
комплексний
порівняльний
аналіз
районів
Запорізької
і
Дніпропетровської областей за біоенергоресурсним потенціалом дозволив виявити
найпродуктивніші з них, визначити чинники, що формують біоенергетичний потенціал кожної
області у притаманних йому природно-кліматичних умовах, та визначити Дніпропетровсьий
регіон
пріоритетнішим у біоенергетиці та з’ясовано, що найбільш ефективним та
екологічним є переробка відходів олійного виробництва, так як район спеціалізується на
виробництві соняшнику.
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АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ВИКОРИСТАННЯ СМІТТЄВОГО ГАЗУ ЯК ДЖЕРЕЛА ВИДОБУТКУ
ВОДНЮ ДЛЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
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У роботі наведено дослідження потенціалу використання біогазу добутого з
органічних відходів як джерела водню для відновлюваної енергетики в областях України.
Ключові слова: тверді побутові відходи, біогаз
USE OF GARBAGE GAS AS A SOURCE OF HYDROGEN PRODUCTION FOR RENEWABLE
ENERGY
I. Mykytenko
Municipal institution of general secondary education of I-III degrees № 3 of Zhovti Vody city council, street Bohuna 50,
Zhovti Vody, 52201, Ukraine, e-mail: igor0955147243@gmail.com

The article presents a study of the potential use of biogas extracted from organic waste as
a source of hydrogen for renewable energy in the regions of Ukraine
Keywords: solid household waste, biogas
ORCID: 0000-0001-9440-9963
Людина у середньому виробляє 1.5 кг твердих побутових відходів на день, автором
встановлено, що більше 90% відходів з 2015 по 2020 рік захоронюється на полігонах для
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твердих побутових відходів. Проте накопичення цих відходів негативно впливає на всі
компоненти довкілля. Автором досліджено потенціал використання біогазу та потужності вже
встановлених когенераційних установок в областях України (Рис. 1). Складена універсальна
формула знаходження об’єму можливого видобутку біогазу з органічної частини відходів (
формула (1)) та за кількістю біогазу встановлено кількість можливого видобутку
електроенергії ( формула (2)).
V = (kвх*263/1,65)*m*0.375

(1)

V – об’єм можливого видобутого біогазу (м ); kвх – середній геотермічний коефіцієнт області
[1]; 263 – кількість м біогазу з 1 т органічних відходів [2]; 1,65 – середній геотермічний
коефіцієнт Львівської області; m – маса зібраних відходів (т); 0.375 – кількість органічних
відходів в 1 тонні сміття [3].
3

3

E = V*2.25

(2)

E – кількість електроенергії (КВт/год); V – об’єм можливого видобутого біогазу (м ); 2.25 –
КВт/год електроенергії з 1 м біогазу [4].
3

3

Рис. 1 Потенціал використання біогазу в областях України

Отже, використання сміттєвого газу, як енергетичного ресурсу, з 2015 по 2020 роки є
недостатнім. Адже лише 50% областей розпочали використання біогазу як сировини для
енергетики, проте потужності використання становлять менше 1% від можливого
встановленого потенціалу при розрахунках в даному проєкті.
Посилання:
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МОБІЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРОВО-ЦЕЛЮЛОЗНОГО ВОЛОКНА З
НЕДЕРЕВИННОЇ СИРОВИНИ
О. С. Тесля
«Еко-стиль: поводження з відходами» КПНЗ «МАНУМ «ДОР» на базі Дніпровського Фахового Коледжу
Радіоелектроніки, вул. Шмідта 18, м. Дніпро, 49006, Україна
тел: +38(099) 407-81-08, e-mail: tesliaolena@gmail.com

У роботі наведено технологію виробництва целюлозного матеріалу з
альтернативної сировини, зокрема листя, що є мобілізованою та енергоефективною.
Ключові слова: технологія, мобілізація, целюлоза, волокно, недеревинна сировина.
MOBILISED TECHNOLOGY OF THE PRODUCTION OF CELLULOSE AND PAPER FIBER
WITH THE USAGE OF NON-WOOD RAW MATERIALS
О. Teslia
«Eco-style: waste management» by MEEI of «JAS of DRC», Dnipro Professional College of Radioelectronics, 18
Shmidta str., Dnipro, 49006, Ukraine, +38(099) 407-81-08, email: tesliaolena@gmail.com

The article presents the technology of the production of cellulosic material from alternative
raw materials, in particular leaves, which is mobilized and energy efficient.
Keywords: technology,mobilization, cellulose, fiber, nonwood materials
Наявні технології переробки недеревинної сировини є непрактичні: мають забагато
процесів і споживають завелику кількість електроенергії, що надає непопулярності їх та
через такі витрати вони стають навіть менш екологічними ніж стандартне виробництво
матеріалу.
Ідея роботи полягає у розробці мобільнішої системи здатної виконувати повноцінні
функції перероблювання альтернативних джерел целюлози (зокрема листя дерев та
макулатури), її моделювання та знаходження технології, яка б потребувала найменше
сировинних, енергетичних та водних ресурсів, що сприяло б енергоефективності.
Мета дослідження – розробка мобілізації технології виготовлення паперу з
альтернативної сировини, що мала б кращу енергоефективність.
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У виробництві паперу є етапи: виділення целюлози, виробництво (утворення
целюлозної маси з подальшим варінням та відокремленням целюлози від залишків лігніну,
пресування та сушіння), обробка готового матеріалу.
Основні проблеми: процес уведення додаткових хімічних компонентів, адже саме він
потребує варіння та не є вигідними через досить невеликі пропорції. Але також важливим є
зменшення етапів необхідного подрібнення, бо через велику кількість підготовчих етапів та
наступних стадій використання електроенергії на них є завеликим.
Альтернативні технології, що мають на увазі одразу пресування волокон за нагрівання
циліндрів вище за температуру плавлення лігніну (та одразу сушіння матеріалу),
перспективні: здатні збільшити міцність паперу та водночас усунути етап сушіння.
Необхідно аби виробництво не лише могло бути мобільним, але екологічним. За
попередніми твердженнями розроблено відповідну послідовність процесів технології:
Очищення сировини від сторонніх включень ⟶ Поділ волокон рафінатором ⟶
Перетворення целюлози на паперову масу з додаванням хімічних речовин (соди для
виключення лігніну) ⟶ Пресування та сушіння – виділення зайвої вологи та надання волокну
форми "стрічки" за просування його між двома нагрітими "циліндрами" ⟶ Готове паперове
волокно (може бути надалі оброблене).
Отже, попередньо зазначена технологія може використовуватися для виробництва
волокна з листя та подібних недеревинних джерел целюлози, що пізніше
застосовуватиметься у різних сфера: офісний папір, пакувальний папір, пакувальна тара,
одноразовий посуд.
В результаті виконання роботи було побудовано модель мобілізації системи з
відповідним збільшенням енергоефективності. Визначено відповідні технології та етапи
виробництво паперово-целюлозного волокна та використано відповідні матеріали.
Висновки
1. На основі аналізу попередніх досліджень, розроблено технологію для мобілізації
виробництва паперу з листя, що детально включає початкове подрібнення, поділ на
волокна рафінатором,
варіння, пресування-сушіння; зменшенні необхідних
енергетичних ресурсів.
2. Розглянуто листя як джерело целюлозних волокон, порівняно зі стандартною
деревиною, а також випробувано експериментально певні методи розділення його
волокон, що займають менше стадій та ресурсів.
3. Визначено перспективи та повноцінне втілення розробки, на основі минулих та
теперішніх досліджень.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОТРИМАННЯ БІОЕТАНОЛУ З ОВОЧЕВИХ ТА ФРУКТОВИХ ВІДХОДІВ
О. М. Чередник1, Л. І. Синичич2, С. М. Гармаш3
1Дніпропетровське

відділення Малої академії наук України; 2КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді" Дніпровської районної ради;
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У роботі наведено перспективи використання жому цукрового буряку, некондиційного
батату та виноградних вичавків для отримання біоетанолу; представлено результати
лабораторних досліджень по визначенню об’єму біоетанолу з цих відходів
Ключові слова: жом цукрового буряку, некондиційний батат, виноградні вичавки,
біоетанол
RESEARCH OF BIOTETHANOL PRODUCTION FROM VEGETABLE AND FRUIT WASTE
O. Cherednick1, L. Sinichich2, S. Garmash3
1Junior

Academy of Sciences of Ukraine (Dnipropetrovsk Department); 2The Center for Ecological and Naturalistic
Creativity of Student Youth" of the Dniprovsky District Council; 3Ukrainian State University of Chemical
Technology, Gagarin Avenue, 8, Dnipro, 49005, Ukraine

The paper presents the prospects for the use of sugar beet pulp, substandard sweet potatoes and
grape pomace for bioethanol production; the results of laboratory studies to determine the volume
of bioethanol from these wastes presented
Keywords: sugar beet pulp, substandard sweet potato, grape pomace, bioethanol
ORCID: 10000-0001-9851-9852, 20000-0002-9447-4850, 30000-0002-2658-162X
Сучасні технології переробки відходів дають можливість вирішувати проблему їх утилізації
та отримання біопалива – альтернативного джерела енергії. В даний час велика частина
біoетанолу виробляється з кукурудзи і цукрової тростини. Сировиною для виробництва
біоетанолу можуть бути сільськогосподарські культури з великим вмістом крохмалю або
цукру: маніок, картопля, цукровий буряк, батат, ячмінь і ін. .
Об'єкт дослідження – жом цукрового буряку, виноградні вичавки, жом із бульб
некондиційного батату.
Предмет дослідження – вихід біоетанолу з овочевих та фруктових відходів.
Для проведення експериментів сировину подрібнювали, заливали водою та варили протягом
1 години; віджимали сік через марлю та вносили дріжджі (із рахунку 20 г на 1 л соку). Ємність
щільно закривалася пробкою з відвідною трубкою (процес анаеробний), кінець якої опускали
в стакан з водою. Система встановилася в термошафі (t=25-30 С) для бродіння, після
закінчення якого відділяли рідину від осаду, проводили перегонку біоетанолу, визначали
його об’єм та концентрацію етанолу пікнометричним методом.
о
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Схема експерименту та результати досліджень

Сировина та добавки
Жом цукрового буряку:
100 г на 200 мл води
Дріжджі пекарські
(2,0 % від V )
соку

Виноградні вичавки
100 г + 200 мл H O
2

Стадія процесу
Теплова обробка
(1год., t=100ºС), відділення рідини
Бродіння в анаеробних умовах
(t=25-30 С)
Перегонка
водно-спиртового
розчину
Теплова обробка
(1год., t=100ºС), відділення рідини

Дріжджі (2,0 % від V )
соку

о

Продукт процесу
Сироп цукрового буряку
(210 мл)
Водно-спиртовий розчин
(190 мл)
Біоетанол (~35 мл)
Сироп із виноградних вичавків
(240 мл)

Бродіння в анаеробних умовах
(t=25-30 С)
о

Жом із некондиційних бульб
батату
Дріжджі
(2,0 % від V )
соку

Перегонка
водно-спиртового
розчину
Теплова обробка
(1год.,
t=100ºС),
відділення
рідини
Бродіння в анаеробних умовах
(t=25-30 С)
о

Перегонка
розчину

водно-спиртового

Водно-спиртовий
розчин
(210 мл)
Біоетанол (~50 мл)
Сироп із бульб батату
(225 мл)
Водно-спиртовий
розчин
(195 мл)
Біоетанол (~65 мл)

Дослідженнями у лабораторних умовах встановлено, що зі 100 г цукрового жому отримано в
середньому 35 мл біоетанолу, з виноградних вичавків 50 мл, з жому бульб батату – 65 мл. У
промислових умовах методика дозволяє зі 100 т цукрових відходів отримати 35 000 л
біоетанолу, зі 100 т виноградних вичавків – 50 000 л , зі 100 т жому із бульб батату – 65 000
л біоетанолу, який містить від 70 до 78 % етанолу. Досліджені відходи – перспективна
сировина сучасної біоенергетики України.
Посилання:
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В роботі проведено лабораторні дослідження з отримання біогазу із біомаси подрібненої
некондиційної картоплі та картопляних очисток; визначення виходу біогазу та вмісту
метану. Встановлена висока ефективність і перспектива запропонованого методу
отримання альтернативного джерела енергії
Ключові слова: некондиційна картопля, картопляні очистки, біогаз, вміст метану
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The laboratory research on biogas production from biomass of shredded substandard potatoes
and potato peel, determination of biogas yield and methane content carried out. The high efficiency
and prospects of the proposed method of obtaining of alternative energy source established.
Keywords: substandard potatoes, potato peel, biogas, methane content
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Для України актуальною проблемою є пошук альтернативних джерел енергії. Країна
володіє потужним потенціалом щодо виробництва біогазу (тваринні та рослинні відходи).
Виробництво біогазу дозволяє зменшити викиди метану в атмосферу. Використання біогазу
для отримання електроенергії та тепла є найбільш ефективним засобом боротьби з
глобальним потеплінням.
Щорічно мільйони тон картоплі псується під час зберігання, сотні тисяч тон картопляних
очисток накопичуються на картоплепереробних підприємствах.
Відходи картоплі з щорічним обсягом до 10 млн. тон є перспективним джерелом для
отримання біогазу.
При виробництві біогазу в установках отримується знезаражена біомаса, яка може бути
використана в якості екологічно безпечного добрива.
Об’єкт досліджень: подрібнена некондиційна картопля, очистки картоплі.
Предмет досліджень: вихід біогазу, вміст метану.
Завантажували 0,25 кг досліджуваної біомаси некондиційної картоплі (або картопляних
очисток) в ємність об’ємом 1 л, герметично закривали її пробкою з трубкою, що з'єднує
ємність, гідрозатвор і колбу-приймач газу. Колбу-приймач і мерник газу заповнювали водою.
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Ємність поміщали в термошафу, в якої підтримувалася постійна температура (навколо 5055 С). Об‘єм газу визначали за обсягом витиснутої рідини з колби-приймача у мірник газу.
Вміст біогазу визначали на газовому хроматографі ЛХМ-80.
Для інтенсифікації метанового бродіння додавали низинний торф, що містить метаногенні
бактерії.
о

Схема експерименту та результати досліджень

Найменування
Вихід біогазу на
Вміст метану,
сировини
1 кг сухої речовини, дм /кг
%
Подрібнена некондиційна картопля
3

Дослід 1
Дослід 2
Дослід 3
Середнє значення
Подрібнені картопляні очистки

290
310
305
300

57
59
58
58

Дослід 1
260
53
Дослід 2
245
53
Дослід 3
250
55
Середнє значення
250
53,5
Таким чином, вихід біогазу на 1 кг сухої речовини відходів картоплі складає 240-310 дм , вміст
метану 54-59 %, що свідчить про екологічну доцільність використання цих відходів для
отримання біогазу.
Дослідження анаеробного зброджування зразків подрібненої некондиційної картоплі та
подрібнених картопляних очисток свідчать про ефективність цього методу біоконверсії
відходів, що забезпечує високі показники деструкції картопляних відходів, стабільність
протікання анаеробних реакцій та виходу біогазу з високим вмістом метану.
На промислових підприємствах можливо отримати з 1 т некондиційної картоплі 290-310 м
біогазу, з 1 т картопляних очисток 245-260 м біогазу, що узгоджується з даними джерел
літератури. Відходи картоплі з щорічним обсягом до 10 млн. тон є перспективним джерелом
для отримання біогазу.
3

3

3
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