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Мета досліджень. Розробка науково-технічних рішень, що забезпечують підвищення надійності

енергозабезпечення автономних систем та зменшення екологічного навантаження на оточуюче

середовище за рахунок використання водневих технологій акумулювання енергії.

Наукова новизна. Запропонована альтернативна схема електро- та теплопостачання автономного

будинку без використання привізного палива. Перевагою такої схеми є її замкнутість, оскільки водень

для живлення паливної комірки виробляється на місці, при цьому металогідридна система зберігання

водню здатна забезпечити проведення процесу його виділення за рахунок наявних в системі ресурсів

гарячої води.

Практична значимість. Застосування технології перетворення енергії первинних джерел шляхом

створення вітроводневого енерготехнологічного комплексу із застосуванням електролізної установки та

металогідридної системи акумулювання водню дозволить вирішити проблему згладжування

нерівномірності надходження енергії від поновлюваних джерел.

Методика. Методика розрахунку забезпечує отримання сукупності оптимальних технічних рішень

для визначення ефективних режимів роботи автономної системи енергозабезпечення для подачі водню

до паливної комірки.



Загальна концепція організації енергетичної  системи  

Виробництво електроенергії при використанні ВДЕ у провідних країнах у 2020 році:

а) Данія; б) Германія; в) Іспанія; г) Греція; д) Великобританія

Вітроводнева електростанція
Автономна сонячно-воднева система
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Принципова схема автономного вітроенергетичного комплексу

Схема водневої енергетичної системи виробництва, зберігання, переробки 

та споживання водню

Схема автономного вітроенергетичного комплексу



Табл. 1 - Типи паливних комірок та їх основні характеристики Табл. 2 - Області застосування паливних комірок

та їх програмне моделювання

Область 

застосування

Тип паливної комірки

PEMFC AFC PAFC MCFC SOFC

Стацioнарнi системи

•ВДЕ Modelica, 

MATLAB

•Газотурбінні

установки

MATLAB gPROMS, 

MATLAB, 

Cycle-Tempo, 

Hysys, 

Aspen, ProII, 

ThermoFlex, 

GATE/Cycle

•Когенераційні

установки

Aspenplus 

Транспорт

•Автомобільний 

транспорт

GT-

SUITE, 

MATLAB/

SIMULIN

K,Modelic

a

Modelon 

•Повітряний 

транспорт

Process 

Simulator, 

CAMEL-

Pro™, 

MATLAB

Типи паливних 

комірок

Робоча 

температура,

К

Ефективність 

вироблення 

електроенергії, 

%

Ресурс, 

годин
Тип палива

Паливні комірки з 

протоннообмінною 

мембраною, PEMFC 

303–373 35–50
до 

2⋅104

Чистий 

водень

Лужні паливні 

комірки, AFC 
323–473 40–70

до 

1⋅104

Чистий 

водень

Паливні комірки на 

основі офтофорної 

(фофорної) кислоти,

PAFC

373–493 35–40
до 

5⋅104

Чистий 

водень

Паливні комірки на 

основі

розплавленого 

карбонату, MCFCs

823–973 50–70
до 

2⋅104

Вуглеводне

ве паливо

Твердоокисні 

паливні комірки, 

SOFC

723–1273 45–70
до 

6⋅104

Вуглеводне

ве паливо

Типи паливних  комірок та області їх застосування

Принцип роботи PEMFC



Моделювання і тестування паливної комірки

з протонообмінною мембраною PEMFC

Моделювання PEMFC
Результати розрахунку

Дослідження режимів роботи 

паливної комірки і параметрів впливу 

на її вихідні характеристики



Термодинамічний аналіз комплексної системи

«паливна комірка – металогідридний акумулятор водню»

Залежність часу десорбції водню

від радіуса акумулятора водню

Залежність нагрівальної 

поверхні від радіусу 

акумулятора водню

Розподіл температури у металогідридному акумуляторі τ = 130 с

Залежність масовох витрати 

десорбованого водню акумулятором 

МГС від часу



Удосконалення конструкції металогідридного акумулятората синхронізація його 

динамічних характеристик з режимом роботи паливної комірки

ТЭНП 30.16.1,6 Н220

Н2 Н2

Коллектор

Розподіл температури у металогідридному акумуляторі τ = 70 с

Зовнішний вигляд металогідридної системи

зберігання водню



В И С Н О В К И

1 Проведено аналіз роботи паливної комірки із протонообмінною мембраною ( PEMFС) з металогідридною системою зберігання

водню. Отримано закономірність між кількістю тепла, що відбирається від паливної комірки при десорбції водню з подальшим

його використанням для підвищення потужності паливної комірки, та пропускною здатністю мережі споживача.

2 Визначено, що застосування комплексного підходу до вивчення перспективної схеми акумулювання і використання енергії вітру

дозволить вирішити проблему згладжування нерівномірності надходження енергії від відновлюваних джерел, а використання в

складі вітроенергетичного комплексу оригінальної електролізної технології підвищує її конкурентоспроможність на ринку

технічних засобів, орієнтованих на отримання водню.

3 В результаті виконання роботи запропоновано методику розрахунку, що дозволяє для PEMFC розрахувати напругу і потужність з

урахуванням її електричних властивостей. Проведено порівняння результатів розрахунку і експерименту для паливної комірки з

протонooбмінною мeмбpaнoю. Відхилення значень напруги і питомої потужності для PEMFC, що отримані в результаті

розрахунку та експерименту, не перевищували 5,7 %.

4 На основі детальних розрахунків конструкції акумулятора водню з діаметром 0,04 м, у якому теплопередавальна матриця

виконана з мідних пластин, досліджено вплив зміни геометрії внутрішнього оребрення акумулятора на процес

тепломасопереносу в МГ. Встановлено, що для обраної конструкції акумулятора водню найбільш доцільною товщиною

пластини оребрення є =1,0×10-4 м в діапазоні зміни товщини в межах 20 %.

5 При дослідженні впливу відстані між пластинами на процес десорбції водню встановлено, що при зменшенні відстані між

пластинами, процес інтенсифікується. Однак збільшення кількості пластин оребрення на одиницю довжини акумулятора веде до

скорочення корисного об'єму МГ і, як наслідок, до зменшення вмісту в ньому водню (до 13 %). Для обраної конструкції

акумулятора водню відстань між пластинами оребрення товщиною =1,0×10-4 м не повинна перевищувати 5,0×10-3 м.

6 Розроблено технологічні рекомендації щодо конструктивного розміру основних складових металогідридного акумулятора, а

також впливу режимних факторів на інтенсивність термосорбційної взаємодії металогідриду з воднем для металогідридних

систем зберігання водню з метою підвищення їх енергоефективності.

7 Впровадження пропонованих технологічних рішень по створенню системи «металогідрид – паливна комірка» з використанням

відновлюваних джерел енергії дозволить вирішити проблему енергозабезпечення віддаленого автономного споживача та

створить реальні передумови для зменшення теплового забруднення навколишнього середовища й буде важливим кроком на

шляху реалізації програми інтеграції економіки України в єдину загальноєвропейську систему.



ПУБЛІКАЦІЇ

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, 2021, № 3, рp. 69–74.

https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/069 (Scopus)

2. N.A. Chorna. Prospects for application of hydrogen technologies for autonomous power

complexes based on renewable energy sources. Scientific and Applied Journal Vidnovluvana

energetika, 2021, № 3(66), pp. 18-32. https://doi.org/10.36296/1819-8058.2021.3(66).18-32.

3. N.A. Chorna. Research of the efficiency of fuel cell as part of autonomous power plants.

Journal of Mechanical Engineering. – 2021. – Vol. 22, №. 4. – рp. 48–52.

https://doi.org/10.15407/pmach2019.04.048.

4. Авраменко А.М., Чорна Н.А., Шевченко А.А., Котенко А.Л. Використання водневих

технологій для автономного безперебійного енергозабезпечення споживачів на

віддалених територіях // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта,

здоров’я: тези доповідей ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конференції

MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. I. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків:

НТУ «ХПІ». – С. 180.

5. Чорна Н.А. Створення енерготехнологічних комплексів на основі відновлюваних

джерел енергії для автономного енергозабезпечення приватних споживачів // XXII

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ»,

21 травня 2021 р., Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАН України.


