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ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ КОМБІНОВАНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ ЗА
ЕКОНОМІЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ
М.П. Кузнєцов1, докт. техн. наук, О.В. Лисенко2, канд. техн.наук, О.А. Мельник3, аспірант.
1Інститут

відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна.
2Таврійський державний агротехнологічний університет,
72310, пр-т. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна.
3Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,
03056, пр-т. Перемоги 37, м. Київ, Україна.
Метою даної роботи є вирішення багатокритеріальної задачі оптимізації для локальної енергосистеми (ЛЕС) з
відновлюваними джерелами енергії (ВДЕ). В традиційній енергетиці основною задачею є мінімізація собівартості
електроенергії, але при застосуванні відновлюваних джерел енергії на перший план виступає надійність
енергозабезпечення, враховуючи мінливу природу генерації таких ВДЕ, як вітрові та сонячні електростанції. Предметом
дослідження є пропорції вітрової, сонячної генерації та систем зберігання енергії, що забезпечують задані вимоги до
надійності при мінімальній собівартості електроенергії. Особливістю даного дослідження є врахування невизначеності
режимів споживання та використання відновлюваних джерел енергії. Методи дослідження включають застосування
статистичного підходу та імітаційне генерування випадкових процесів для стохастичної оптимізації витрат. В якості
вихідних даних використовуються історичні (статистичні) дані про споживання енергії та кліматичні фактори, які
впливають на генерацію. Для показників надійності істотними є не лише середні значення, а й показники варіації
(дисперсія, щільність розподілу, граничні відхилення). Невизначеність, пов'язана з відновлюваними джерелами, може
призвести до невизначеності експлуатаційних витрат. Додатковим джерелом невизначеностей є змінний характер
споживання електроенергії. Ризики проекту полягають в небезпеці втратити частину енергії чи не забезпечити потреби
споживача. Наявність акумуляторів енергії знижує ризики, але збільшує вартість проекту. Результатом дослідження є
спосіб оптимізації такої системи. Ризик можна визначити як дисперсію випадкової складової, тоді цільовими функціями
будуть собівартість енергії та стандартне відхилення небалансу потужностей. Для пошуку оптимального рішення при
двох критеріях застосовано математичну модель поточного стану енергосистеми з різнотипними ВДЕ та системою
акумулювання. Огинаюча множини станів є лінією можливих оптимальних значень. Обмеженнями задачі є вимоги до
надійності, наприклад довірча імовірність небалансу генерації та споживання. Бібл. 11, табл. 2, рис. 3.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, локальна енергосистема, надійність, собівартість, випадковий процес,
оптимізація.

OPTIMIZATION TASKS OF THE COMBINED ENERGY SYSTEMS
BY ECONOMIC INDICATORS
M. Kuznietsov1, doctor of technical science, O. Lysenko2, candidate of technical science, A. Melnyk3, graduate student.
1Institute

of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
2Tavria State Agrotechnological University,
72310, 18 B. Khmelnitskoho Av., Melitopol, Ukraine.
3National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute",
03056, 37 Peremohy Av., Kyiv, Ukraine.
The purpose of the paper is to solve a multicriteria optimization problem for a local energy systems (LES) with renewable sources (RES).
The primary objective of traditional energy is to minimize the cost of electricity, but in case of renewable energy systems the reliability of
energy is at the forefront, given by changing nature of the RES generation, such as wind and solar power. The subject of the study is the
proportions of wind, solar generation and energy storage systems, which provide the set requirements for reliability with minimal cost of
electricity. A feature of this study is the consideration of uncertainty in the modes of consumption and use of renewable energy sources.
Research methods include the application of a statistical approach and the simulation of random processes for stochastic optimization.
Historical (statistical) data on energy consumption and climatic factors that influence generation are used as input. Not only average
values but also variance indicators (variance, distribution density, marginal deviations) are significant for reliability indicators.
Uncertainty related to renewables can lead to uncertain operational costs. An additional source of uncertainty is the variable nature of
electricity consumption. The risks of the project are the danger of losing some of the energy or not meeting the needs of the consumer.
Having energy accumulators reduces the risks, but adds to the cost of the project. The result of the study is a way to optimize such a
system. Risk can be defined as the variance of a random component, then the target functions will be the cost of energy and the standard
deviation of the power imbalance. To find the optimal solution under two criteria, a mathematical model of the current state of the system
with different RES and accumulation system was applied. The envelope of the multiple states is the line of possible optimal values. The
limitations of the task are the requirements for reliability, such as the confidence probability of an generation and consumption imbalance.
Ref. 11, tab. 2, fig. 3.
Keywords: renewable energy, local energy system, reliability, cost, random process, optimization.
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Перелік використаних позначень та скорочень:
ВДЕ – відновлювані джерела енергії;
Кввп – коефіцієнт використання встановленої потужності;
ВЕС – вітрова електростанція;
σ – середньоквадратичне відхилення (СКВ);
СЕС – сонячна електростанція;
w – відношення потужностей ВЕС та СЕС;
АКБ – акумуляторна батарея;
Cv – коефіцієнт варіації;
Св – собівартість;
R – абсолютна потужність ВДЕ (кВт).
D – дисперсія;

Вступ. Головною економічною умовою при
побудові локальної енергосистеми (ЛЕС)
виступає, як правило, мінімізація собівартості
електроенергії. Однак у випадку застосування
відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) важливою є
надійність
енергозабезпечення,
враховуючи
мінливу природу генерації таких ВДЕ, як вітрові
(ВЕС) та сонячні (СЕС) електростанції. Якщо
показником надійності виступають індекси
втрати енергії чи споживання (LOLP, LOLЕ,
тощо) [1], то фізичним їх вираженням може
слугувати
дисперсія
значень
генерованої
потужності (для довільного споживача) або
результуючого небалансу енергії (у випадку
заданого режиму споживання). Економічним
Відновлювана енергетика. 2019. № 4

вираженням небалансу є вартість балансуючих
(резервних та/або акумулюючих) потужностей,
пропорційних стандартному відхиленню.
Енергетичні потреби ЛЕС задовольняються
за допомогою комплексу на базі відновлюваної
енергетики
(фотоелектричні
та
вітрові
установки), автономної керованої генерації
(дизель-генератор та ін.), засобів акумулювання
енергії,
централізованої
електромережі.
Компонування такої енергосистеми передбачає
дотримання певних вимог щодо балансової
надійності. В якості вихідних даних до
економічної оцінки ВДЕ у складі локальної
енергосистеми
зазвичай
використовуються
історичні (статистичні) дані про споживання та
7
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кліматичні фактори, що сприяють відновлюваній
генерації, при цьому фіксуються погодинні
середні
дані
та
їх
стандартні,
тобто
середньоквадратичні відхилення (СКВ), див.
наприклад [2]. Особливістю даного дослідження,
на відміну від традиційних робіт, є включення
невизначеності споживання та виробництво
електроенергії з відновлюваних джерел енергії,
застосування статистичного підходу та імітаційне
генерування
випадкових
процесів
для
стохастичної
оптимізації
витрат
на
енергозабезпечення ЛЕС.
В якості цільової функції для оптимізації
гібридної
енергосистеми
здебільшого
розглядають вартісну складову, тобто цільова
функція є сумою всіх чистих теперішніх
вартостей. Це може бути мінімізація вартості
обладнання (детермінований критерій); якщо
критерієм є собівартість електроенергії, то
цільова функція має вигляд:
T N

f (ci , T )    ci yi (t )dt  min ,
0

Система з відновлюваними джерелами
енергії має бути спрямована на зменшення
вартості (власне собівартості) електроенергії за
рахунок оптимального підбору характеристик
обладнання. Однак невизначеність, пов'язана з
відновлюваними енергетичними ресурсами, може
спричинити
ненадійне
виробництво
електроенергії, що в свою чергу призведе до
невизначеності
експлуатаційних
витрат.
Додатковим джерелом невизначеностей є
змінний характер споживання електроенергії.
Таким чином, експлуатаційні витрати на
виробництво електроенергії можуть бути досить
непередбачуваними. Тому потрібен статистична
аналіз, що включає оцінку стохастичності
процесів, оскільки детермінований розрахунок
може дати помилкове уявлення про ймовірні
витрати та потенційну економію.
Оскільки
імовірнісна
природа
ВДЕ
обумовлює ризик залишитися без достатнього
енергопостачання або істотно знижує надійність
останнього, виникає проблема виміру ризику і
його впливу на вартість енергії [5]. Природною
реакцією на наявність ризику є прагнення
використовувати одночасно різні види енергії –
диверсифікувати
обладнання
ВДЕ.
Зі
збільшенням числа елементів (обладнання ВДЕ)
зменшується загальний розмір ризику. Інший
шлях ослаблення впливу ризику полягає в
управлінні ризиком. Це можливо, наприклад, за
допомогою
розрахунку
співвідношення
встановлених потужностей кожного з видів ВДЕ.
Однак тільки коли ризик може бути оцінений у
вигляді статистичного показника, управління
ризиком отримує надійне обгрунтування. При
статистичному аналізі ризик часто вимірюється
за допомогою такої стандартної характеристики,
як
дисперсія
чи
пов’язане
з
нею
середньоквадратичне відхилення. Оптимізація за
показником СКВ розглядалася зокрема в [3].
Поточні значення небалансу генерації та
споживання електроенергії, як відхилення від
графіка навантаження, можуть бути описані у
вигляді:

(1)

i

де сі – питома вартість одиниці електричної
енергії від і-го генеруючого елемента (чи групи
елементів певного типу); yi(t) – обсяг електричної
енергії, отриманої від і-го елемента; N – кількість
елементів; Т – час експлуатації.
В загальному випадку вартості елементів
мають включати капітальні витрати, демонтаж,
поточну
експлуатацію
та
технічне
обслуговування.
Оскільки однією з цілей відновлюваної
енергетики є зменшення витрат традиційного
палива та екологічна безпека, одним з критеріїв
має бути збільшення частки ВДЕ, а до витрат
відносять також екологічну складову, тобто
вартість компенсації шкідливих викидів. Що
стосується обмежень, то їх складову в частині
надійності можна виразити в термінах
допустимих коливань небалансу [3], або ж
мінімізацію небалансу вважати одним з
критеріїв.
Постановка
завдання.
В
загальній
постановці вартісні показники замінюються в
часі. При заміні змінних показників їх
математичним сподіванням, тобто переходу до
осереднених значень, задача оптимізації стає
детермінованою і в переважній кількості
досліджень саме так і вирішується. Однак для
показників надійності істотним є не лише
середнє значення генерації та споживання (тобто
енергобалансу), а й показники їх варіації
(дисперсія, щільність розподілу, граничні
відхилення) [4].
Відновлювана енергетика. 2019. № 4
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pij  (aij  ai )  [( wij  wi )  ( ssj  si )] ,

(2)

де aх – рівень споживання електроенергії; wх та sх
– потужність ВЕС та СЕС відповідно; i – індекс
часу (в даних прикладах крок 30 хв.); j – номер
доби.
Дана характеристика визначає імовірні
відхилення від середніх значень. Чим вони
більші, тим вище розсіювання показників
навколо середнього і, отже, значнішим є ступінь
ризику. Перевагою СКВ є те, що при близькості
8

КОМПЛЕКСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ВДЕ
реального розподілу до нормального цей
параметр може бути використаний для
визначення меж, в яких із заданою вірогідністю
слід очікувати значення випадкової змінної, в
нашому випадку небалансу потужностей [6].
Зазначимо
також
важливість
врахування
кореляції різних процесів. Тоді другою цільовою
функцією, поряд з собівартістю енергії (1), буде
дисперсія небалансу потужностей:

 2  D( pij )  min .

дисперсію відносно середніх значень. Якщо через
С0 позначити точку безризикової вартості, то
оптимальною буде конфігурація ЛЕС, що
відповідає точці «Оптимум» (рис.1), отриманій
через дотичну з точки С0 до кривої стану (модель
оптимального
фінансового
портфеля
по
Дж.Тобіну) [7]. За означенням це задача опуклого
програмування, яка розв’язується стандартними
методами. В такій постановці вважається, що
більш дешеві конфігурації мають вищий ступінь
ризику. Це дещо суперечить тому факту, що
енергія ВДЕ в даний час дорожча, ніж отримана з
електромережі. Однак безризикова вартість
енергії для автономних ЛЕС містить паливну
складову, резервні потужності, та й мережева
енергія має враховувати екологічні платежі
(вуглецевий податок), вартість власне мережевої
інфраструктури, соціальні стимули, тощо.
Іншим формулюванням задачі оптимізації
може бути багатокритеріальний метод побудови
оптимуму, в тому числі двокритеріальний, коли
задано максимально допустимі значення вартості
та ризику, а крива Ψ(xi) між цими значеннями є
зоною арбітражних рішень.
Крім зазначених, можуть бути інші критерії,
наприклад максимальне впровадження певного
виду генерації, мінімальне використання мереж
чи традиційного палива, швидка окупність
проекту, тощо. Слід зауважити, що до факторів,
які впливають на можливості використання
відновлюваних джерел енергії, відносяться як
економічні та технологічні, так і екологічні,
інституційні, соціальні [9]. Методом пошуку
оптимальної конфігурації ЛЕС може бути як
встановлення пріоритетності критеріїв (цільового
програмування) чи вагових коефіцієнтів, так і
інші
способи
розв’язання
вирішення
багатовимірних задач для пошуку паретооптимальних рішень. У випадку залежних від
часу параметрів можна застосувати осереднені
значення або розглядати динамічні моделі
(рівняння Белмана і ін.). Крім того, при виборі
кількості енергетичних модулів ми маємо справу
з дискретним (цілочисельним) програмуванням.
Зазначимо, що критерій ризику також може
мати вартісне вираження, наприклад вартість
резервної
(балансуючої)
потужності
та
відповідної енергії, чи штрафні санкції за
небаланс. В цьому випадку задача оптимізації
стає однокритеріальною і є класичною задачею
лінійного програмування.
Виклад основного матеріалу. Собівартість
електроенергії, отриманої з ВДЕ в комбінованій
ЛЕС, визначається для кожного типу обладнання
і певних кліматичних умов, тобто для конкрет-

(3)

Якщо
говорити
про
двокритеріальну
оптимальність конфігурації ЛЕС, то собівартість
отриманої
з
ВДЕ
електроенергії
має
порівнюватися з альтернативним безризиковим
джерелом (електромережею для комбінованих
систем чи керованим джерелом типу дизельгенератора в автономних системах). Графічна
інтерпретація пошуку оптимального рішення
зображена на рис. 1, де застосовано математичну
модель Дж.Тобіна (див. [5, 7]):

Рис. 1. Інтерпретація пошуку оптимальної конфігурації
ЛЕС.
Fig. 1. Interpretation of the LES optimal configuration
finding.

Точки кривої Ψ(xi), що є огинаючою області
значень стану ЛЕС, задаються вектор-функцією
Ψ(w, R, kw, ks, σΣ, σmax …), який описує
конфігурацію та стан ЛЕС з різнотипними ВДЕ
(аналог кривої ризику-доходу Марковіца [8], але
задача на мінімум вартості, а не максимум
доходу). Тут параметри кривої стану Ψ(xi)
стосуються певної конфігурації ЛЕС та
показників енергетичної ефективності окремих
ВДЕ, наприклад: w – пропорція потужностей
ВЕС та СЕС, R – сумарна потужність ВДЕ, kw та
ks – коефіцієнти використання встановленої
потужності (КВВП) ВЕС та СЕС, σΣ – СКВ
сумарного небалансу, σmax – допустима СКВ,
тощо.
Сама
функція визначає
вартість
генерованої електроенергії та рівень ризику як
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пропорції та відповідних КВВП, за умови того ж
обладнання та фінансових умов, а саме:

ного проекту може вважатися величиною
детермінованою. Ризики проекту полягають в
небезпеці втратити частину енергії чи не
забезпечити потреби споживача. Зростання
дисперсії як міри ризику відбувається при
збільшенні частки випадкової складової, тобто
ВДЕ. Зниження собівартості можливе, якщо ВДЕ
заміщають більш вартісне джерело енергії. Однак
при цьому може зрости частка втраченої енергії,
що зменшує обсяг корисної (використаної)
енергії при тих же витратах, тим самим
збільшуючи її собівартість. При використанні
систем акумулювання енергії обсяг корисної
енергії зберігається (за винятком втрат в
акумуляторах), дисперсія зменшується, але
зростає вартість обладнання, що також веде до
росту собівартості енергії.
Отже, параметрами вектора стану ЛЕС Ψ (хі)
(рис. 1) будуть показники КВВП, зокрема kw та ks
як сталі, а обсяг і пропорції ВДЕ R, w вважаються
змінними; змінною буде також потужність та
ємність системи акумулювання енергії. Сталою
може вважатись варіативність (СКВ), власне
споживання
енергії
σ0,
а
результуюча
варіативність небалансу енергії σΣ є похідною від
попередніх параметрів [10]. Допустимі величини
ризику та собівартості енергії (σmax, Свmax)
відносяться до обмежень задачі оптимізації.
Якщо значення собівартості при деяких
(тестових) умовах відомі, то вони за означенням
обернено
пропорційні
до
енергетичної
ефективності, тобто до КВВП. Тоді при довільних
значеннях КВВП собівартість можна визначити з
відповідної пропорції, наприклад для ВЕС:
Cвw  Cвw0

kw0

kw

Cв 

Cвw0 k w0 w  Cвs0 k s0 (1  w)
.
k w w  k s (1  w)

Тут собівартість як питомий показник не
залежить від номінальної потужності обладнання
(в загальному випадку враховуються особливості
постійної та змінної складових вартості
експлуатації). Отже, для довільної комбінації
вітро-сонячних установок певного типу можна
визначити
результуючу
собівартість
електроенергії в різних погодних умовах
(наприклад, для різних сезонів чи територій).
При цьому варіативність (СКВ) генерації майже
лінійно пропорційна номінальній потужності,
тобто відносна СКВ (Cv=σ/R) в даних умовах
залежатиме лише від показника пропорції w, за
винятком малих значень R, де більш помітним є
вплив варіацій споживання (див. табл. 1).
В табл.1 наведено приклад значень відносної
варіативності (коефіцієнта варіації, віднесеного
не до середньої, а до номінальної потужності)
для локального споживача (населенного пункту,
див. [11]), з урахуванням прогнозованого
добового графіка.
На рис. 2 зображено множину станів ЛЕС
Ψ(xi) при різних пропорціях ВДЕ в термінах
кривої ризику-доходу Марковіца (в даному
випадку їх аналогом є варіативність та
собівартість). Огинаюча знизу множини станів є
лінією
можливих
оптимальних
значень.
Використано дані квітня, коли значення КВВП
були близькі до середньорічних:

, де індексом «0» позначено тестові

значення. При різних комбінаціях вітро-вої та
сонячної генерації результуюча собівар-тість
отриманої електроенергії буде залежати від їх

Cвw0 = 3,2 €ц/кВт·год; Cвs0 = 8,3 €ц/кВт·год;
0
k w0 = 0,24; k s = 0,14; k w = 0,44; k s = 0,19.

Таблиця 1. Варіативність небалансу потужності Cv, в.о..
Table 1. Variability of power unbalance Cv, relative units.
R, кВт

w

1

0,8

0,6

0,4

0,3

0,2

0

100
200

0,387

0,368

0,356

0,350

0,350

0,352

0,360

400

0,263

0,232

0,209

0,197

0,195

0,197

0,210

0,223

0,186

0,155

0,136

0,133

0,135

0,151

0,215

0,174

0,140

0,118

0,113

0,115

0,133

0,214

0,173

0,137

0,114

0,110

0,111

0,130

800
1200
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Рис. 2. Множина значень ризику-доходу для різних станів ЛЕС.
Fig. 2. Set of risk-income values for different states of LES.

Якщо за точку С0 (див. рис. 1) взяти
ординату мінімального значення варіативності
w=0,3 (див. табл. 1), то відповідно до методу
Дж.Тобіна точкою оптимуму має бути пропорція
w=0,8 з показниками Св=2,3 €ц/кВт·год, Cv=0,17.
Таким є результат оптимізації по критеріях
собівартості та ризику для даного прикладу, в
якому не встановлено обмежень на значення
критеріїв. Наявність обмежень у вигляді
Св<Свmax чи Cv<Cvmax приводить до появи
арбітражної зони розв’язків.
Якщо в якості показника собівартості враховувати наявність акумулюючи потужностей у
складі капітальних витрат, то собівартість зростатиме пропорційно вартості акумуляторів, а варіативність зменшуватиметься як обернено пропорційна потужності акумуляторів. Оскільки зазначені вартість та потужність пов’язані лінійно, то
арбітражна зона Ψ(xi) буде близькою до прямої.
Оптимальні значення будуть цілком визначатися
заданими обмеженнями. Однак загальна потреба
в акумуляторах визначатиметься як додатковою
варіативністю при введенні ВДЕ до енергосисте-

ми, так і заданою вимогою до надійності, а ці
залежності є нелінійними (див. напр. табл. 1).
Вимоги
щодо
надійності
можна
сформулювати в термінах квантилів розподілу
кумулятивної енергії небалансу, яка потребує
акумулювання. Тут доцільним є використання
тези про нормальність розподілу небалансу. Тоді
відповідні квантилі κγ з довірчою імовірністю γ
матимуть значення:
|κ|0,8 = κ0,9 = 1,29; |κ|0,9 = κ0,95 = 1,64;
|κ|0,95 = κ0,975 = 1,96; |κ|0,99 = κ0,995 = 2,58.
Візьмемо
для
прикладу дані
щодо
варіативності Дніпровської ЕС при значенні
R=2000 МВт (такий рівень впровадження ВДЕ є
вагомим, але реальним). Потреби в акумулюванні
визначаються через добавлене за рахунок ВДЕ
СКВ кумулятивної енергії σК: κγ(σК−σК0), де
індекс «0» стосується іманентної варіативності
споживання при відсутності ВДЕ (в даному
прикладі σК0 = 570 кВт∙год).
Показники щодо добавленої за рахунок ВДЕ
варіативності з різними довірчими рівнями
наведено в табл. 2.

Таблиця 2. Моделювання σК для ДнЕС, добовий прогноз (МВт∙год).
Table 2. Simulation of σK for DnES, daily forecast (MWh).
w

1

0,8

0,6

0,4

0,3

0,2

0,1

0

γ =0,80

2012

γ =0,90

2558

1484

993

593

452

370

391

477

1886

1263

754

574

471

497

607

γ =0,95
γ =0,99

3058

2254

1509

902

686

563

594

725

4025

2967

1987

1187

903

740

782

955
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Для вартості капітальних вкладень у системи
ВДЕ прийнято: для ВЕС 1200 €/кВт, для СЕС 700
€/кВт, для акумуляторних батарей (АКБ)
приблизно 200 €/кВт∙год (вартість за ємністю).
Слід врахувати також, що термін експлуатації
акумуляторів приблизно удвічі коротший
порівняно
з
іншим
обладнанням.
Для
забезпечення заданого рівня надійності (тобто
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довірчої імовірності) можна вирахувати вартість
капіталовкладень у АКБ при заданому рівні ВДЕ.
Оптимальну конфігурацію ВДЕ-АКБ можна
обрати за методом «поверхні відгуку». Величину
коефіцієнта зростання вартості обладнання kкап за
рахунок введення акумулюючих потужностей
при різних рівнях надійності та конфігурації ВДЕ
зображено на рис. 3.

Рис. 3. Множина значень зростання вартості ВДЕ-АКБ для ДнЕС.
Fig. 3. Values of RES-ACB cost increasing for DnES.

Висновки. Метою оптимізації можуть
слугувати як технічні параметри (допустимі
значення небалансу потужності відповідно до
вимог забезпечення частоти та напруги в мережі
певної енергосистеми, чи показники надійності
та рівнів втрат при забезпечені конкретного
споживача), так і економічні – загальна вартість
проекту впровадження ВДЕ, собівартість
отриманої енергії, тощо. До економічних
показників можна віднести і рівень заміщення
традиційної енергетики відновлюваною, якщо
мова йде про екологічні вимоги та відповідні
компенсаційні виплати.
Оскільки дані висновки ґрунтуються як на
імітаційному моделюванні, так і на безпосередній
перевірці шляхом реаналізу статистичних даних
як сполучної ланки між спостереженнями та
моделюванням, можна вважати достатньо
адекватною запропоновані математичні моделі
представлення
випадкових
процесів,
що
описують балансування споживання та генерації
електроенергії з використанням вітрової та
сонячної енергетики. Перелік задач, які можуть

В наведеному прикладі для регіональної
енергосистеми потреба в ємності акумуляторів
становила 10-15% від добової продуктивності
ВДЕ при забезпеченні високого рівня надійності
(понад 95% гарантованого забезпечення). Дані
співвідношення
можуть
різнитися
для
різноманітних режимів поживання, пір року,
типу обладнання. При цьому враховується
можливість завчасного передбачення рівнів
споживання та генерації та надійність роботи
традиційних (керованих) джерел енергії.
Наведені приклади стосуються певних
кліматичних умов, характеру споживання енергії,
технічних та вартісних показників обладнання.
Однак загальний характер поведінки параметрів,
за якими можна оптимізувати енергосистему з
ВДЕ, в безрозмірних параметрах має схожий
вигляд незалежно від масштабу – як для
окремого населеного пункту, так і для їх групи чи
регіональної енергосистеми в цілому. Різниця
полягатиме в конкретних числових показниках,
що застосовуються в математичній моделі, та в
результуючих співвідношеннях.
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вирішуватися в рамках даних моделей,
стосується переважно питань оптимізації
енергосистем на базі відновлюваної енергетики,
оцінки результатів експлуатації таких систем,
розрахунку очікуваних показників при постановці задач енергопостачання та передпроектних
досліджень. Головною метою має бути
забезпечення надійності постачання та якості
енергії, а також енергетичної та економічної
ефективності.
Стаття підготовлена в рамках виконання
проектів науково-технічних робіт та цільових
програм Національної академії наук України:
«Комплекс-М», «Комплекс-3» (КПКВК 6541030),
«Енергодім» (КПКВК 6541230).
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генерации и систем хранения энергии, обеспечивающих
заданные требования к надежности при минимальной
себестоимости электроэнергии. Особенностью данного
исследования является учет неопределенности режимов
потребления и использования возобновляемых источников
энергии. Методы исследования включают применение
статистического подхода и имитационное генерирования
случайных процессов для стохастической оптимизации
расходов. В качестве исходных данных используются
исторические (статистические) данные о потреблении
энергии и климатических факторах, влияющих на
генерацию. Для показателей надежности существенными
являются не только средние значения, но и показатели
вариации (дисперсия, плотность распределения, предельные
отклонения). Неопределенность, связанная с возобновляемыми источниками, может привести к неопределенности эксплуатационных расходов. Дополнительным
источником неопределенности является переменный
характер потребления электроэнергии. Риски проекта
заключаются в опасности потерять часть энергии или не
обеспечить
потребности
потребителя.
Наличие
аккумуляторов энергии снижает риски, но увеличивает
стоимость проекта. Результатом исследования является
способ оптимизации такой системы. Риск можно
определить, как дисперсию случайной составляющей, тогда
целевыми функциями будут себестоимость энергии и
стандартное отклонение небаланса мощности. Для поиска
оптимального решения при двух условиях применена
математическая
модель
текущего
состояния
энергосистемы с разнотипными ВИЭ и системой
аккумулирования. Огибающая множества состояний
является линией возможных оптимальных значений.
Ограничениями задачи есть требования к надежности,
например, доверительная вероятность небаланса генерации
и потребления. Библ. 11, табл. 2, рис. 3.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии,
локальная энергосистема, надежность, себестоимость,
случайный процесс, оптимизация.
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Целью данной работы является решение многокритериальной задачи оптимизации для локальной энергосистемы
(ЛЭС) с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). В
традиционной энергетике основной задачей является
минимизация себестоимости электроэнергии, но при
применении возобновляемых источников энергии на первый
план выступает надежность энергообеспечения, учитывая
изменчивую природу генерации таких ВИЭ, как ветровые и
солнечные электростанции. Предметом исследования
является установление пропорции ветровой, солнечной
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ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
В.А. Хілько, науковий співробітник
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна.
Метою даної роботи є визначення шляхів зменшення викидів парникових газів. Парникові гази змінюють клімат планети,
викликаючи так зване глобальне потепління. Відбувається антропогенний вплив на природу, загроза вимирання біологічних
видів та продовольчій безпеці. В роботі розглянуто ринковий механізм кліматичної політики, за допомогою якого можна
змінити світовий енергетичний баланс. Сектор енергетики в світі буде в значній мірі екологічно чистим за рахунок
широкомасштабного використання відновлюваних джерел енергії. Ринковий механізм – один з основних інструментів
кліматичної політики, за допомогою якого держави і компанії можуть продавати або купувати квоти на викиди
парникових газів на регіональному, національному або міжнародному ринках. Законом України від 13.07.2016 р. №0105
ратифіковано Паризьку угоду щодо боротьби зі зміною клімату. Окрім міжнародних зобов’язань, запровадження ринку
квот на викиди парникових газів передбачені й внутрішніми стратегічними документами України. Згідно з оновленою
Енергетичною стратегією України на період до 2035 року оптимізацію структури енергетичного сектора національної
економіки доцільно провадити шляхом збільшення обсягу використання енергетичних джерел з низьким рівнем викидів
двоокису вуглецю, збільшення обсягу використання відновлюваних джерел енергії. Виробництво електроенергії
відновлюваними джерелами енергії прогнозується збільшити з доведенням її частки у загальному первинному постачання
енергії у 2035 р. до 25 %, у порівнянні з показником 2015 р. — 4%. Технічно-досяжний електроенергетичний потенціал
відновлюваних джерел енергії України достатній для покриття значної кількості споживання електроенергії в країні.
Бібл. 7, табл. 1, рис. 1.
Ключові слова: емісія парникових газів, Паризька угода, вуглецевий ринок, система торгівлі викидами, відновлювані
джерела енергії, Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року.

TECHNICAL AND ECONOMIC ASPECTS GREENHOUSE GAS EMISSION
REDUCTION THROUGH THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
V. Khilko, research officer
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
The aim of this work is to identify ways to reduce greenhouse gas emissions. Greenhouse gases change the climate of the planet,
causing the so-called global warming. There is anthropogenic impact on nature, the threat of extinction of biological species and
food security. The paper considers the market mechanism of climate policy, with which is possible to change the global energy
balance. The global energy sector will be largely environmentally friendly through the widespread use of renewable energy sources.
The market mechanism is one of the main instruments of climate policy, with the help of which states and companies can sell or buy
quotas for greenhouse gas emissions in the regional, national or international markets. The Law of Ukraine of July 13, 2016 No.
0105 ratified the Paris Agreement on Climate Change. In addition to international obligations, the introduction of a market for
quotas for greenhouse gas emissions is also provided for by internal strategic documents of Ukraine. According to the updated
Energy Strategy of Ukraine for the period until 2035, it is advisable to optimize the structure of the energy sector of the national
economy by increasing the use of energy sources with low carbon dioxide emissions, and increasing the use of renewable energy
sources. Electricity production by renewable energy sources is projected to increase with bringing its share in the total primary
energy supply in 2035 to 25%, compared to 2015 - 4%. The technically achievable electricity potential of Ukraine’s renewable
energy sources is sufficient to cover significant amount of the country's electricity consumption. Ref. 7, tab. 1, fig. 1.
Keywords: greenhouse gas emission, Paris agreement, carbon market, emissions trading system, renewable energy sources, National
Renewable Energy Action Plan up to 2020 year.
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Перелік використаних позначень та скорочень:
ООН – Організація Об’єднаних Націй;
ВДЕ – відновлювані джерела енергії;
СТВ – система торгівлі викидами;
ЄСТВ – Європейська система торгівлі викидами;

МЕА – Міжнародне енергетичне агентство;
АЕС – атомна електростанція;
ТЕС – теплова електростанція;
МЗВ – система моніторингу, звітності, верифікації.

Походження парникових газів. Парникові
гази викликані діяльністю людини і виникають
при спалюванні або переробці викопного палива,
спалюванні біомаси тощо. Найбільш сильний
вплив на клімат планети надають наступні види
парникових газів:
 Діоксид вуглецю (CO2) — головне джерело кліматичних змін, на частку якого припадає
близько 64% глобального потепління. Джерелами
викиду діоксиду вуглецю (вуглекислого газу) в
атмосферу є виробництво, транспортування, переробка та споживання викопного палива (86%),
вирубка тропічних лісів, спалювання біомаси
(12%), та інші джерела (2%), наприклад, виробництво цементу та окислення моноксиду вуглецю.
 Метан (CH4). На частку метану приходиться приблизно 20% глобального потепління.
 Закис азоту (N2O). На нього припадає
близько 6% глобального потепління.
Механізм впливу парникових газів на клімат
планети наступний. Земля перетворює енергію
падаючого на неї видимого сонячного світла в
інфрачервоне випромінювання, що прямує від
Землі в космос. Парникові гази ускладнюють цей
процес, поглинаючи інфрачервоне випромінювання, і утримуючи в атмосфері планети
спрямовану в космос енергію. Тому отримане
надлишкове тепло залишається на планеті. Таким
чином парникові гази надають шкідливу дію на
повітряне середовище, викликаючи підвищення
середньої температури кліматичної системи
нашої планети, так зване глобальне потепління.
До наслідків потепління відносяться:
збільшення частоти екстремальних погодних
явищ, включаючи хвилі спеки, посухи та зливи;
окислення океану; вимирання біологічних видів
через зміну температурного режиму. До
важливих
наслідків
потепління
також
відноситься: загроза продовольчій безпеці через
негативний вплив на врожайність, всихання лісів
внаслідок масового поширення шкідників і
втрата
місць
проживання
людей
через
підвищення рівня моря.
На 21-ій Конференції Організації Об’єднаних
Націй (ООН) у грудні 2015 р. в Парижі було
прийнято глобальну угоду з протидії зміні
клімату на 2021 – 2030 рр. – Паризьку угоду.
Цією Угодою пропонується урядам усіх країн
докладати максимальних зусиль щодо утримання
приросту глобальної середньої температури

планети «набагато нижче 2°С понад доіндустріальних рівнів» і докладанні зусиль для обмеження зростання температури до рівня 1,5°С.
Генеральний
секретар
ООН
Антоніу
Гутерріш зустрічався в місті Біарріц (Франція) з
лідерами G7 з метою мобілізації дій перед
Самітом 2019 р. зі зміни клімату, котрий
відбудеться у вересні в Нью-Йорку [1].
На зустрічі Антоніу Гутерріш оголосив про
надзвичайну кліматичну ситуацію: температура
б'є всі рекорди, а масштабні пожежі в ряді
регіонів спричинили за два поточних місяці 129
Мт додаткових викидів вуглекислого газу. Лише
у Гренландії у липні поточного року сталося
танення 179 млрд. тонн льодовиків. За даними
Всесвітньої метеорологічної організації ООН
2015-2019 рр. є найспекотнішими з коли-небудь
зареєстрованих років і мають історично високі
концентрації СО2 в атмосфері землі. Глава ООН
назвав проблему зміни клімату «головним
питанням нашого часу» і закликав вжити заходів
для
зменшення
негативних
наслідків
парникового ефекту.
Заходи щодо зниження емісії парникових
газів.
Для
досягнення
стабілізації
температурного режиму Землі необхідно вдвічі
знизити викиди парникових газів в атмосферу,
що може бути зроблено винятково шляхом
кардинальної зміни світового енергетичного
балансу.
Ринковий механізм – один з основних
інструментів кліматичної політики, за допомогою
якого держави і компанії можуть продавати або
купувати квоти на викиди парникових газів на
регіональному, національному або міжнародному
ринках. Один з найважливіших результатів
створення вуглецевого ринку та систем
квотування викидів є встановлення ціни на
викиди парникових газів, що підвищує витрати,
пов’язані
з
діяльністю,
яка
спричиняє
забруднення. В результаті
знижується
конкурентоспроможність вуглецемістких галузей
промисловості у порівнянні з екологічно чистими
технологіями.
Два види ринкових інструментів можуть
забезпечити встановлення ціни на викиди:
торгівля квотами на викиди та податок на викиди
в атмосферу. Ключова різниця полягає в тому,
що при податку на викиди парникових газів уряд
встановлює ціну та дозволяє ринку визначати
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кількість викидів парникових газів. При торгівлі
квотами на викиди, навпаки, уряд встановлює
обмеження по кількості викидів та дозволяє
ринку визначати ціну, що з точки зору
обмеження викидів парникових газів найбільш
прийнятно.
Заміщення традиційних технологій в галузі
енергетики відновлюваними джерелами енергії
(ВДЕ) знижує емісію парникових газів.
Використання ВДЕ (Сонця, вітру, біомаси,
геотермальної енергії, річок) також забезпечує:
 енергетичну незалежність країн або істотне
зниження залежності від імпорту енергоносіїв;
 перспективи розвитку ринків збуту наукоємного обладнання та диверсифікації діяльності
промислового комплексу країни;
 невичерпність ресурсів енергії і відсутність
можливості їх приватизації або захоплення іншими
країнами (на відміну від родовищ нафти і газу);
 екологічну чистоту енергетичної галузі.
Станом на кінець 2018 року у світі 169 країн
або окремих регіонів на державному рівні
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визначили політичні цілі щодо розвитку
відновлюваної енергетики, та ще 398 країн
(штатів, провінцій) – по заходах з стимулювання
розвитку ВДЕ [2].
Система торгівлі викидами. Сутність
системи торгівлі викидами (СТВ) полягає в
тому, що в рамках обмеження на викиди
компанії отримують, або купують дозволи на
викиди, які являються ринковими елементами.
В кінці кожного року компанія повинна мати
достатню кількість дозволів, щоб покрити
дозволені обсяги викидів, в іншому випадку —
накладаються
штрафи.
Якщо
компанія
скоротила викиди, вона може зберігати
надлишкові дозволи для покриття своїх
майбутніх потреб, або продавати їх іншій
компанії, якій не вистарчає обсягу дозволів.
Теоретично ціна квот на конкретному ринку
відображає граничні витрати на викиди тонни
СО2, або еквівалента парникових газів. Рівень
поточних цін на вуглецевих ринках світу надано
в таблиці 1.

Таблиця 1. Поточна ціна квот на викиди діоксиду вуглецю у 2018 році.
Table 1. Current price of carbon dioxide emission quotas in 2018.
Назва ринку

Ціна за т CO2 e

Каліфорнія - Квебек

USD 14.61

Пілотні проекти СТВ Китаю

USD 7.50 - USD 1.36

Місцеве джерело ціни
Каліфорнійський рада з повітряних ресурсів
https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/auction/feb2018/summary_results_report.pdf
Європейська енергетична біржа

CTB ЄC

USD 17.30 (EUR 13.99)

Європейська енергетична біржа

Корея

USD 20.66

Корейська біржа

Нова Зеландія

USD 15.58

Онтаріо

USD 14.60

RGGI

USD 3.79

Акредитований учасник ринку «OMF CommTrade»
Міністерство навколишнього середовища і зміни клімату
провінції Онтаріо.
RGGI, Inc. – некомерційна корпорація 9 штатів США

Швейцарія
USD 8.25
Джерело: International Carbon Action Partnership (ICAP)

Швейцарський реєстр системи торгівлі викидами

У 2016 році дохід від торгівлі квотами в
усьому світі склав близько 30 млрд. доларів
США. СТВ діє в країнах, які виробляють майже
половину світового валового внутрішнього
продукту і надають понад 15% світових викидів
парникових газів [3].
За рахунок доходів від продаж квот на
викиди були профінансовані додаткові програми
по боротьбі зі зміною клімату, з розвитку
відновлюваних джерел енергії і надання
матеріальної
підтримки
малозабезпеченим
групам населення.
Принципи роботи європейської системи
торгівлі
викидами.
Згідно
Директиви
2003/87/ЄС з 1 січня 2005 року усі об’єкти, що

виконують діяльність в енергетичному секторі,
виробництві та обробці заліза та сталі,
видобувній
промисловості,
виробництві
деревини, паперу і картону та здійснюють
викиди парникових газів, які пов’язані з
виробничою діяльністю, повинні мати дозволи,
видані компетентними органами.
У відповідності до умов функціонування
європейської системи торгівлі викидами (ЄСТВ),
компетентний орган визначає загальний обсяг
викидів, які можна здійснювати в країнах ЄС
протягом певного часу, а потім ці викиди
розподіляються
між
забруднювачами
–
учасниками ринку. Сьогодні ЄСТВ працює в 31
країні (всі 28 країн ЄС та Ісландія, Ліхтенштейн
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та Норвегія). ЄСТВ обмежує викиди від більш
ніж 11000 установок, що використовують
екологічно шкідливі технології.
Для енергетичних установок в ЄСТВ
встановлюється загальний граничний обсяг
викидів, на який випускаються квоти. Частина
цих квот розподіляється безкоштовно між
відповідними енергетичними установками, а
частина продається. Якщо енергоустановка не
перевищує кількість отриманих безкоштовних
квот за допомогою, наприклад, заходів з
енергоефективності, різниця між фактичними
викидами і отриманими квотами може
продаватися. Якщо підприємство не може
«вкластися» в надані йому квоти, у нього є
можливість придбати додаткові квоти на ринку.
Дозволи на викиди парникових газів, які не
надаються безкоштовно, продаються через аукціони. Аукціони є відкритим способом розподілення
дозволів, які дозволяють учасникам ринку
отримати дозволи на викиди за ринковою ціною. У
секторі енергетики ЄС з 2013 року всі дозволи
розподіляються на аукціонах. Єдиним винятком є
надання безкоштовних дозволів для модернізації
енергетичного сектору в деяких країнах.
Згідно прийнятим в ЄСТВ умовам, якщо
дозволи на викиди парникових газів продаються
на аукціонах, це створює джерело доходу. Цей
дохід має використовуватися на заходи по
зниженню викидів парникових газів, в тому числі
для розвитку відновлюваної енергетики.
Контроль за системою торгівлі викидів в
кожній країні здійснює уповноважений владою
орган, яким видаються відповідні квоти на
викиди парникових газів та здійснюється
контроль за їх реалізацією.
Реалізація ЄСТВ була розділена на окремі
періоди (фази). Перша фаза ЄСТВ (2005-2007
рр.) розглядалася як пілотна. Основною її метою
було забезпечення підготовки країн-членів ЄС до
ефективного виконання їх зобов’язань за
Кіотським протоколом. Видавалися безоплатно
95% дозвільних одиниць.
На другій фазі ЄСТВ (2008-2012 рр.) 90%
дозвільних одиниць видавалися безоплатно.
Підприємствам було дозволено використовувати
для виконання своїх зобов’язань одиниці скорочення викидів, які створені в рамках проектів
спільного впровадження. З 2012 року ЄСТВ була
розширена шляхом включення до неї авіації.
Основні відмінності третьої фази (2013-
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2020 рр.) полягають в тому, що:
 Замість попередньої системи національних
обмежень викидів, застосовується єдиний підхід
загальноєвропейського обмеження щодо викидів
парникових газів.
 За загальним правилом дозволи на викиди
розподіляються на аукціонах (замість безкоштовного розподілу на перших двох фазах) і узгоджені правила розподілу застосовуються до дозволів, які все ще видаються безкоштовно.
 Більше видів парникових газів включено до
ЄСТВ.
 300 млн. дозволів виділено в резерві для
фінансування розгортання інноваційних технологій відновлюваної енергії та уловлювання та зберігання вуглецю.
Наразі розробляються правила ЄСТВ для
четвертої фази, які стосуються періоду
починаючи з 2021 року. Окрім сприяння
скороченню викидів парникових газів за рахунок
економії, ЄСТВ буде значно інтенсивніше
стимулювати інновації та сприяти використанню
технологій відновлюваної енергетики.
Зменшення викидів парникових газів
шляхом
впровадження
ВДЕ.
Сектор
електроенергетики знаходиться в центрі уваги
багатьох зобов`язань за Паризькою угодою.
Прогнозні розробки Міжнародного енергетикного агентства (МЕА), що найбільш визнаються в
світі, містять опрацьовування декількох основних
сценаріїв розвитку енергетики світу.
Сценарієм
нової
політики
МЕА
прогнозується,
що
до
2040 р.
частка
відновлюваних джерел енергії в споживанні
електроенергії зросте до двох третин у 2040 році,
у порівнянні з однією чвертю сьогодні [4].
Більшість таких потужностей за цей період
стануть конкурентоспроможними без будь-яких
субсидій. Розвиток у сфері промисловості
приведе до зниження питомих витрат: очікується,
що до 2040 р. в сонячній електроенергетиці
середні питомі витрати скоротяться на 50%, а в
наземній вітровій електроенергетиці – на 20%.
Варто зауважити, що наразі вперше в історії
енергетики приріст нових потужностей ВДЕ
перевищив аналогічний показник традиційної
генерації, що є свідченням підвищення
конкурентоспроможності ВДЕ серед первинних
джерел енергії. Динаміка зростання світової
потужності ВДЕ, включаючи показники по
окремим джерелам, надана на рис. 1.
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Джерело: International Renewable Energy Agency (IRENA)
Рис. 1. Динаміка зростання потужностей ВДЕ у світі.
Fig. 1. Dynamics of RES capacity growth in the world.

Відновлювані джерела енергії, на відміну від
викопних видів палива, є невичерпними:
 фотоелектрична енергетика, у середньому на кожний квадратний метр планети припадає 1700 кВт∙год сонячної енергії щорічно. Для
Європи цей показник становить близько
1000 кВт∙год на рік, на Середньому Сході він досягає 1800 кВт∙год.
 вітрова енергія, запаси якої в основному
рівномірно розподілено по всіх континентах. Вітрові установки можна успішно експлуатувати не
лише в прибережних районах, але й у країнах, які
не мають узбереж, включаючи такі регіони, як
Центральна Східна Європа, Центральна Північна й
Центральна Південна Америка, Центральна Азія.
 енергія біомаси, діапазон кінцевого застосування якої широкий: опалення, виробництво
електроенергії й палива для транспортних засобів. Як транспортне паливо все ширше використовується біодизель, який виробляється з різних сільськогосподарських культур.
 геотермальна енергія в багатьох регіонах, до яких відносяться західна частина США,
Західна й Центральна Східна Європа, Ісландія,
Азія й Нова Зеландія.
 гідроенергія, яка становить близько п'ятої частини всієї електроенергії у світі та виробляється на гідроелектростанціях. Разом з тим, відмічається, що великі гребельні гідроелектростанції та водосховища в окремих регіонах негативно впливають на навколишнє середовище.
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За ценарієм МЕА 450 прогнозується, що
сектор електроенергетики в значній мірі буде
декарбонізований: середні питомі викиди при
генерації електроенергії в 2040 р. скоротяться до
80 г СО2/кВт∙год, порівняно з 515 г СО2/кВт∙год
сьогодні [5].
Основні напрями досягнення цілей щодо
розвитку ВДЕ затверджено у Директиві
2009/28/ЄС. При цьому визнано доцільним
використання декількох типів економічних
інструментів: зеленого тарифу, зеленої премії до
тарифу та зелених сертифікатів.
У Німеччині в першому півріччі 2019 року із
відновлюваних джерел енергії вперше в країні
вироблено більше електроенергії, ніж на АЕС та
вугільних ТЕС разом узятих. Про це повідомляє
видання Power Technology [6] з посиланням на
звіт інституту Фраунгофера (Німеччина). При
цьому збільшення виробництва електроенергії із
відновлюваних джерел та зростання цін на квоти
щодо викидів CO2 сприяли скороченню викидів
вуглекислого
газу
під
час
генерації
електроенергії. Так, у першій половині 2019 року
німецький енергетичний сектор знизив викиди
CO2 на 20 мільйонів тонн, у порівнянні з
аналогічним періодом 2018 року.
Організація в Україні торгівлі квотами
на викиди та сприяння скороченню викидів
шляхом розвитку ВДЕ. Законом України від
13.07.2016 р. №0105 ратифіковано Паризьку
угоду щодо боротьби зі зміною клімату. Окрім
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міжнародних
зобов’язань,
запровадження
ринку квот на викиди парникових газів
передбачені й внутрішніми стратегічними
документами України.
Розпорядженням КМУ № 371-р від
15.04.2015
схвалено
план
імплементації
Директиви про СТВ. Імплементація Директиви
про СТВ передбачає: розроблення національного
плану розподілу квот на викиди; запровадження
дозвільної системи на викиди парникових газів;
створення на національному рівні системи
продажу дозвільних одиниць на викиди
парникових
газів,
створення
системи
моніторингу, звітності, верифікації і належного
впровадження (МЗВ), а також процедури
консультацій з громадськістю.
Згідно
з
оновленою
Енергетичною
стратегією України на період до 2035 року
оптимізацію структури енергетичного сектора
національної економіки доцільно провадити
шляхом збільшення обсягу використання
енергетичних джерел з низьким рівнем викидів
двоокису
вуглецю,
збільшення
обсягу
використання відновлюваних джерел енергії.
Виробництво електроенергії відновлюваними
джерелами енергії прогнозується збільшити з
доведенням її частки у загальному первинному
постачання енергії у 2035 р. до 25 %, у
порівнянні з показником 2015 р. – 4%.
У СТВ України за всіма показниками може
потрапити близько 500 установок з річним обігом
викидів парникових газів 200 млн. тонн СО2-екв.
Найуразливішим сектором до виплат за викиди
СО2 буде теплова енергетика (194 млн. т СО2-екв
викидів в 2014 році), а також металургійні,
нафтові, цементні та інші вуглецевоємні
підприємства.
Крім встановлення чіткого обмеження на
викиди, система торгівлі квотами в Україні на
викиди вуглецю формує для всіх підприємств
країни стимули для інвестицій в ті галузі, де
скорочення викидів найімовірніше. Кошти від
продажу квот на аукціонах потрапляють до
державного бюджету і можуть бути спрямовані
на фінансування проектів з відновлюваної
енергетики.
Верховною радою України 28 лютого 2019 р.
прийнято в першому читанні проект Закону
України «Про засади моніторингу, звітності та
верифікації викидів парникових газів». Наразі текст
законопроекту підготовлено до другого читання.
На виконання Національного плану дій з
відновлюваної енергетики на період до 2020 року
Державним агентством з енергоефективності та
енергозбереження України разом з Інститутом
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відновлюваної енергетики
НАН України та
профільними асоціаціями розроблено Дорожню
карту розвитку відновлюваної енергетики
України на період до 2020 року щодо сприяння
залученню інвестицій у розвиток сфери
відновлюваної енергетики України.
За даними міжнародного агентства з
відновлюваної енергетики IRENA [7] річний
технічно досяжний енергетичний потенціал
відновлюваних джерел енергії України становить
68,9 млн. т нафтового еквівалента. Це
еквівалентно 98 млн. т умовного палива.
Технічно-досяжний
електроенергетичний
потенціал відновлюваних джерел енергії України
достатній для покриття значної кількості
споживання електроенергії в країні.
Висновки. Парникові гази шкідливо діють
на повітряне середовище планети, викликаючи
підвищення середньої температури її кліматичної
системи. Відбувається антропогенний вплив на
природу, загроза вимирання біологічних видів,
загроза продовольчій безпеці, втрата місць
проживання людей через підвищення рівня моря.
Система торгівлі квотами на викиди
парникових газів знижує конкурентоспроможність вуглецемістких галузей промисловості
у порівнянні з екологічно чистими технологіями.
Система торгівлі квотами на викиди
парникових газів сформує в Україні стимули для
інвестицій в галузь відновлюваної енергетики.
Технічно-досяжний
електроенергетичний
потенціал відновлюваних джерел енергії України
достатній для покриття значної кількості
споживання електроенергії в країні.
Україна
виконує
взяті
міжнародні
зобов’язання
щодо
скорочення
викидів
парникових газів та вносить відповідні зміни в
законодавство.
З метою впровадження в Україні системи
торгівлі квотами на викиди парникових газів
Верховною радою України прийнято в першому
читанні проект Закону України «Про засади
моніторингу, звітності та верифікації викидів
парникових газів».
Дана стаття підготовлена в рамках виконання
проекту цільових програм наукових досліджень
НАН України «Енергодім» (КПКВК 6541230).
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УМЕНЬШЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
ПУТЕМ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
В.А. Хилько, научный сотрудник
Институт возобновляемой энергетики НАН Украины,
02094, ул. Гната Хоткевича, 20-А, г. Киев, Украина.
Целью данной работы является определение путей
уменьшения выбросов парниковых газов. Парниковые газы
изменяют климат планеты, вызывая так называемое глобальное потепление. Происходит антропогенное воздействие на природу, угроза вымирания биологических видов и
продовольственной безопасности. В работе рассмотрен
рыночный механизм климатической политики, с помощью
которого можно изменить мировой энерге-тический
баланс. Сектор энергетики в мире будет в значительной
степени экологически чистым за счет широкомасштабного
использования возобновляемых источников энергии. Рыночный механизм - один из основных инструментов климатической политики, с помощью которого государства и
компании могут продавать или покупать квоты на
выбросы парниковых газов на регионально, национальном
или международном рынках. Законом Украины от
13.07.2016 г. №0105 ратифицировано Парижское
соглашение по борьбе с изменением климата. Кроме
международных обязательств, введение рынка квот на
выбросы парниковых газов предусмотрены и внутренними
стратегическими
документами
Украины.
Согласно
обновленной Энергетической стратегии Украины на период
до 2035 года оптимизацию структуры энергетического
сектора национальной экономики целесообразно проводить
путем увеличения объема использования энергетических
источников с низким уровнем выбросов двуокиси углерода,
увеличение
объема
использования
возобновляемых
источников
энергии.
Производство
электроэнергии
возобновляемыми источниками энергии прогнозируется
увеличить с доведением ее доли в общем первичной
поставке энергии в 2035 до 25%, по сравнению с
показателем 2015 - 4%. Технически достижимый
электроэнергетический
потенциал
возобновляемых
источников энергии Украины достаточен для покрытия
значительного количества потребления электроэнергии в
стране. Библ. 7, табл. 1, рис. 1.
Ключевые слова: эмиссия парниковых газов, Парижское
соглашение, углеродный рынок, система торговли
выбросами,
возобновляемые
источники
энергии,
Национальный план действий по возобновляемой энергетике
на период до 2020 года.
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КОНЦЕПЦІЯ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ РОЗВИТКУ ВОДНЕВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2035 РОКУ
С.О. Кудря1, чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, проф., О.О. Рєпкін2, Л.В. Яценко1, Л.Я. Шинкаренко1,
М.А. Ткаленко1
1
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна.
2Енергетична асоціація «Українська Воднева Рада»

Представлені основні положення концепції Дорожньої карти розвитку водневої енергетики України на період до 2035 року
щодо забезпечення використання водню у якості екологічно чистого енергоносія. Проблематика, на розв’язання якої
спрямована Дорожня карта розвитку водневої енергетики України полягає у необхідності створення ефективних систем
виробництва, акумулювання, зберігання, транспортування та перетворення водню в енергію необхідної якості із
використанням у якості первинного енергоресурсу відновлюваних джерел енергії. Розроблення та реалізація завдань і
заходів Дорожньої карти розвитку водневої енергетики України забезпечить зміну структури паливно-енергетичного
комплексу України шляхом збільшення в ньому частки відновлюваних джерел енергії, підвищення стабільності роботи
енергетичного обладнання, ефективності та надійності електропостачання, а також зменшення антропогенного та
техногенного навантаження на довкілля.
Розв’язання поставлених завдань відповідає пріоритетам державної політики – розвитку сфери виробництва енергоносіїв
з відновлюваних джерел енергії, які можуть забезпечити у 2035 році збільшення частки ВДЕ у паливно-енергетичному
балансі України до 25 %.
Оптимальний варіант досягнення мети Дорожньої карти розвитку водневої енергетики України передбачає розроблення і
виконання заходів на період 2020-2035рр., направлених в першу чергу на створення ефективної та економічної
інфраструктури постачання споживачів воднем, що використовується в якості енергоносія, та розробку і впровадження
дієвого механізму реалізації державної політики у сфері водневої енергетики. Це дасть можливість створити умови для
підвищення рівня освоєння енергії відновлюваних джерел, підвищення стабільності у сфері енергопостачання за рахунок
накопичення та використання пікової електроенергії, а також забезпечити впровадження новітніх технологій на основі
водню у транспортній галузі України. Бібл. 10.
Ключові слова: відновлювана енергетика, промислова електроенергетика, акумулювання, воднева енергетика, воднева
економіка.

THE CONCEPT OF THE ROADMAP FOR THE DEVELOPMENT OF HYDROGEN
ENERGY IN UKRAINE FOR THE PERIOD UNTIL 2035
S. Kudrya1, corresponding member of the NAS of Ukraine, doctor of technical sciences, professor, О. Riepkin2, L. Yatsenko1,
L. Shynkarenko1, M. Tkalenko1
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
2Energy Association «Ukrainian Hydrogen Council»

1

The main provisions of the Roadmap for the development of the Hydrogen Energy of Ukraine for the period up to 2035 on ensuring
the use of hydrogen as an environmentally friendly energy carrier are presented. The issues addressed by the Hydrogen Energy
Roadmap of Ukraine are the need to create efficient systems for the production, storage, storage, transportation and conversion of
hydrogen into energy of the required quality, using renewable energy as the primary energy resource. Development and
implementation of tasks and activities of the Roadmap for the development of hydrogen energy in Ukraine will change the structure
of Ukraine's fuel and energy complex by increasing the share of renewable energy sources, improving the stability of energy
equipment, efficiency and reliability of electricity supply, as well as reducing anthropogenic and man-made load on the environment.
Meeting these goals is in line with public policy priorities – the development of renewable energy sources that can increase the share
of RES in Ukraine's fuel and energy balance by up to 25% in 2035.
The best option for achieving the goal of the Roadmap for the development of hydrogen energy in Ukraine involves the development and
implementation of measures for the period 2020-2035 years, aimed primarily at creating an efficient and economical infrastructure for the
supply of consumers with hydrogen, which is used as an energy carrier, and the development and realization of an effective mechanism for
the implementation of state policy in the field of hydrogen energy. This will create conditions for increasing the level of energy use of
renewable sources, increasing the stability in the field of energy supply through the accumulation and use of peak electricity, as well as
ensure the introduction of the latest hydrogen-based technologies in the transport sector of Ukraine. Ref.10.
Кеywords: renewable energy, industrial power engineering, storage, hydrogen energy, hydrogen economy.
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КОМПЛЕКСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ВДЕ
Вступ. У даний час у світі все ширше
починається
використання
водню
як
універсального екологічно чистого енергоносія
для вирішення важливих енергетичних та
екологічних проблем і зменшення ризику,
пов’язаного
із
збагаченням
атмосфери
вуглекислим газом. Використання водню дає
можливість створення як короткострокових, так і
довгострокових міжсезонних запасів енергії в
енергосистемах на основі відновлюваних джерел
енергії та в традиційній енергетиці.
Сучасний комплекс технологій водневої
енергетики включає наступне: отримання водню,
його накопичення та зберігання, транспортування
та використання. Отримувати водень для
енергетичних потреб найбільш ефективно при
застосуванні методу електролітичного розкладу
води. Сучасні електролізні установки мають
досить високі технічні характеристики та зручні
в обслуговуванні. У якості первинного джерела
електроенергії може використовуватись як
надлишкова електроенергія від відновлюваних
джерел енергії, так і пікова енергія традиційних
електростанцій. Крім того, перспективним є
створення суто водневих енергоакумулюючих
систем на основі відновлюваних джерел енергії
(ВДЕ), розташованих у тому числі в
важкодоступних для подачі електроенергії
районах [1-10].
Постановка
завдання.
Визначення
основних засад щодо розроблення та реалізації
завдань і заходів Дорожньої карти розвитку
водневої енергетики України (далі – Дорожня
карта) на період до 2035 року із забезпечення
використання водню у якості екологічно чистого
енергоносія, яка, з урахуванням положень
«Енергетичної стратегії України на період до
2035
року
«Безпека,
енергоефективність,
конкурентоспроможність», згідно розпорядження
КМУ № 497-р від 06.06.2018 «Про затвердження
плану заходів з реалізації етапу «Реформування
енергетичного сектору (до 2020 року)» повинна
забезпечити досягнення основної мети −
підвищення ефективності освоєння енергії
відновлюваних
джерел
та
підвищення
стабільності енергосистеми України за рахунок
впровадження систем акумулювання.
Основні положення Дорожньої карти
розвитку водневої енергетики України на
період до 2035 року. Метою Дорожньої карти є
створення водневої енергетики як нової
енергетичної підгалузі України, яка шляхом
впровадження новітніх технологій, створення
вітчизняної
наукової,
науково-технічної,
технологічної та виробничої інфраструктури
поступово забезпечить значну частку потреб
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енергетичної та транспортної галузей України в
екологічно чистому енергоносії. Це сприятиме
розвитку
відновлюваної
енергетики
як
пріоритетного напряму державної політики, і,
відповідно, зменшенню споживання органічного
палива та поліпшенню стану довкілля. Строк
виконання заходів Дорожньої карти розвитку
водневої енергетики України – 16 років, на
період з 2020 по 2035 роки.
Досягнення мети Програми забезпечується за
рахунок реалізації державної політики у сфері
водневої енергетики, створення економічних,
фінансових та інституційних механізмів, які
визначаються Дорожньою картою і обумовлюють
діяльність всіх суб'єктів господарювання в
напрямку забезпечення постійного прогресу в
даній сфері.
Виконання заходів Дорожньої карти дасть
можливість:
– розробити та впровадити ефективні енергосистеми на основі відновлюваних джерел енергії,
з
використанням
систем
акумулювання,
зберігання, транспортування та використання
водню різного виду та потужності, так званий
«зелений» водень»;
– розробити та впровадити системи акумулювання, зберігання, транспортування та використання водню різного виду та потужності в
традиційній енергетиці для накопичення пікової
електроенергії, так званий «промисловий
водень»;
– розробити та впровадити системи акумулювання та використання водню різного виду та
потужності в транспортній галузі;
– розробити та впровадити системи трубопровідного транспортування водню, у тому числі
у якості добавок до природного газу;
– досягти 25-ти відсоткової частки водню в
газотранспортній системі (ГТС) України;
– розробити та впровадити механізми
державного управління і регулювання у сфері
водневої енергетики;
– розробити законодавчі та нормативноправові акти, спрямовані на розвиток водневої
енергетики;
– забезпечити більш широке залучення
об’єктів інтелектуальної власності до процесу
розвитку водневої енергетики;
– підвищити рівень конкурентоспроможності
об’єктів відновлюваної енергетики;
– виконати зобов’язання України щодо рівня
використання
ВДЕ
відповідно
вимог
Європейського Союзу;
– підвищити рівень енергетичної не залежності України за рахунок широкомасштабного
освоєння
енергії
відновлюваних
джерел,
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збільшивши їх частку у паливно-енергетичному
балансі України.
Для впровадження ефективних заходів щодо
механізму реалізації Дорожньої карти, зокрема
економічно-правового, нормативно-методичного,
інформаційного, кадрового та організаційнокерівного забезпечення, необхідно виконання
таких основних завдань:
– проведення загальнодержавного аудиту
різних галузей енергоринку України для
встановлення можливих напрямів та обсягів
впровадження техніки та технологій водневої
енергетики до 2035 року;
– визначення основних напрямів розвитку
водневої енергетики;
– створення бази даних щодо наявності та
ефективності енергетичного обладнання для
виробництва, зберігання, транспортування та
споживання
водню
за
всіма
особливо
перспективними та ефективними напрямами
розвитку водневої енергетики та які вже
законодавчо прийняті в ЄС;
– створення бази даних обладнання на основі
відновлюваних джерел енергії, придатних для
виробництва «зеленого» водню за рахунок
електролізу води;
– створення бази даних об’єктів традиційної
енергетики, на яких є доцільним виробництво
промислового водню за рахунок використання
пікової електроенергії;
– розробка науково-технічних проектів на
основі зразків обладнання водневої енергетики
світового рівня для виробництва, зберігання,
транспортування водню, апробація та розробка
рекомендацій щодо їх впровадження;
– будівництво базових демонстраційних
об’єктів водневої енергетики за прийнятними для
виробництва «зеленого» водню напрямами
використання ВДЕ;
– розробка нормативно-правової бази та
законів прямої і непрямої дії, що сприяють
впровадженню розробок водневої енергетики на
основі ВДЕ;
– проведення науково-технічних досліджень
щодо створення вітчизняної техніки та
технологій водневої енергетики;
– формування інвестиційної політики у сфері
водневої енергетики;
– залучення коштів усіх зацікавлених
суб’єктів господарювання та забезпечення
сприятливих
умов
для
впровадження
запропонованих заходів;
– формування і реалізація управління у сфері
водневої енергетики;
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– організація контролю за ефективністю
здійснення заходів Дорожньої карти та
використання коштів;
– створення сертифікаційної та метрологгічної бази;
– створення промислової бази для виробництва технічних пристроїв та обладнання,
монтажу, експлуатації, ремонту та сервісу;
– створення профільної інфраструктури водневої енергетики на основі вже існуючих
навчальних,
проектно-конструкторських
та
науково-дослідницьких організацій;
– створення освітньої бази;
– сприяння утворенню приватних та громадських організацій по розповсюдженню та
популяризації водневої енергетики
Для ефективного впровадження Дорожньої
карти необхідно виконання ряду основних
завдань, що сприятиме створенню ефективних
механізмів їх реалізації, зокрема нормативноправового,
економічного,
методичного,
інформаційного, кадрового та організаційнокерівного забезпечення:
– удосконалення законодавчо-правової та
нормативно-технічної бази;
– організація науково-технічного забезпечення;
– організація інформаційного забезпечення
та освіти;
– організація управління та контролю за виконанням Дорожньої карти;
– визначення механізмів реалізації та фінансового забезпечення Дорожньої карти;
– застосування методів економічного стимулювання;
– використання системи міжнародного співробітництва;
– створення методичного забезпечення;
– визначення потенціалу первинних енергетичних ресурсів для виробництва «зеленого»
водню;
– впровадження першочергових розробок в
галузі водневої енергетики на основі ВДЕ.
Питання розвитку водневої енергетики
України передбачається розв’язати шляхом
виконання заходів щодо основних напрямів
реалізації проектів водневої енергетики високої
енергоефективності із використанням різних
відновлюваних джерел енергії та систем
акумулювання і використання водню різного
виду та потужності.
Дорожньою картою буде передбачено
виконання значного обсягу науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт, опрацювання
нормативно-технічної документації дослідно-
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промислового
будівництва,
впровадження
найбільш ефективних проектів у промислову
експлуатацію, а також використання стандартних
методів адміністративного контролю прийнятою
в країні системою організації роботи і контролю
виконання програм такого рівня з урахуванням
міжгалузевого
характеру
деяких
завдань
Дорожньої карти.
Керівництво цими роботами і контроль за їх
виконанням покладаються на замовників і
виконавців, а загальну організацію і координацію
всіх заходів, передбачених Дорожньою картою,
має здійснювати відповідно до покладених на
нього обов’язків Державне агентство з
енергоефективності
та
енергозбереження
України. Науково-технічне та інформаційне
забезпечення Програми доцільно покласти на
Національну Академію наук України, зокрема на
Інститут відновлюваної енергетики НАН України
як головну організацію з розробки Дорожньої
карти.
Організаційне формування і забезпечення
галузевих та регіональних розділів Дорожньої
карти здійснюватимуть відповідні центральні та
місцеві органи виконавчої влади.
Реалізація завдань Дорожньої карти потребує
постійного контролю та щорічного коригування
складу завдань з метою запобігання неефективних витрат, своєчасного виявлення заходів,
впровадження яких неефективне, та включення
нових перспективних проектів. Для цього
необхідно створити систему оперативного збору
та обробки інформації про хід виконання
Дорожньої карти.
Науково-технічне забезпечення Дорожньої
карти здійснюється за такими основними
напрямами:
– координація всіх робіт з наукового супроводження Дорожньої карти;
– удосконалення існуючого та створення
вітчизняного устаткування та технологій, що
забезпечить ефективний розвиток водневої
енергетики України із використанням енергії ВДЕ;
– створення систем аналітично-інформаційного забезпечення науково-технічного розвитку водневої енергетики;
– створення системи метрологічного та
сертифікаційного забезпечення.
Для
створення
ефективних
водневих
енергосистем на основі ВДЕ та вирішення питань
ефективності і доцільності реалізації конкретних
проектів та заходів необхідна розробка
методичного
та
інформаційно-аналітичного
забезпечення.
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Зміни в законодавстві і нормативній базі,
стан розвитку економіки, кон’юнктура ринку,
екологічні та інші фактори також вимагатимуть
внесення з часом у Дорожню карту певних
коректив. Тому необхідно створити інформаційно-аналітичну систему, завданнями якої є:
– постійний моніторинг і супровід виконання
заходів Дорожньої карти;
– збір, накопичення та обробка даних, що
стосуються Дорожньої карти;
– забезпечення інформаційних запитів щодо
наявності в системі інформації;
– проведення відповідних аналітичних та
прогнозуючих розрахунків;
– інформаційна підтримка проектувальників і
виробників
водневих
енергоефективних
технологій, машин та обладнання.
Наявність такої бази даних обумовить прискорення науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт по впровадженню устаткування на основі водню та ВДЕ.
Основні
завдання
системи
науковотехнічного супроводження такі:
– контроль та координація виконання етапів
та завдань Дорожньої карти;
– своєчасне внесення уточнень;
– визначення пріоритетності завдань Дорожньої карти на кожному етапі її реалізації і
формування політики інвестування;
– поточне стеження за ресурсним забезпеченням завдань Дорожньої карти з оцінкою
реальності їх виконання у встановлені терміни;
– щорічне звітування перед Державним
агентством з енергоефективності та енергозбереження України.
Ефективність супроводження Дорожньої
карти залежить від досконалості створеної
системи прямого та зворотнього зв’язку між
створеною при Держенергоефективності робочою групою супроводження та виконавцями,
механізму впливу на виконавців, а також бази
даних показників Дорожньої карти та її
програмного забезпечення. Перш за все необхідно забезпечити систематичне надходження уніфікованої інформації про хід виконання завдань
Дорожньої карти і розробити форми звітності.
База даних Дорожньої карти повинна включати нормативну, звітно-статистичну та прогнозну інформацію на макроекономічному, регіональному, галузевому та продуктовому рівнях (обсяги
виробництва і послуг, енергомісткість, питомі
витрати палива і енергії тощо), інформацію щодо
сучасного стану розробок обладнання (виробник,
обсяги виробництва, енергопоказники, вартість
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та інше) і опис та характеристику заходів
(витрати на реалізацію, ефективність і т.і.).
Фінансування заходів Дорожньої карти
передбачається
здійснювати
за
рахунок
державного бюджету, власних коштів суб’єктів
господарювання, вітчизняних і міжнародних
інвестицій, грантів та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством України.
В процесі реалізації Дорожньої карти
розвитку водневої енергетики України на період
до 2035 року пропонується застосування
диференційованого підходу при фінансуванні,
враховуючи при цьому пріоритетність впровадження напрямів водневої та відновлюваної енергетики, який передбачає поєднання традиційних
адміністративних методів з ринковими, що
базуються на застосуванні конкурентності в
питаннях розподілу фінансових ресурсів.
Враховуючи
недостатній
ступінь
підготовленості техніки та технологій водневої
енергетики до впровадження в різних галузях
народного господарства і в побуті, на першому
етапі виконання Дорожньої карти необхідно
проведення
розрахунково-аналітичних
та
науково-дослідних робіт. Пропонованується
наступна схема послідовного виконання робіт:
– розрахунково-аналітичні та науководослідні розробки;
– проектно-конструкторські роботи;
– будівництво і апробація демонстраційних
об’єктів;
– підготовка до впровадження у промислову
експлуатацію (опрацювання ТЕО, оформлення
замовлення на виробництво обладнання та
устаткування, визначення джерел фінансування;
– будівництво і експлуатація промислових
зразків водневої енергетики.
Міжгалузевий аспект Дорожньої карти
враховує необхідність розподілу відповідальності
між міністерствами і відомствами, що мають
відношення до виконання Дорожньої карти,
передбачає поєднання традиційних адміністративних методів з ринковими методами, які
базуються на застосуванні конкурентності в
питаннях розподілу фінансових ресурсів.
Конкретний набір важелів фінансовоекономічних механізмів реалізації заходів
Дорожньої карти визначається умовами, в яких
вони будуть здійснюватись, станом розвитку
окремих підприємств, галузей і економіки країни
в цілому, фінансовими можливостями держави і
забезпечується гарантіями уряду.
Визначення джерел і напрямів фінансового
забезпечення заходів, передбачених в Дорожній
карті, буде уточнюватись при щорічному
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опрацюванні прогнозів соціально-економічного
розвитку галузей, регіонів України, а також при
складанні державного бюджету.
При обмеженості інвестиційних ресурсів
реалізацію заходів Дорожньої карти необхідно
проводити в першу чергу в галузях, що
забезпечують нагальні потреби суспільства  в
паливно-енергетичному комплексі, транспортній
галузі, соціальній і комунальній сфері.
Обсяг фінансування Дорожньої карти на
кожний із зазначених періодів додатково буде
визначатись і коригуватись в подальшому із
урахуванням пріоритетності напрямів розвитку
сфери виробництва водню з відновлюваних
джерел енергії, науково-технічного прогресу та
розвитку технологій у відповідних періодах
реалізації Дорожньої карти.
Висновки. Розробка та реалізація завдань і
заходів Дорожньої карти розвитку водневої
енергетики України забезпечить ефективні умови
використання водню в якості енергоносія в
енергосистемах відновлюваної енергетики та в
якості моторного палива для транспортних
засобів. Це дозволить скоротити обсяги
споживання традиційного органічного палива, а
перспективи
розвитку
відновлюваної
енергетики при наявності відповідних пільг
дозволяють говорити про досягнення досить
прийнятних вартісних показників.
Екологічна значимість результатів реалізації
Дорожньої карти полягає в значному зменшенні
шкідливих викидів в атмосферу, що утворюються
при згорянні органічного палива. Переваги
водневої енергетики на основі відновлюваних
джерел енергії у сфері екології повинні
забезпечити додатковий економічний ефект.
Соціальна значимість реалізації Дорожньої
карти полягає у створенні додаткових робочих
місць як в процесі, так і в результаті її
виконання в галузях наукової, виробничої,
культурно-освітньої, правової, державної та
громадської діяльності, а також у поліпшенні
рівня надання послуг у соціальній і комунальній
сферах України.
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КОНЦЕПЦИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
ВОДОРОДНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

РАЗВИТИЯ
УКРАИНЫ

С.А. Кудря1, чл.-кор. НАН Украины, докт. техн. наук,
проф., А.А. Репкін2, Л.В. Яценко1, Л.Я. Шинкаренко1,
М.А. Ткаленко1
1Институт

возобновляемой энергетики НАН Украины,
02094, ул. Гната Хоткевича 20А, г. Киев, Украина.
2Энергетическая ассоциация «Українська Воднева Рада».
Представлены основные положения концепции Дорожной
карты развития водородной энергетики Украины на период
до 2035 года по использованию водорода в качестве
экологически чистого энергоносителя. Проблематика, на
решение которой направлена Дорожная карта развития
водородной
энергетики
Украины
заключается
в
необходимости
создания
эффективных
систем
производства,
аккумулирования,
хранения,
транспортировки и превращения водорода в энергию
необходимого качества с использованием в качестве
первичного энергоресурса возобновляемых источников
энергии. Разработка и реализация заданий и мероприятий
Дорожной карты развития водородной энергетики
Украины обеспечит изменение структуры топливноэнергетического комплекса Украины путем увеличения в
нем доли возобновляемых источников энергии, повышения
стабильности работы энергетического оборудования,
эффективности и надежности электроснабжения, а
также уменьшения антропогенной и техногенной нагрузки
на окружающую среду.
Решение поставленных задач отвечает приоритетам
государственной
политики
–
развитию
сферы
производства
энергоносителей
из
возобновляемых
источников энергии, которые могут обеспечить в 2035 году
увеличение доли ВИЭ в топливно-энергетическом балансе
Украины до 25 %.
Оптимальный вариант достижения цели Дорожной карты
развития
водородной
энергетики
Украины
предусматривает разработку и выполнение мероприятий
на период 2020-2035рр., направленных в первую очередь на
создание эффективной и экономичной инфраструктуры
снабжения потребителей водородом, используемым в
качестве энергоносителя, а также разработку и внедрение
действенного механизма реализации государственной
политики в сфере водородной энергетики. Это даст
возможность создать условия для повышения уровня
освоения энергии возобновляемых источников, повышения
стабильности в сфере энергоснабжения за счет накопления
и использования пиковой электроэнергии, а также
обеспечить внедрение новейших технологий на основе
водорода в транспортной отрасли Украины. Библ. 10.
Ключевые
слова:
возобновляемая
энергетика,
промышленная
электроэнергетика,
аккумулирование,
водородная энергетика, водородная экономика.
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ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ТЕХНОЛОГІЙ ФОТОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
В.Ф. Рєзцов, чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, Т.В. Суржик, канд. техн. наук, В.О. Пундєв, В.І. Шевчук,
Л.А. Кирнос, І.О. Шейко
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна.
В статті подано детальний поетапний аналіз всього циклу створення та функціонування фотоелектричних станцій в
Україні з прив’язкою його до вимог щодо дотримання та забезпечення екології та охорони навколишнього природного середовища. Проаналізовано всі основні етапи, починаючи з того, на яких землях можна розміщувати фотоелектричні станції,
яке обладнання необхідно переважно використовувати, як доцільно експлуатувати ці станції та закінчуючи виведенням їх
з експлуатації та утилізацією складових частин станцій і рекультивацією території. Тут також досконально опрацьовано нормативно-правову та рекомендаційну документацію, що є та діє в Україні за екологічною та природоохоронною направленістю. При цьому враховано також і прогнозування екологічних ризиків, проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища, врахування віддалених екологічних наслідків, щоб вплив діяльності людини на довкілля, технологічне навантаження на природне середовище були мінімальними. На основі проведеного аналізу нормативно-правової та рекомендаційної документації з екологічної та природоохоронної проблематики та її дотримання з прив’язкою до фотоелектричних станцій, що є обов’язковим за умови проектування, будівництва та експлуатації ФЕС, розроблено методичні рекомендації «Комплексні заходи та рекомендації зі зменшення впливу фотоелектричних станцій на довкілля». Бібл. 4, табл. 1.
Ключові слова: екологія, охорона навколишнього природного середовища, фотоелектрична станція, утилізація, рекультивація.

REQUIREMENTS FOR PROVIDING ENVIRONMENTAL FACTORS IN
IMPLEMENTATION OF PHOTO ENERGY TECHNOLOGIES IN UKRAINE
V. Ryeztsov, corresponding member of the NAS of Ukraine, doctor of technical science, T. Surzhyk, candidate of technical science,
V. Pundiev, V. Shevchuk, L. Kyrnаs, I. Sheiko
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
The article provides a detailed step-by-step analysis of the entire cycle of creation and operation of photovoltaic power plants in
Ukraine, with reference to its requirements for environmental compliance and protection of the environment. All the basic steps have
been analyzed, starting with the lands on which photovoltaic stations can be located, what equipment should be used primarily, how
appropriate it is to operate these plants and ending with their decommissioning and disposal of the constituent parts of the stations
and the reclamation of the territory. It also thoroughly elaborates the legal and regulatory documentation that is and operates in
Ukraine in terms of environmental and environmental protection. It also takes into account the forecasting of environmental risks,
conducting state monitoring of the environment, taking into account the remote environmental consequences, to the impact of human
activity on the environment, technological load on the environment were minimal. On the basis of the analysis of regulatory and
legal documentation on environmental and environmental issues and its compliance with binding to photovoltaic power plants,
which is mandatory for the design, construction and operation of the FES, developed methodological recommendations "Complex
measures and recommendations for reducing environmental impact of photovoltaic plants". Ref. 4, table 1.
Key words: ecology, environmental protection, photoelectric station, utilization, reclamation.
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Вступ. Національним планом дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, який
розроблено в Держенергоефективності на виконання міжнародних зобов’язань України і затверджено Кабінетом Міністрів України Розпорядженням № 902-р від 01.01.2014, передбачено збільшення встановленої потужності фотоелектричних станцій (ФЕС) до 2020 року до 2300 МВт (виробництво електроенергії за 2020 рік – до
2420 ГВт∙год) [1]. Було заплановано дуже сміливе
стрімке зростання впровадження ФЕС в Україні.
Тільки у квітні-червні 2019 року в Україні
введено в дію 656 мегават потужностей відновлюваних джерел енергії, що в шість разів більше,
ніж за аналогічний період минулого року, з них –
568,3 МВт це – ФЕС. І вже станом на кінець
першого півріччя 2019 року встановлена потужність об'єктів ФЕС в Україні досягла 2640,4 МВт
[2], що значно перевищило заплановані на 2020
рік показники. Це стало можливим завдяки врахуванню досвіду з впровадження фотоелекричних станцій в європейських країнах зі схожим
рівнем сонячного випромінювання, світовій тенденції постійного зниження собівартості будівництва ФЕС внаслідок розвитку технологій, вдосконалення технології введення в експлуатацію
нових потужностей ФЕС.

логічних,
економічних,
адміністративноправових, просвітницьких, міжнародних), спрямованих на гармонічну взаємодію суспільства й
природи, збереження й відтворення природних
ресурсів. Сьогодні екологічні проблеми стоять у
ряді найважливіших і визначають рівень благополуччя всієї світової цивілізації й, зокрема,
нашої країни.
Фотоелектричні станції є досить екологічним
джерелом електричної енергії і їх використання в
якості енергоресурсу має багато переваг, але є й
деякі недоліки, які можуть впливати на довкілля.
Це зобов’язує, ще починаючи з вибору площадки
будівництва ФЕС, враховувати вимоги щодо
охорони довкілля, а також і здоров'я людини.
При проведенні досліджень з цієї проблематики було підготовлено методичні рекомендації
«Комплексні заходи та рекомендації зі зменшення впливу фотоелектричних станцій на довкілля», де детально відображено екологічні принципи, дотримання яких є обов’язковим за умови проектування, будівництва та експлуатації ФЕС.
Більшість можливих негативних впливів на
довкілля та їх недопущення при виборі майданчика фотоелектричної станції детально описано в
[3], починаючи з пошуку земельної ділянки з наміром її використання в якості площадки для будівництва ФЕС, і закінчуючи прийняттям остаточного рішення щодо техніко-економічної доцільності розміщення площадки ФЕС та оформленням пакету документів на проектування, будівництво та введення в експлуатацію станції.
Також досить детально природоохоронні вимоги за умови вибирання площадок для будівництва ФЕС під час виконання попереднього оцінювання щодо придатності їх для перспективного освоєння викладені в [4].
Розроблені та подані в цій статті методичні
рекомендації «Комплексні заходи та рекомендації зі зменшення впливу фотоелектричних станцій на довкілля» є продовженням та деталізацією
попередніх робіт. В цих рекомендаціях використані як попередні напрацювання, так і результати
розробок проектів будівництва ФЕС в Україні та
проведення їх фахових будівельних експертиз, а
також враховані недоліки, що були виявлені на
ФЕС, які вже введені в експлуатацію в Україні і
діяльність яких відслідковується спеціалістами Інституту відновлюваної енергетики НАН України.
Перелік ефективних заходів і рекомендацій зі
зменшення впливу на довкілля в процесі проходження етапів проектування, будівництва та за
умов експлуатації ФЕС зведений та представлений в таблиці 1.

Але разом з усе зростаючими темпами
впровадження об'єктів ФЕС, розвиток фотоенергетики має здійснюватись із неухильним
дотриманням екологічних принципів та законів, що діють в Україні і які передбачають
аналіз і прогнозування екологічних ризиків,
проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища, врахування віддалених екологічних наслідків, щоб
вплив діяльності людини на довкілля, технологічне навантаження на природне середовище були мінімальними.

Постановка завдання. Автори поставили
перед собою задачу в цій публікації досконально
зупинитись на висвітленні та аналізі існуючих та
діючих в Україні екологічних принципів та законів, щоб застерегти від порушень та націлити на
беззастережне їх виконання всіх, хто зацікавлений
та дотичний до розвитку фотоенергетики – хто
займається проектуванням, будівництвом, впровадженням та експлуатацією ФЕС.
Виклад основного матеріалу. Охорона
навколишнього природного середовища – це
нова форма у взаємодії людини й природи, породжена в сучасних умовах. Вона являє собою
систему державних і суспільних заходів (техноВідновлювана енергетика. 2019. № 4
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Таблиця 1. Перелік ефективних заходів і рекомендацій зі зменшення впливу на довкілля на етапах проектування,
будівництва та за умов експлуатації фотоелектричних станцій.
Table 1. List of effective measures and recommendations for reducing the environmental impact at the stages of design,
construction and operation of photovoltaic plants.
№
1
1

Найменування
заходу
2
Використання для будівництва ФЕС переважно
земель несільськогосподарсь-кого призначення
або сільськогосподарських земель гіршої якості

2

Зняття, перенесення і
складання верхнього родючого шару ґрунту на
території будівництва
ФЕС з ціллю подальшого
використання для рекультивації земель

3

Узгодження в установленому порядку знесення
деревинно-чагарникової
рослинності

4

Використання безпечного
для довкілля ефективного
обладнання ФЕС та технологій

5

Забезпечення підвищеної
протипожежної безпеки
ФЕС при використанні в її
складі тонкоплівкових
ФЕМ на базі CdTe/CdS
сонячних елементів та
сонячних елементів на
базі GaAs

Рекомендації
3
Для будівництва ФЕС повинні використовуватись землі у відповідності до ЗУ №2480
від 09.07.2010. За потреби має змінюватись цільове призначення земель.
Якщо майданчик будівництва знаходиться поблизу території з обмеженим режимом
господарської діяльності (території та об’єкти природно-заповідного фонду, охоронні
зони тощо), то згідно із ДБН А.3.1-5:2009 будівельні роботи мають здійснюватися відповідно до документів, що визначають статус цієї території, законів та кодексів України
щодо охорони навколишнього середовища із дотриманням вимог, що містяться у комплексному висновку державної інвестиційної експертизи проектної документації.
Будівництво нових доріг та будівельних майданчиків, прокладання в траншеях електричних мереж, спорудження фундаментів під обладнання ФЕС потребують зрізання верхніх шарів ґрунту, що веде до знищення зелених насаджень та порушення середовища
мікрофауни, яка населяє дані ґрунти. В разі будівництва ФЕС великої потужності зняття
та переміщення ґрунтів повинно здійснюватися на великих площах, що може супроводжуватися зміною властивостей масивів (зміною геологічної будови ландшафту), механічним порушенням середовища флори, порушенням середовища перебування фауни та
частковим знищенням мікрофауни тощо. З метою запобігання такого впливу (особливо,
якщо землі відносяться до земель придатних або обмежено придатних до землевикористання), на перших етапах будівництва верхній родючий шар глибиною 10-15 см повинен
зрізатися та переноситися в місця його тимчасового зберігання – на спеціально підготовлені площадки. Таким чином структура ґрунту, його вологість та склад мікрофауни майже не порушуються. По закінченні робіт потрібно виконувати рекультивацію земель,
комплекс робіт якої направлений на відновлення продуктивності та цінності земель.
Рекультивація виконується в два етапи:
1) технічний етап (зняття землі на глибину 10-15 см);
2) біологічний етап рекультивації земель (відновлення земель).
Зняті ґрунти можуть використовуватися для благоустрою та озеленення території
ФЕС або вивозитися (у відповідності до укладеного договору) для подальшого цільового
використання в інші місця згідно із ГОСТ 17.5.1.01-83 та ГОСТ 17.5.3.05-84.
На будь якій території будівництва забороняється, згідно із ЗУ № 0591 від 09.04.1999
та ДБН А.3.1-5:2009, не узгоджене у встановленому порядку знесення дерев, чагарників
тощо. Знесення зелених насаджень потрібно компенсувати рівноцінним насадженням
нових, зокрема, при виконанні повного комплексу робіт з благоустрою та озеленення
території площадки. Цінні породи дерев за наявності мають бути пересаджені на інші
місця.
В проекті потрібно застосовувати безпечне для довкілля ефективне обладнання ФЕС і
технології; забезпечувати раціональні режими його експлуатації.
Основним обладнанням фотоелектричної станції є фотоелектричні модулі та інвертори.
ФЕМ. ФЕМ, які випускаються промисловістю і сертифіковані за міжнародними стандартами IEC 61215:2005; IEC 61646:2008; IEC 61730-1; IEC 61730-2, є стійкими до зовнішніх
кліматичних чинників, таких як дощ, сніг, град, вітер, морський сольовий туман, висока
вологість та забрудненість повітря, висока температура та концентрований рівень ультрафіолетового випромінення. ФЕМ, пожежо- і вибухобезпечні, не виділяють у навколишнє середовище шкідливих речовин, а також не мають ніяких обмежень за умовами зберігання, використання та оточуючому середовищу.
Інвертори. Інвертори, що випускаються промисловістю, сертифіковані за міжнародними стандартами IEC 62103:2005; IEC 60721:2008; IEC 60529:2004; IEC 60664:2007.
Найбільш небезпечними є тонкоплівкові ФЕМ на базі CdTe/CdS (кадмій – телур/кадмій – сірка) сонячних елементів з причин наявності в їх складі важкого металу
кадмію (вважається кумулятивною отрутою). Тому, при використанні ФЕМ, у складі яких
є сполуки CdТе та CdS, в яких за умов руйнування або поламки модуля отруйні речовини
можуть з'явитись в навколишньому середовищі (температура випаровування сполуки
CdTe перевищує 10000С, а CdS – 17000С), повинна бути в кілька раз підвищена протипожежна безпека.
Слід розглянути також ФЕМ на базі GaAs (арсенід галієвих) фотоелементів, які відносяться до сполук, що при температурі більше 600 0С розкладаються з виділенням
миш’яку (As). Як і у попередньому випадку, при їх використанні повинна бути підвищена
протипожежна безпека.
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Використані, поламані або пошкоджені ФЕМ повинні бути утилізовані у відповідності з діючим законодавством.
В обов’язковому порядку підлягають утилізації у відповідності до ДСанПіН 2.2.7.02999 фотоелектричні модулі:
– які мають в своєму складі небезпечні хімічні елементи (кадмій (Cd), миш’як (As))
тощо;
– тонкоплівкові ФЕМ з фотоелементами, до складу яких входять:
1) сполуки кадмій-телур (CdТе), кадмій-сірка (CdS);
2) рідкоземельні хімічні елементи (телур (Те), індій (In), галій (Ga)) у складі сполук
CdТе, CuInGa тощо.
Транспортування модулів до місця призначення повинно здійснюватись у відповідності до ГОСТ 15150 з дотриманням всіх правил і норм.
В Україні підприємства з переробки ФЕМ відсутні. Активне застосування фотоелектричних модулів передбачатиме виникнення з часом проблеми їх утилізації, тому необхідно створення в Україні функціональної структури зі збору та переробки фотоелектричних
модулів.
Відбиття світла від поверхонь ФЕМ може здійснювати вплив на навколишнє природне та соціальне середовище, зокрема на роботу аеродромів, безпечне функціонування
швидкісних автомагістралей, наземних ліній метрополітену, шляхів сезонної міграції
перелітних птахів тощо.
Для зменшення віддзеркалення в проекті потрібно застосовувати сучасні фотоелектричні модулі, в яких використовуються елементи, виготовлені з темних світлопоглинаючих матеріалів і покриті шаром противіддзеркалюючого матеріалу (наприклад, спеціальною синтетичною плівкою), що забезпечує низький рівень відбиття сонячного світла – 2%
(максимум – 4%).
При розміщенні ФЕС необхідно враховувати шляхи сезонної міграції перелітних птахів, оскільки віддзеркалення від великих масивів ФЕМ (десятки або навіть сотні га) сучасних потужних ФЕС може суттєво впливати на сезонну міграцію перелітних птахів,
дезорієнтуючи та (або) відлякуючи їх, що може призвести до зміни усталених маршрутів
міграції та навіть до загибелі птахів, якщо станції розташовані на шляху їх перельотів.
При виборі місця розміщення дахової або стінової ФЕС необхідно виключити можливість повторного віддзеркалення сонячного світла (наприклад, від засклених дзеркальними декоративними панелями фасадів будівель), оскільки це може привести до нагрівання
або навіть загорання предметів, які знаходяться в зоні дії цих променів.
Прокладання внутрішніх електричних мереж станції доцільно здійснювати за допомогою підземних електричних кабельних мереж, що забезпечить нормальні умови експлуатації, запобігатиме їх ушкодженню, а також зменшить негативний вплив на обслуговуючий персонал та на птахів і тварин.
При цьому прокладати кабельні лінії потрібно на глибину від планової нульової відмітки території, згідно з ПУЕ-Х.: Вид-во «Форт», 2010.
Встановлено, що у внутрішніх кабельних електричних мережах ФЕС існують вищі
гармонійні складові напруг та струмів. Це може призвести до негативного впливу на оточуюче середовище та обслуговуючий персонал ФЕС.
Для обмеження негативного впливу вищих гармонійних складових на оточуюче середовище та обслуговуючий персонал ФЕС у кабельних лініях, у відповідності до ДсанПіН
239; СанПіН 2971-84, потрібно:
– встановлювати напівпровідникові фільтруючі пристрої для обмеження амплітуди
гармонік;
– застосовувати електромагнітні екрани на основі матеріалів з високою електричною
провідністю.
Одним із потужних джерел електромагнітного впливу та шумового забруднення на
навколишнє середовище при експлуатації ФЕС є трансформаторні підстанції.
Для зменшення електромагнітного впливу від трансформаторних підстанцій, згідно із
ДсанПіН 239; СанПіН 2971-84; ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ; ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ необхідно застосовувати екранування.
Для зменшення негативної дії шумового забруднення від трансформаторних підстанцій, у відповідності до СНиП II-12-77; ГОСТ 12.1.003-83 потрібно застосовувати вентильовані огороджувальні конструкції із звукоізоляційних матеріалів (бетону, залізобетону,
«сендвіч» панелей тощо).
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У разі використання в проекті масляних трансформаторів трансформаторне масло при
несприятливих умовах може стати джерелом шкідливого впливу на навколишнє середовище (містить поліхлорбифеніл, який належить до отруйних синтетичних органічних
сполук – хлорованих вуглеводнів). Для уникнення розтікання трансформаторного масла і
виключення забруднення ґрунту трансформатори потрібно встановлювати в спеціальних
корпусах, дно яких оснащено піддоном для збору масла у випадку аварійної ситуації.
Проектом ФЕС мають застосовуватись інвертори, сертифіковані за міжнародними
стандартами. Вплив інвертора на навколишнє середовище – це незначні електромагнітні
поля та шумове забруднення.
Для виключення негативного впливу на обслуговуючий персонал станції (у відповідності до ДНАОП 0.03-3.30-96; ДсанПіН 239; ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ), а також, з ціллю
збільшення строку служби та зменшення негативного впливу навколишнього середовища
на інвертор при довгостроковій його експлуатації, інвертори потрібно встановлювати в
закритих, вентильованих та заземлених металевих корпусах. Електромагнітне поле, що
утворюється навколо інвертора, екранується металевими поверхнями замкнутого та заземленого корпусу.
Для зменшення шумового забруднення інвертори потрібно (у відповідності до СНиП
II-12-77; ГОСТ 12.1.003-83) розміщувати в вентильованих бетонних (залізобетонних, із
«сендвіч» панелей тощо) корпусах.
Для забезпечення нормальних умов експлуатації, запобігання ушкодження, а також
для зменшення негативного впливу від трансформаторних підстанцій та інверторів на
обслуговуючий персонал та довкілля, необхідно, у відповідності до ДНАОП 0.03-3.30-96;
ДсанПіН 239; СанПіН 2971-84; ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ; ГОСТ 12.1.006-84; ГОСТ
12.1.002-84; ДСП 173-96, встановлювати охоронні зони.
Для забезпечення нормальних умов експлуатації, запобігання ушкодження, а також
для зменшення негативного впливу на обслуговуючий персонал та довкілля необхідно, у
відповідності до ДНАОП 0.03-3.30-96; ДсанПіН 239; СанПіН 2971-84; ГОСТ 12.1.051-90
ССБТ; ГОСТ 12.1.006-84; ГОСТ 12.1.002-84; ДСП 173-96:
1. Встановлювати охоронні зони уздовж усіх кабельних ліній електропередачі, що
прокладаються в землі по території ФЕС.
2. Встановлювати охоронні зони уздовж усіх повітряних ліній електропередачі на
території ФЕС.

Забезпечення сервісного
обслуговування основного
технологічного обладнання спеціалізованими організаціями

Виробничі відходи, що постійно утворюються внаслідок експлуатації фотоелектричної станції, як правило, відсутні.
Проектом будівництва ФЕС повинні бути застосовані сучасні технології, які забезпечуватимуть максимально можливе скорочення виникнення виробничих відходів (тільки в
процесі сервісного обслуговування, або ремонту обладнання та інших складових частин
станції).
До засобів, що сприяють зменшенню виробничих відходів, відноситься сервісне обслуговування основного технологічного обладнання спеціалізованими організаціями –
виробниками обладнання, що дозволить строго дотримуватись виробничого регламенту
робіт, застосовувати високоефективне налагоджувальне обладнання, високоякісні комплектуючі та матеріали для змазки. Сервісна організація повинна проводити, за необхідності (вихід із ладу) заміну обладнання, а також заміну витратних матеріалів, у тому числі
трансформаторного масла (вивозити трансформаторне масло на утилізацію).
Використання в технолоДля забезпечення максимальної продуктивності ФЕМ їх поверхні необхідно періодигічному процесі (очищення чно очищати від пилу та інших забруднень. Подібні профілактичні роботи повинні промодулів від забруднень)
водитись, як мінімум, два рази на рік, але їх періодичність може бути іншою – в залежнотехнічної води без хімічсті від умов оточуючого середовища. Для очистки встановлених на великій площі ФЕМ
них та інших домішок
потрібно використовувати великі об’єми води, що може негативно вплинути на грунти,
поверхневі і підземні води тощо. Для зменшення впливу від технологічних процесів ФЕС
на навколишнє середовище, у відповідності до СанПіН-4630-88; ГОСТ 17.4.3.02-85
(2003); ГОСТ 17.4.3.06-86, очищення поверхонь ФЕМ потрібно виконувати чистою технічною водою. З метою уникнення шкідливих впливів на поверхневі води, в технологічному процесі необхідно використовувати воду без хімічних домішок та інших компонентів.
В такому разі відпрацьована технічна вода та стоки будуть забруднюватися в основному
пилом з території ФЕС.
Очищення поверхонь потужних великих ФЕМ доцільно виконувати за допомогою
моторизованої техніки, оснащеної прибиральним обладнанням та баком з технічною водою і мотопомпою (яка забезпечує подачу води). Щоб уникнути пошкодження поверхонь
ФЕМ, потрібно використовувати спеціальне механічне устаткування, яке забезпечить
обережне їх очищення, наприклад, прості щітки з телескопічними держаками.
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Для запобігання процесам ерозійного змиву в періоди інтенсивного випадіння атмосферних опадів, сніготанення або періодичного очищення фотоелектричних модулів
проектом будівництва ФЕС, у відповідності до ДБН А.3.1-5:2009; СанПіН-4630-88;
ГОСТ 17.4.3.02-85 (2003); ГОСТ 17.4.3.06-86, потрібно передбачати комплекс заходів
по регулюванню та відведенню поверхневих стоків (дощові, снігові та технологічні
стоки води) з території об’єкту за межі ділянки ФЕС. За необхідності проводиться очищення забруднених стічних вод.
Забруднені поверхневі води з території ФЕС підлягають механічному очищенню на
очисних спорудах зливових стоків з доведенням показників забруднення зливових вод
до нормативних (у відповідності до ГОСТ 17.4.3.05-86).
Очищені технічні стічні води доцільно використовувати для природного поливу газонів та зелених насаджень на території ФЕС. Такій захід сприятиме збереженню водних ресурсів та зменшенню собівартості експлуатації ФЕС.
Для зменшення впливу відходів діяльності ФЕС на навколишнє середовище, у відповідності до ЗУ №187/98-ВР від 05.03.1998, потрібно:
1. Забезпечувати сервісне обслуговування основного технологічного обладнання
спеціалізованими організаціями.
2. Облаштовувати спеціальні майданчики для контейнерів з побутовим сміттям.
3. Збирати побутові відходи у спеціальні контейнери та періодично вивозити їх на
відповідні підприємства для утилізації або іншого поводження з ними. Збирати тверді
відходи потрібно окремо (виконуючи їх сортування) відповідно до санітарних норм і
правил утримання територій.
Проект має бути розроблений з урахуванням правил з протипожежної безпеки. Категорія та клас вибухової та вибухопожежної небезпеки повинні визначатись виходячи з
прийнятих в проекті технологічних процесів і застосовуваних матеріалів згідно діючих
норм.
Аварійні ситуації, що матимуть вплив на оточуюче середовище, можуть виникнути
внаслідок стихійного лиха.
Аварійні ситуації можуть також виникнути при порушенні обслуговуючим персоналом виробничих інструкцій та технологічного регламенту.
При розробці проекту потрібно враховувати можливість нестандартних ситуацій
при:
– відключенні електроенергії на тривалий період в центральній мережі електропостачання району експлуатації ФЕС;
– виходу з ладу кожного з видів обладнання та устаткування.
При виникненні аварійної ситуації проектом мають бути передбачені заходи, що запобігатимуть забрудненню навколишнього середовища:
1. При виникненні нештатних (аварійних) ситуацій на фотоелектричній станції система захисту і реагування за допомогою спеціального програмного забезпечення повинна передати інформацію з відображенням місця, часу і суті того, що сталося, на пульт
оператора ФЕС та до вищестоящої інстанції. Також має бути передбачена функція контролю за мережею:
– обмеження потужності та динамічний контроль;
– повне відключення станції від мережі, за необхідності.
2. Проектом мають бути передбачені необхідні протипожежні заходи згідно діючих
норм протипожежної безпеки.
3. Проектні рішення повинні виконуватись із урахуванням характеристик сейсмічності району розміщення ФЕС.
Потрібно також враховувати можливість надзвичайних ситуацій в результаті аварій
на поруч розміщених потенційно небезпечних об’єктах, в тому числі на транспорті.
Проект має бути розроблений з урахуванням правил з техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії, вимог ПУЕ, Держтехнагляду, діючих норм і правил
з техніки безпеки.
В проекті обов’язково має бути передбачено виконання вимог, які враховують умови безпеки праці, попередження травматизму, професійних захворювань, пожеж і вибухів (СНиП III-4-80; ДНАОП 0.00-1.21-98).
Умови праці при монтажі, експлуатації та ремонті обладнання ФЕС повинні задовольняти діючим вимогам.
З метою забезпечення техніки безпеки, зокрема для запобігання потраплянню людей і тварин під прямий вплив (напругу) ліній електропередачі електростанції, територію ФЕС потрібно огороджувати. Для забезпечення надійної роботи фотоелектричної
станції проектом повинна передбачатись організація засобів охоронної сигналізації та
відеоспостереження.
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3
По закінченні будівництва ФЕС потрібно виконати повний комплекс робіт з благоустрою та озеленення території, а в процесі її експлуатації – постійно утримувати територію в належному стані. При цьому, для вирішення деяких задач по обслуговуванню
території ФЕС (наприклад: викіс трави на території станції влітку; прибирання снігу на
території взимку; транспортування великих об’ємів води для очищення фотоелектричних модулів) доцільно використовувати моторизовану техніку.
Для забезпечення нормальних умов експлуатації, запобігання ушкодження, а також
для зменшення негативного впливу на довкілля необхідно встановлювати охоронну
зону навколо фотоелектричної станції (по її периметру).
Відповідно до діючих санітарних правил ДСП 173–96 та ДБН 360-92 енергетичні
об’єкти, у тому числі фотоелектричні станції, не потребують встановлення нормативної
санітарно-захисної зони (СЗЗ). Тому у кожному конкретному випадку розробляється
розрахункова СЗЗ. Критерієм встановлення розміру СЗЗ є наявність шкідливих факторів
на кордоні населеного пункту, які не повинні перевищувати гранично допустимі.
Якщо СЗЗ навколо ФЕС встановлювати не потрібно, то у відповідності до нормативних документів ЗУ № 2480 від 09.07.2010, ДСП 173-96 та ДБН 360-92 встановлюється
охоронна зона. Відстань від промислових об’єктів до найближчих населених має відповідати діючим санітарним нормам ДСП 173-96, однак вона повинна бути не менша, ніж
мінімальна відстань, яка задовольняє вимоги пожежної безпеки у відповідності до ЗУ
№3745-ХІІ від 17.12.1993 та НАПБ А.01.001-2004.

Висновок. В роботі надано основні екологічні умови, які необхідно враховувати при проектуванні, будівництві та експлуатації фотоелектричних станцій з наданням відповідних нормативних та законодавчих документів. Ці матеріали
будуть корисними для проектантів, будівельників
та обслуговуючого персоналу ФЕС.

power system]. Entered 01.01.2017. K. State Enterprise
«UkrNDNTS». 2016. 52 p. [in Ukrainian].
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В статье представлено подробный поэтапный анализ всего
цикла создания и функционирования фотоэлектрических
станций в Украине с привязкой его к требованиям по соблюдению и обеспечению экологии и охраны окружающей
природной среды. Проанализированы все основные этапы,
начиная с того, на каких землях можно размещать фотоэлектрические станции, какое оборудование необходимо
преимущественно использовать, как целесообразно эксплуатировать эти станции и заканчивая выводом их из эксплуатации и утилизацией составных частей станций и
рекультивацией территории. Здесь также досконально
проработано нормативно-правовую и рекомендательную
документацию, которая есть и действует в Украине по
экологической и природоохранной направленности. При
этом учтено также и прогнозирование экологических рисков, проведение государственного мониторинга окружающей природной среды, учет отдаленных экологических последствий, чтобы влияние деятельности человека на окружающую среду, технологическая нагрузка на природную
среду были минимальными. На основе проведенного анализа
нормативно-правовой и рекомендательной документации
по экологической и природоохранной проблематики и ее
соблюдение с привязкой к фотоэлектрическим станциям,
что является обязательным при проектировании, строительстве и эксплуатации ФЭС, разработано методические
рекомендации «Комплексные меры и рекомендации по
уменьшению воздействия фотоэлектрических станций на
окружающую среду». Библ. 4, табл. 1.
Ключевые слова: экология, охрана окружающей природной среды, фотоэлектрическая станция, утилизация, рекультивация.
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ФАКТОР ПОТЕРИ МОЩНОСТИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ ПРИ ИХ
ВЗАИМНОМ ЗАТЕНЕНИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ УГЛОВ НАКЛОНА И РАСCТОЯНИЙ
МЕЖДУ РЯДАМИ МОДУЛЕЙ
Д.А. Демин1,2, А.Н. Гаевская1, А.Ю. Гаевский1,2
1Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского»,
03056, пр. Победы, 37, г. Киев, Украина.
2Институт возобновляемой энергетики НАН Украины,
02094, ул. Гната Хоткевича, 20а, г. Киев, Украина.

Существенным фактором, влияющим на среднесуточную выработку электроэнергии фотоэлектрическими станциями
(ФЭС), является взаимное затенение соседними рядами фотомодулей (ФМ). Для уменьшения степени влияния взаимного
затенения на выработку ФЭС необходимо решение задачи оптимизации межрядных расстояний и высоты рядов ФМ,
т.е. их углов наклона. Несмотря на геометрический характер этой задачи, ее решение не является тривиальным, поскольку требуется учет изменения угла высоты Cолнца, изменения интенсивности радиации на наклонной поверхности,
а также вариации соотношения прямой и диффузной компонент радиации на протяжении светового дня и в течение
всего календарного периода работы ФЭС. В данной работе для описания степени влияния частичного затенения на выходную мощность рядов ФМ введен фактор ослабления их мощности при затенении. Этот фактор определен на основе
экспериментальных вольтамперных характеристик (ВАХ), снятых на разработанной нами установке для полевых измерений ВАХ в условиях нижнего затенения в случаях горизонтального и вертикального расположения модулей. Полученные зависимости фактора мощности ФМ от степени затенения использованы для вычисления предложенных нами
карт среднесуточной выработки фотоэлектрической системы в координатах «плотность размещения рядов – угол
наклона». Исходными данными, помимо фактора ослабления мощности, являются почасовые суммы прямой и диффузной радиации на горизонтальную поверхность для каждого месяца периода работы ФЭС. Разработанный метод позволяет найти оптимальные конфигурации рядов ФМ при решении двух типов задач: (1) обеспечения максимально й выработки при заданной установленой мощности ФЭС и (2) - получения максимальной выработки с единицы площади
участка. Метод применим для любого сезонного периода работы ФЭС и любого региона, для которого имеются указанные выше радиационные данные.Библ. 22, рис. 9.
Ключевые слова: фотоэлектрические станции, взаимное затенение рядов фотомодулей, оптимизация угла наклона, оптимизация расстояния между рядами фотомодулей, выработка электроэнергии.

POWER LOSS FACTOR OF PV MODULES DUE TO MUTUAL SHADING
AND OPTIMIZATION OF TILT ANGLES AND DISTANCE BETWEEN
ROWS OF MODULES
D. Diomin1,2, A. Gaevskaya1, A. Gaevskii1,2
1National

Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
03056, 37 Peremohy Av., Kyiv, Ukraine.
2Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
A significant factor affecting on the average daily electricity output by photovoltaic (PV) plants is the mutual shading by adjacent
rows of PV modules. To reduce the mutual shading influence on the PV plant output one have to solve the problem of optimization of
the inter-row distances and the height of the PV module arrays, i.e. the modules tilt angles. Despite the geometric nature of this
problem, its solution is not trivial, since it's necessary to account the changing of the sun’s height, the variations of the total irradiance on tilted surface and of the ratio of the direct and diffuse irradiance components during the daylight hours and during the entire
calendar operation period of PV plant. In this paper, in order to describe the degree of influence of partial shading on the output
power of PV rows the power attenuation factor due to shading has been introduced. This factor is determined on the basis of experimental current-voltage characteristics (CVC), which were measured by the device developed in this work for testing of PV modules
in field conditions with bottom shading in cases of horizontal and vertical arrangement of modules. The obtained dependences of the
PV power attenuation factor on the shading degree are used to calculate the average daily PV energy output maps in the coordinates
“row placement density – tilt angle”. As initial data, in addition to the power attenuation factor, are the hourly direct and diffuse
insolation on a horizontal surface for each month of the PV plant operation. The developed method makes it possible to find the optimal configurations of the PV rows for two types of optimization problems: (1) ensuring maximum output at a given PV plant power
and (2) obtaining maximum PV system output per unit area of the site. The method is applicable for any seasonal period of PV operation and for any region for which the above-mentioned insolation data are available. Ref. 22, fig. 9.
Keywords: PV plants, mutual shading of module rows, optimization of tilt angle, optimization of distance between module rows, PV
power output.
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1. Введение. Величина электроэнергии, вырабатываемой фотоэлектрическими станциями
(ФЭС) в значительной степени зависит от того,
насколько оптимальной является конфигурация
расположения рядов фотомодулей (ФМ). Для
повышения уровня генерации ФЭС модули
должны устанавливаться под определенными
углами наклона и азимута. Кроме того, существенны межрядные расстояния и их соотношение с высотой рядов, а также размещение модулей внутри рядов: горизонтальное (альбомное)
или вертикальное (портретное). Задаче оптимизации этих углов применительно к различным
странам и регионам посвящены многочисленные
работы [1–3]. В большинстве работ оптимальные наклон и азимут панелей выбираются из
условия максимума суммы солнечной радиации,
поступающей на единицу площади приемной
Відновлювана енергетика. 2019. № 4

поверхности за календарный период работы
станции. На ФЭС большой мощности ряды модулей имеют, как правило, азимутальное
направление приемной поверхности на юг и
размещаются на свободном земельном участке,
на котором отсутствуют крупные затеняющие
объекты. Однако остается проблема частичного
затенения соседними рядами модулей в часы,
когда угол высоты Солнца не очень велик. При
частичном затенении меняется расположение
точки максимальной мощности на ВАХ, а также
появляются дополнительные максимумы на
кривой «мощность-напряжение нагрузки», что
затрудняет работу алгоритмов МРРТ (Maximum
Power Point Tracking) инверторов ФЭС. Но основным негативным следствием частичного затенения является падение выходной мощности
затененных рядов ФМ [4–7].
38
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Расчеты [5, 6] и эксперимент [7, 8] показывают, что фактор частичного затенения является существенным при проектировании ФЭС и оптимизации конфигурации рядов ФМ, а также для минимизации стоимости оборудования. Существенное влияние неоднородной освещенности на мощность ФЭС было подтверждено на многочисленных примерах при выполнении программы «1000
фотоэлектрических
крыш»
(1000-Roofs-PVProgramme), начатой в Германии в 1990 году [9].
На этапе проектирования ФЭС обязательно
должен проводиться анализ влияния частичного
затенения на суточную выработку электростанции. Такой анализ выполняется путем моделирования возможных изменений конфигурации тени
на ФМ и соответственно выходной мощности
станции. К настоящему времени разработаны различные аналитические и численные модели, учитывающие фактор затенения [5–11]. Настоящая
работа ориентирована на подход, ранее предложенный авторами [8], который основан на определении экспериментальным путем фактора мощности затененных панелей f ( s) и на дальнейшем
его применении для оптимизации межрядных расстояний и углов наклона солнечных панелей.
Определение фактора мощности в нашей работе основано на измерении вольтамперных характеристик (ВАХ) фотомодулей при различных

степенях частичного затенения и на дальнейшем
вычислении максимальной выходной мощности
ФМ. С помощью специально разработанных экспериментальной установки и программного
обеспечения выполнены измерения и обработка
данных для различных условий затенения фотомодулей с различными вариантами размещения в
рядах (альбомным или портретным). Измерения
выполнялись на ФМ из монокристаллического и
поликристаллического кремния.
2. Результаты измерений. В данной работе
была реализована измерительная схема вольтамперной характеристики с помощью переменного
сопротивления нагрузки (от 0 до 300 Ом), рассчитанная на фотомодули мощностью 80 – 150 Вт и
показанная на рис. 1. Экспериментальные данные
относительно ВАХ поступали на систему сбора
данных, построенную на основе микроконтроллера Atmel 328, имеющего ограничения по входному
напряжению 5 В и разрешение 5 мВ. Напряжение
на нагрузке Rload измерялось через делитель
напряжения R1 – R2, а ток в нагрузке контролировался с помощью токового шунта Rshunt=0.23 Ом.
Одновременно с измерениями напряжений на резисторах измерялась освещенность с помощью
модуля BH1750 на фоторезисторе, что позволило
ввести поправки на изменяющуюся солнечную
радиацию в процессе измерений.

Рис.1. Схема измерения электрических характеристик ФМ.
Fig. 1. Scheme for measuring of electrical characteristics of PV modules.

Данные с АЦП микроконтроллера передавались через USB-интерфейс в ПК и записывались
в файл. Дальнейшая обработка и аппроксимация
ВАХ выполнялись с помощью специализированных программ в пакете MATLAB. В ходе экспеВідновлювана енергетика. 2019. № 4

риментов была снята ВАХ фотомодулей из монокристаллического и поликристаллического
кремния при различных степенях затенения и
определены характеристики основных режимов
работы ФМ: максимума мощности (ММ), холо39
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стого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ).
3. Моделирование ВАХ фотомодулей в
условиях частичного затенения. В данной работе
исследовано взаимное затенение рядами солнечных
панелей, которое чаще всего наблюдается в утренние и вечерние часы работы ФЭС, а также влияние
затенения на параметры ФМ, характеризующие
электрические потери. Тень начинает появляться в
нижней части ФМ и распространяться вверх по
мере уменьшения высоты Солнца, что отвечает
постепенному затенению рядов последовательно
соединенных фотоэлектрических ячеек. Результаты
экспериментов, полученные для подобного типа
затенения, показаны на рис. 2. Кривые с меньшими
значениями тока КЗ соответствуют возрастающей
площади частичного затенения.

Если модуль расположен горизонтально
(альбомная ориентация), то при частичном затенении нижней части модуля падает фотогенерация одной из серий последовательно соединенных фотоэлектрических ячеек. В результате ВАХ
I(V) имеет многоступенчатый характер (рис. 2а) и
соответственно зависимость мощности от напряжения на нагрузке P(V) характеризуется несколькими максимумами (рис. 2б). Если же модуль
расположенном вертикально (портретная ориентация), то при нижнем затенении происходит одновременное падение фотогенерации всех серий
последовательно соединенных ячеек. При этом
кривая I(V) лишь смещается по току без изменения формы (рис. 2в), а кривая P(V) не распадается на несколько максимумов (рис. 2г).

а

б

в

г

Рис. 2. ВАХ (а, в) и зависимости мощности от напряжения нагрузки (б, г): а,б – поли-Si модуль Kvazar KV-100W с альбомной ориентацией; в,г – моно-Si модуль SunRise SR 100W с портретной ориентацией.
Fig. 2. CVC (a, в) and the dependence of power on the load voltage (б, г): a, b - poly-Si module Kvazar KV-100W with landscape
orientation; c, d - Mono-Si module SunRise SR 100W with portrait orientation.

Для корректного определения параметров
ФМ необходимым этапом является предварительная обработка результатов измерений, которая заключается в сортировке данных и их аппроксимации с помощью модельных кривых.
Відновлювана енергетика. 2019. № 4

Функции, представляющие эти кривые, позволяют найти пары значений (I,V) в экспериментально недостижимых точках к.з. и х.х. К настоящему
времени известен ряд работ, в которых выполняется моделирование ВАХ ФМ с помощью раз40
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личных классов функций (экспоненциальных,
как в формуле Шокли [12–14], функции Ламберта [15–17], нейронных сетей [18] и др.). В данной
работе при моделировании ВАХ была применена
кусочно-полиномиальная аппроксимация. Согласно работе [19] аппроксимирующая функция
задавалась на четырех характерных интервалах
ВАХ: в окрестностях КЗ, ХХ и максимума мощности. Коэффициенты при степенях аппроксимирующих полиномов определялись методом
наименьших квадратов и удовлетворяли условиям непрерывности аппроксимант и их производных. В процессе подгонки модельной кривой под
экспериментальные данные оптимизировалось
также расположение точек сшивания аппроксимирующих кривых.
Следующий этап после аппроксимации экспериментально полученной ВАХ заключается в
определении («экстракции») основных параметров ФМ, описывающих поведение модуля в рамках эквивалентной схемы замещения (см. обзор
[13, 20]). Для нахождения этих параметров необходимо решать систему нелинейных уравнений,
как в задаче непосредственного определения параметров, так и в задаче подгонки параметров
под эксперимент путем нелинейной оптимизации. Как известно, при решении таких систем
требуется задание начальных значений параметров, от которых в определяющей степени зависит
результат последующего итерационного процесса. Для пяти- и семипараметрических моделей
однодиодной и двухдиодной схем замещения
адекватный результат можно получить, если
удачно выбраны начальные значения [6, 13].
Опыт показывает, что лишь небольшие изменения стартовых значений приводят к нефизичным
и непредсказуемым результатам. Это особенно

характерно для экстракции параметров на основе
полевых измерений ФМ. Определение стартовых
значений в этих случаях представляет собой отдельную задачу, во многом зависящую от навыков оператора. Поэтому важным представляется
построение устойчивого алгоритма определения
характеристик ФМ, который можно применять,
когда заранее не известны параметры схем замещения. Разработке такого алгоритма определения
параметров и применению его к экспериментальным данным ФМ посвящена работа [21]. Метод
экстракции, развитый в этой работе, не требует
начальных параметров и является устойчивым
при выполнении итерационных вычислений.
Для однодиодной схемы замещения речь
идет о вычислении набора параметров
  I ph , Rs , Rp , I 0 , A , где I ph – ток фотогенерации, Rs и R p – последовательное и параллельное
(шунтирующее) сопротивления потерь, I 0 – обратный ток насыщения диода, описывающего pn-переход, A - коэффициент неидеальности диода, значения которого лежат в интервале от 1 до
2. Алгоритм решения системы уравнений для
набора  [21] основан на аналитическом разложении нелинейных уравнений для основных режимов работы ФМ по малым параметрам, являющимся комбинациями величин из набора  .
Применение этого метода к экспериментальным
данным, приведенным на рисунках 2, позволяет
найти, например, сопротивление Rs , отвечающее
за основные электрические потери в ФМ (потери
в объемном слое полупроводников и в системе
контактов). Соответствующие кривые, показывающие зависимость потерь от степени затенения, приведены на рис. 3.

а

б

Рис. 3. Зависимости последовательного сопротивления потерь Rs от относительной площади нижнего затенения s: а –
портретная ориентация моно-Si модуля SunRise SR 100W; б – альбомная ориентация поли-Si модуля Kvazar KV-100W.
Fig. 3. Dependences of the series loss resistance Rs on the relative area of the lower shading s: а - portrait orientation of the
mono-Si module SunRise SR 100W; b - landscape orientation of the poly-Si module Kvazar KV-100W.
Відновлювана енергетика. 2019. № 4
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Rs
Последовательное
сопротивление
наиболее сильно влияет на поведение ВАХ модуля в окрестности максимума мощности и
вблизи холостого хода. Из графиков на рис.3
видно, что в отсутствие затенения Rs меньше у
ФМ из монокристаллического кремния. С появлением частичного затенения и увеличением
его до полного затенения сопротивление потерь существенно растет: Rs возрастает примерно в два раза для портретной ориентации и
примерно в 10 раз – для альбомной ориентации, если оценивать это сопротивление в
окрестности точки холостого хода.
4. Потери мощности при затенении ФМ.
Влияние взаимного затенения на мощность ФМ
будем характеризовать коэффициентом потерь,
который равен
Kloss ( s, I s , I t 0 ) 

Рис. 4. Геометрия взаимного затенения рядами
солнечных панелей.
Fig. 4. Self-shading geometry of solar panels rows.

Освещенность в области тени является, вообще говоря, неоднородной: она выше вблизи
края тени по сравнению с участками более далекими от края. Эту неоднородность следовало бы
учитывать при моделировании влияния затенения на мощность ФМ. Однако, как показал эксперимент, значение пары величин (I, V) вольтамперной характеристики определяется именно
наименее освещенным участком в области тени.
Поэтому при дальнейших расчетах мы считаем
тень однородной, а интенсивность радиации в
области тени равной минимальному значению на
всем затененном поле модуля. Этот факт и отражен в формулах (1)-(3), в которых присутствует
лишь одно значение Is, зависящее от относительной площади тени s.
Для получения зависимостей фактора
f ( s) экспериментальные данные в виде пар значений (Pm ,Vm) для максимумов мощности интерполировались на весь интервал значений степени
затенения s с помощью полиномов Эрмита. На
рисунке 5 приведены зависимости f ( s) (3) для
фотомодулей SunRise SR 100W из моно-Si с
портретной и фотомодулей Kvazar KV-100W из
поли-Si c альбомной ориентацией, полученные на
основании кривых P(V) рисунков 2б и 2г.

P( s  0, I t 0 )  P( s, I s , I t 0 )
, (1)
P(s  0, I t 0 )

где P( s, I s , I t 0 ) – электрическая мощность в
нагрузке при степени нижнего затенения s,
I s и I t 0 – интенсивности радиации в тени и на
освещенной
наклонной
поверхности;
P(s  0, It 0 ) – мощность в нагрузке в отсутствие
тени. Степень затенения определяется нами [8]
как отношение площади затененной части ряда к
полной площади ряда (рис.4):

s

Sshad l cos 

,
S0
L

(2)

где l – высота рамки, обрамляющей солнечную панель,  – угол наклона панели, L – период регулярного расположения панелей.
Введем также фактор потери мощности затененной панелью [8], равный
f ( s, I s , IT )  1  Kloss 

P ( s, I s , I T )
.
P( s  0, IT )
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а

б

Рис. 5. Зависимости фактора потери мощности f(s) от относительной площади нижнего затенения: а – портретная
ориентация моно-Si ФМ; б – альбомная ориентация поли-Si ФМ; сплошная кривая относится к главному максимуму мощности, штриховая – к побочному максимуму.
Fig. 5. Dependences of the power loss factor f (s) on the relative area of the lower shading: а - portrait orientation
of mono-Si module; b - landscape orientation of poly-Si module; the solid curve refers to the main maximum of power,
the dashed curve refers to the secondary maximum.

Из этих рисунков видно, что влияние степени затенения на выходную мощность системы
ФМ имеет существенно нелинейный характер, а
именно: величина фактора f ( s) на начальном
участке кривой убывает непропорционально увеличению s. Связано это с тем, что при полном
затенении нескольких ячеек модуля, ток протекает через обводной диод, и из процесса генерации
исключается не только несколько затененных
ячеек, но и все ячейки, шунтируемые диодом.
Соответственно мощность модуля уменьшается
на десятки процентов. При дальнейшем возрастании s уменьшение тока генерации замедляется.
Исследования настоящей работы проводились в НТУУ «Киевский политехнический институт». Азимут нормали к поверхности исследованных фотомодулей был направлен на юг, а
угол наклона модулей (угол между горизонтальной плоскостью и плоскостью ФМ) равнялся 35.
Этот угол наклона, как показано в следующем
разделе статьи, является оптимальным для киевского региона.
5. Влияние фактора мощности на оптимальные межрядное расстояние и угол наклона солнечных панелей. На основе полученных
зависимостей фактора мощности f ( s) от степени затенения можно выполнить вычисления выработки электроэнергии ФЭС с параллельным
расположением рядов панелей ФМ, одинаково
ориентированных по азимуту и имеющих определенный угол наклона . При этом будем использовать подход [8], согласно которому для
заданного географического места рассчитывается
приход радиации на наклонную поверхность в
Відновлювана енергетика. 2019. № 4
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течение календарного периода T работы станции,
определяется соответствующие число пиковых
солнечных часов и выработка электроэнергии
E(T,,) на единицу площади ФМ или единицу
площади земельного участка в зависимости от
двух параметров: угла наклона  и плотности
расположения рядов   l / L . Методика расчета
позволяет построить поверхности E(T,,) и оптимизировать геометрические параметры системы фотомодулей ФЭС.
В качестве примера приведем результаты
расчета E(,) для ФЭС, работающей в течение
всего календарного года и установленной в Киевской области. При этом используем справочные радиационные данные для горизонтальной
поверхности [22], полученные за продолжительный период времени. Фактор мощности
f ( s) описываем интерполированными зависимостями, показанными на рисунках 5 а,б.
На рис. 6 приведены два типа контурных
графиков E(,) при портретной ориентации ФМ:
среднесуточная выработка на единицу площади
панели (рис. 6а) и выработка на единицу площади земельного участка (рис. 6б). Используя первый тип графиков можно находить оптимальные
 и  для достижения максимальной выработки,
приходящейся на единицу площади фотомодуля.
Второй тип графиков следует использовать, когда стоит задача оптимизации  и  для получения максимальной выработки с единицы площади земельного участка, на котором располагается
ФЭС с одинаково ориентированными рядами
солнечных панелей.
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Рис. 6. Контурные графики среднесуточной выработки ФЭС в районе Киева при портретной ориентации ФМ: а –
выработка энергии (кВт·ч) на 1м2 площади ФМ; б – выработка энергии (кВт·ч) на 1м2 земельного участка.
Fig. 6. Contour graphs of the average daily output of PV systems in the Kiev region with a portrait orientation of the PV
modules: a - energy production (kW· h) per 1 m2 of the module area; b - energy production (kW·h) per 1 m2 of land site.

Аналогичные графики для среднесуточной
выработки, но при альбомной ориентации ФМ,
т.е. при использовании фактора мощности для

а

основного максимума мощности (см. рис. 5б),
отслеживаемого с помощью инвертора, показаны
на рис. 7.

б

Рис.7. Контурные графики среднесуточной выработки ФЭС в районе Киева при альбомной ориентации ФМ: а – выработка энергии (кВт·ч) на 1м2 площади ФМ; б – выработка энергии (кВт·ч) на 1м2 земельного участка.
Fig. 7. Contour graphs of the average daily output of PV system in the Kiev region with landscape orientation of PV modules:
a - energy production (kW·h) per 1 m2 of module area; b - energy production (kW·h) per 1 m2 of land site.

Из графиков поверхностей E(,) рисунков
6а и 7а видно, что для рассмотренного региона
максимальной выработки с единицы площади
ФМ можно достичь при плотности рядов не превышающей 0.35 и угле наклона (353)º как для
портретной, так и для альбомной ориентации модулей. Если же условием оптимизации является
получение максимальной выработки с единицы
площади земельного участка под ФЭС, то
наибольшая выработка (~ 0.35 кВт·ч/1м2) при
портретной ориентации панелей согласно графиВідновлювана енергетика. 2019. № 4

44

ку на рис.6б достигается при заполнении участка
  0.8  0.95 и угле наклона панелей менее 3º.
Альбомная ориентация допускает несколько
большую выработку (~ 0.4 кВт·ч/1м2) при
  0.95 и практически горизонтальном расположении ФМ (см. рис. 7б).
Зависимости среднесуточной выработки от
плотности рядов для наглядности изобразим в
виде двумерных графиков для альбомной (рис. 8)
и портретной (рис. 9) ориентаций фотомодулей
на ФЭС в районе Киева.
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Рис. 8. Зависимости среднесуточной выработки от плотности рядов ФМ в альбомной ориентации при различных
углах наклона  в расчете на 1 м2 площади модуля (а) и в расчете на 1 м2 земельного участка (б): 1 –  = 0º; 2 –  =10º;
3 –  =35º; 4 –  =50º.
Fig. 8. Dependences of the average daily output on the density of module rows in landscape orientation for various tilt angles
 and calculations per 1m2 of module area (a) and per 1m2 of land site (b): 1 –  = 0º; 2 –  =10º;
3 –  =35º; 4 –  =50º.

а

б

Рис. 9. Зависимости среднесуточной выработки от плотности рядов ФМ в портретной ориентации при различных
углах наклона  в расчете на 1 м2 площади модуля (а) и в расчете на 1 м2 земельного участка (б): 1 –  = 0º; 2 –  =10º;
3 –  =35º; 4 –  =50º.
Fig. 9. The dependences of the average daily output on the density of module rows in portrait orientation for various tilt angles  and calculations per 1m2 of module area (a) and per 1m2 of land site (b):1 –  = 0º; 2 –  =10º;
3 –  =35º; 4 –  =50º .

На графиках рисунков 8, 9 изображены сечения поверхностей E(,) при фиксированных углах
. Наибольшая выработка в расчете на
1 м2 площади модуля при обоих видах ориентации
достигается, когда плотность рядов составляет менее 0.3, а угол наклона равен оптимальному значению 35 для изолированных панелей. Для получения максимальной выработки с 1 м2 земельного
участка оптимальным является горизонтальное поВідновлювана енергетика. 2019. № 4
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ложение панелей ( = 0º) и максимально плотное
расположение рядов ( > 0.95). Если же выбран
оптимальный угол наклона  = 35 (как для изолированных панелей), то недобор среднесуточной
выработки при плотности, например, ~0.75 составит порядка 30% по сравнению с горизонтальным
расположением панелей (см. рис. 8б, 9б).
Результаты и выводы. 1. В настоящей работе с помощью созданной измерительной уста-
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новки на базе микропроцессора Atmel 328 проведены измерения ВАХ фотомодулей из моно- и
поликристаллического кремния в условиях различной степени частичного затенения. Были исследованы горизонтальное (альбомное) и вертикальное (портретное) расположения модулей,
которые при нижнем частичном затенении модулей приводят к различию в вольтамперных характеристиках и кривых мощности.
2. Показано, что выработку ФЭС с учетом
частичного затенения можно с достаточной степенью точности вычислить, если ввести фактор
мощности f ( s) модулей, зависящий от степени
затенения s, который определяеться на основе
экспериментально полученных ВАХ. Разработан
метод вычисления генерации ФЭС за определенный календарный период на основе рассчитанной
функции f ( s) и метеорологических данных по
среднемесячным суммам радиации.
3. Анализ построенных моделей генерации и
потери мощности при частичном затенении
удобно разделить на две части соответственно
двум типам задач: обеспечение максимума выработки на единицу площади фотомодулей и на
единицу площади земельного участка. В работе
построены карты распределения среднесуточной
генерации E(,) для указанных двух типов оптимизационных задач.
4. Численные расчеты по поиску максимума
генерации в задачах первого типа показал следующее. Максимальная выработка с единицы площади ФМ обеспечивается согласно расчетам с
использованием функции f ( s) для Киева и об-

тервалы оптимальных значений углов наклона и
межрядных расстояний солнечных панелей для
конкретных регионов расположения ФЭС.
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ласти при   0.35 ,   30 . Это относится как
к альбомной, так и к портретной ориентации ФМ.
Расчет выработки в задачах второго типа показал, что максимальная выработка с единицы
площади земельного участка достигается при
наиболее полном заполнении участка, когда
  0.95 и угол наклона менее 1º как при портретной, так и при альбомной ориентации ФМ.
Отметим, что относительная погрешность вычислений, выполненных в пакете MATLAB, составляет не более 1% (с учетом процедур аппроксимации и интерполяции).
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ориентации ФМ. Развитый в настоящей работе
метод обработки измерений ВАХ фотомодулей
при различном затенении и аналитический расчет
среднесуточной выработки позволяет найти инВідновлювана енергетика. 2019. № 4
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ФАКТОР ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ
ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ ПРИ ЇХ
ВЗАЄМНОМУ ЗАТІНЕННІ
ТА ОПТИМІЗАЦІЯ КУТІВ НАХИЛУ І ВІДСТАНЕЙ
МІЖ РЯДАМИ МОДУЛІВ
Д.А. Дьомін1,2, А.Н. Гаєвська1, А.Ю. Гаєвський1,2
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технічний університет України «Київський
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2 Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна.
Істотним чинником, що впливає на середньодобовий виробіток електроенергії фотоелектричними станціями (ФЕС),
є взаємне затінення сусідніми рядами фотомодулів (ФМ).
Для зменшення ступеня впливу взаємного затінення на виробіток ФЕС необхідне рішення задачі оптимізації міжрядних відстаней і висоти рядів ФМ, тобто їх кутів нахилу.
Незважаючи на геометричний характер цій задачі, її рішення не є тривіальним, оскільки потрібно враховувати
зміни кута висоти сонця, зміни інтенсивності радіації на
похилій поверхні, а також варіації співвідношення прямої
та дифузійної компонент радіації протягом світлового дня
і протягом всього календарного періоду роботи ФЕС. У
даній роботі для опису ступеня впливу часткового затінення на вихідну потужність рядів ФМ введений фактор ослаблення їх потужності при затіненні. Цей фактор визначений на основі експериментальних вольтамперних характеристик (ВАХ), знятих на розробленої нами установці для
польових вимірювань ВАХ в умовах нижнього затінення у
випадках горизонтального і вертикального розташування
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модулів. Отримані залежності фактора потужності ФМ
від ступеня затінення використані для обчислення запропонованих нами карт середньодобового виробітку фотоелектричної системи в координатах «щільність розміщення
рядів – кут нахилу». Вихідними даними, крім фактора ослаблення потужності, є погодинні суми прямої та дифузійної
радіації на горизонтальну по-поверхню для кожного місяця
періоду роботи ФЕС. Розроблений метод дозволяє знайти
оптимальні конфігурації рядів ФМ при вирішенні двох типів

оптимізаційних задач: (1) забезпечення максимального виробітку при заданій установчої потужності ФЕС і (2)
отримання максимального виробітку з одиниці площі земельної ділянки. Метод може бути застосований для будьякого сезонного періоду роботи ФЕС і будь-якого регіону,
для якого є зазначені вище радіаційні дані.
Ключові слова: фотоелектричні станції, взаємне затінення
рядів фотомодулів, оптимізація кута нахилу, оптимізація
межрядніх відстаней, виробіток електроенергії.
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ВПЛИВ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФІЛЮ ЛОПАТІ НА
ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОТОРА ВІТРОУСТАНОВКИ
В.М. Головко1, докт. техн. наук, проф., В.П. Коханєвич1, канд.техн.наук, М.О. Шихайлов1, наук. співроб.,
І.Я. Коваленко2, аспірант
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А м. Київ, Україна.
2Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,
03056, пр-т. Перемоги, 37 , м. Київ, Україна.

1

Різноманітність аеродинамічних профілів різних типів і їхня кількість викликає необхідність розроблення певних підходів
для доцільного вибору аеродинамічного профілю, який би відповідав вимогам раціонального перетворення енергії вітру з
максимальною ефективністю. Робота присвячена визначенню енергетичних показників ротора вітроелектричної
установки при різній швидкості вітру в залежності від профілю лопаті, шляхом аналізу аеродинамічних характеристик
різних типів профілів. В даній роботі використані методи аналізу аеродинамічних параметрів профілю лопаті та
характеристик ротора вітроустановки. Наведені методичні вказівки щодо їх вибору при проектуванні автономних
вітроенергетичних установок малої потужності. В залежності від коефіцієнта оберненої якості профілі були поділені на
дві групи: 1 – традиційні профілі Р-ІІ, А-6, BS-10, BS-10 , p-11-18 – дані профілі дозволяють отримати найкращі показники
коефіцієнта використання енергії вітру ротором в межах ξ = 0,36…0.4 в діапазоні швидкохідності z = 4…5; 2 – профілі
серії GA(W)-1 та ламінізовані профілі FX – профілям даної групи притаманні значення коефіцієнта використання енергії
вітру ξ=0,53…0,57 в діапазоні швидкохідності Z=6…11, а при Z=5…6 забезпечують коефіцієнт потужності ξ=0,49…0,53.
Проведений аналіз показав, що профілі групи 1 дозволяють отримати максимальні значення механічної потужності
91,8…93,3 Вт/м2 при значеннях коефіцієнтів використання енергії вітру ξ=0,33…0.44 в діапазоні швидкохідності z = 4…5.
Профілі групи 2 дозволяють отримати максимальні значення механічної потужності вітрового потоку, що проходить
через обтікаючу вітротурбіною площу 114,3…115,8 Вт/м2 при ξ= 0,54…0,55 в діапазоні швидкохідності z = 6…7.
Максимальна потужність розвивається вітроустановкою, лопаті ротора якої виконані на основі профілю FX та GA(W)-1.
Інші профілі за даним показником відрізняються незначно. Отримані залежності є основою для розробки системи
керування вихідною потужністю електрогенератора при змінній швидкості вітру. Бібл. 7, рис. 3.
Ключові слова: аеродинамічні характеристики профілю лопаті, ротор вітроустановки, енергетичні характеристики
ротора вітроустановки.

THE INFLUENCE OF AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF A BLADE PROFILE
ON THE ENERGY CHARACTERISTICS OF A WINDOW ROTOR
V. Golovko1, doctor of technical science, professor, V. Kokhanevich1, candidate of technical science, M. Shikhailov1, research
assistant, I. Kovalenko2, graduate student
1 Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
2National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
03056, 37 Peremohy Av., Kyiv, Ukraine

The variety of aerodynamic profiles of different types and their number makes it necessary to develop certain approaches for the
appropriate selection of an aerodynamic profile that would meet the requirements of rational conversion of wind energy with
maximum efficiency. The work is devoted to determining the energy performance of a rotor of a wind-driven installation at different
wind speeds depending on the blade profile, by analyzing the aerodynamic characteristics of different types of profiles. In this work,
the methods of analysis of aerodynamic parameters of the blade profile and the characteristics of the rotor of the wind turbine are
used. Guidelines for their choice in the design of low-power autonomous wind power plants are given. Depending on the inverse
quality ratio, the profiles were divided into two groups: 1 - traditional profiles: P-II, A-6, BS-10, BS-10, p-11-18 - these profiles
provide the best utilization rates the rotor wind energy within the range ξ = 0.36… 0.4 in the speed range z = 4… 5; 2 - GA (W) -1
series profiles and FX laminated profiles - the profiles of this group are characterized by the values of the wind energy utilization
factor ξ = 0.53… 0.57 in the speed range Z = 6… 11, and at Z = 5… 6 provide power factor ξ = 0.49… 0.53.
The analysis showed that the profiles of group 1 allow to obtain the maximum values of mechanical power 91.8… 93.3 W/m2 at the
values of the coefficients of the use of wind energy ξ = 0.33… 0.44 in the speed range z = 4… 5.
The profiles of group 2 allow to obtain the maximum values of the mechanical power of the wind flow passing through the flowing
wind turbine area 114,3… 115,8 W/m2 at ξ = 0,54… 0,55 in the range of speed z = 6… 7.
Maximum power is developed by a wind unit whose rotor blades are made on the basis of the FX and GA (W) -1 profile. Other
profiles differ slightly in this indicator. The dependencies obtained are the basis for the development of the control system of the
power output of the generator at variable wind speed. Ref. 7, fig. 3.
Keywords: aerodynamic characteristics of the blade profile, wind rotor, energy characteristics of wind rotor.
© В.М. Головко, В.П. Коханєвич, М.О.Шихайлов, І.Я.Коваленко, 2019
Відновлювана енергетика. 2019. № 4

49

ISSN 1819-8058 (Print)

ВІТРОЕНЕРГЕТИКА

В.М. Головко
V. Holovko

В.П. Коханєвич
V. Kokhanievych

М.О. Шихайлов
M. Shykhailov

І.Я. Коваленко
I. Kovalenko

ISSN 2664-8172 (Online)

Відомості про автора: провідний науковий
співробітник Інституту відновлюваної
енергетики НАН України.
Освіта: закінчив 1977 р. Українську
сільськогосподарську академію за
спеціальністю «Електрифікація сільського
господарства».
Наукова сфера: відновлювані джерела енергії,
вітроенергетика, вітроустановки малої
потужності, автономні системи
енергозабезпечення.
Публікації: 162.
ORCID: 0000-0003-0195-9654
Контакти: тел./факс: +38-044-206-28-09
e-mail: renewable@ukr.net

Author information: chief researcher at Institute
for Renewable Energy, National Academy of
Sciences of Ukraine.
Education: graduated from the Ukrainian
Agricultural Academy in 1977 with the degree of
"Electrification of Agriculture".
Research area: renewable sources of energy, wind
power systems, small capacity wind units,
autonomous power systems.
Publications: 162.
ORCID: 0000-0003-0195-9654
Contacts: tel./fax: +38-044-206-28-09
e-mail: renewable@ukr.net

Відомості про автора: старший науковий
співробітник Інституту відновлюваної
енергетики НАН України.
Освіта: закінчив 1979 р. Київський
політехнічний інститут за спеціальністю
«Технологія машинобудування, метало ріжучі
верстати та інструменти».
Наукова сфера: вітроенергетика,
вітроустановки малої потужності, системи
регулювання та захисту.
Публікації: 121.
ORCID: 0000-0003-0033-1355
Контакти: тел./факс: +38-044-206-28-09
e-mail: renewable@ukr.net

Author information: senior researcher at Institute
for Renewable Energy, National Academy of
Sciences of Ukraine.
Education: graduated from the Kyiv Polytechnic
Institute in 1979 with the specialization
"Technology of Machine-Building, Metal Cutting
Machines and Tools".
Research area: power systems, converting types of
energy, automation and modeling processes. wind
power systems, small capacity wind units, control
systems and protect.
Publications: 121.
ORCID: 0000-0003-0033-1355
Contacts: tel./fax: +38-044-206-28-09
e-mail: renewable@ukr.net

Відомості про автора: науковий співробітник
Інституту відновлюваної енергетики НАН
України.
Освіта: закінчив 1979 р. Київський
політехнічний інститут за спеціальністю
«Гідропневмоавтоматика та гидропривод».
Наукова сфера: вітроенергетика,
вітроустановки малої потужності, системи
управління.
Публікації: 207.
ORCID: 0000-0003-1845-9904
Контакти: тел./факс: +38-044-206-28-09
e-mail: renewable@ukr.net

Author information: researcher in at Institute for
Renewable Energy, National Academy of
Sciences of Ukraine.
Education: graduated from the Kyiv Polytechnic
Institute
in
1979
with
the
specialty
"Hydropneumatic and Hydraulic Drive";
Research area: wind power systems, small
capacity wind units, control systems.
Publications: 207.
ORCID: 0000-0003-1845-9904
Contacts: tel./fax: +38-044-206-28-09
e-mail: renewable@ukr.net

Відомості про автора: аспірант кафедри
відновлюваної енергетики Національного
технічного університету України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського”
Освіта: закінчила у 2010 р. Національний
технічний університет України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського” за спеціальністю «Нетрадиційні
джерела енергії».
Наукова сфера: відновлювані джерела енергії,
вітроенергетика, електрогенерація.
Публікації: 3.
ORCID: 0000-0003-1097-2041
Контакти:тел./факс: +38-097-939-96-73
e-mail: 2048141@ukr.net

Author information: Postgraduate student of the
Department of Renewable Energy of National
Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky
Kyiv Polytechnic Institute”
Education: graduated from the National
Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky
Kyiv Polytechnic Institute” in 2010 with the
specialization “ Renewable sources of energy ”.
Research area: renewable sources of energy,
wind power systems, electric generator
Publications: 3.
ORCID: 0000-0003-1097-2041
Contacts: tel./fax: +38-097-939-96-73
e-mail: 2048141@ukr.net

Перелік використаних позначень та скорочень:
ρ – густина повітря;
v –швидкість незбуреного вітрового потоку;
F – площа обмаху ротора.
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Вступ. Основним складником вітроустановки, що визначає всі її показники, є ротор,
характеристики
якого
забезпечуються
відповідними
параметрами
лопатей.
На
сьогоднішній день існує велика кількість
аеродинамічних профілів різних типів і їхня
кількість зростає. Така ситуація викликає
необхідність розроблення певних підходів для
доцільного вибору аеродинамічного профілю,
який би відповідав вимогам
раціонального
перетворення енергії вітру з максимальною
ефективністю.
Задачам
підвищення
ефективності
енергоперетворення присвячена низка публікацій
[1…5]. Однак в даних роботах не достатньо
приділено
увагу
аналізу
аеродинамічних
характеристик вітрових роторів з точки зору
отримання максимальної потужності за умови
змінної швидкості вітру. В роботі [7] наведено
методичні положення визначення параметрів
коефіцієнта потужності (ξ) від швидкохідності
ротора (z), при якому досягається його
максимальне значення, в залежності від виду
профілю лопаті. Для максимально ефективного
перетворення енергії вітру для споживачів
необхідно
провести аналіз аеродинамічних
характеристик основних типів профілів, що
використовуються для виробництва роторів
вітроустановок в залежності від швидкості вітру.
Постановка завдання. Метою даної роботи
є визначення енергетичних показників ротора
вітроелектричної установки при різній швидкості
вітру в залежності від профілю лопаті, шляхом
аналізу аеродинамічних характеристик різних
типів профілів. В даній роботі використані
методи аналізу аеродинамічних параметрів
профілю лопаті та характеристик ротора
вітроустановки.
Результати досліджень. Для проведення
аналізу характеристик були обрані п'ять базових
аеродинамічних профілів різного типу: А-6,
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BS-10, BS-10, GA(W)-1, p-11-18, згідно
результатів попередніх досліджень [7]. В
залежності від коефіцієнта оберненої якості
профілі були поділені на дві групи:
1 – традиційні профілі: Р-ІІ, А-6, BS-10,
BS-10, p-11-18.
Дані профілі дозволяють отримати найкращі
показники коефіцієнта використання енергії
вітру ротором в межах ξ = 0,36…0.4 в діапазоні
швидкохідності z = 4…5.
2 – профілі серії GA(W)-1 та ламінізовані
профілі FX.
Профілям даної групи притаманні значення
коефіцієнта
використання
енергії
вітру
ξ = 0,53…0,57 в діапазоні швидкохідності
Z = 6…11, а при Z = 5…6 – забезпечують
коефіцієнт потужності ξ = 0,49…0,53[7].
В залежності від типу обраного профілю
можна отримати різні механічні та енергетичні
характеристики ротора,
зокрема залежність
вихідної потужності від заданої швидкості вітру.
Потужність
на
валу
вітроагрегата
визначається за формулою[6]:

N  0.5kFv 3 ,
де ρ – густина повітря; v –швидкість незбуреного
вітрового потоку; F – площа обмаху ротора (при
розрахунках приймається 1м2).
В попередніх дослідженнях [7] була задана
швидкохідність ротора (z) в межах z = 3…9 та
обчислено коефіцієнт використання енергії вітру
(ξ), що відповідають діапазону швидкості вітру 48 м/с, що є найбільш характерним висотам
виконання малих вітроустановок (ВУ) в умовах
нашої держави.
На рис. 1 а, б, в наведені результати
розрахунку питомої потужності на валу
вітроустановки при заданих швидкостях вітру в
діапазоні
4-8
м/с
в
залежності
від
швидкохідності ротора вітроустановки для
профілів першої групи.
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а)

б)

в)
Рис. 1. Залежність питомої потужності на валу ротора вітроустановки від модуля швидкохідності та швидкості вітру
для профілів першої групи.
Fig. 1. Dependence of the specific power on the rotor shaft on the speed module and the wind speed for the profiles of the first
group.
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Проведений аналіз показав, що профілі групи 1
дозволяють отримати максимальні значення
механічної потужності 91,8…93,27 Вт/м2 при
значеннях коефіцієнтів використання енергії вітру

ξ=0,33…0.44 в діапазоні швидкохідності z = 4…5.
На рис. 2 а,б наведені результати розрахунку
питомої потужності вітроустановок для профілів
другої групи.

а)

б)
Рис. 2. Залежність питомої потужності на валу ротора вітроустановки від коефіцієнта швидкохідності
для профілів другої групи.
Fig. 2. Dependence of the specific power on the rotor shaft on the speed factor for the profiles of the second group.
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Профілі групи 2 дозволяють отримати
максимальні значення механічної потужності
вітрового потоку, що проходить через обтікаючу
вітротурбіною площу 114,27…115,74 Вт/м2 при ξ=
=0,54…0,55 в діапазоні швидкохідності z = 6…7.
За отриманими значеннями тривимірних
характеристик вихідної потужності від швидкості
вітру і від коефіцієнта швидкохідності
вітроустановки отримані екстремуми, що

відповідають
максимальним
значенням
потужності на валу ротора в залежності від
швидкості вітру, типу профілю лопаті за її
доцільними значеннями швидкохідності та
коефіцієнта потужності.
На рис. 3 наведені дані для максимальної
потужності на валу ротора вітроустановки (на
1м 2 обмаху ротора) для профілів, що
розглянуті вище.

Рис. 3. Залежність максимальної питомої потужності на валу ротора вітроустановки від швидкості вітру
для різних профілів.
Fig. 3. Dependence of the maximum specific power on the rotor shaft on the wind speed for different profiles.

Максимальна
потужність
розвивається
вітроустановкою, лопаті ротора якої виконані на
основі профілю FX та GA(W)-1. Інші профілі за
даним показником відрізняються незначно.
Отримані залежності є основою для розробки
системи керування вихідною потужністю
електрогенератора при змінній швидкості вітру.
Максимальні
значення
потужності
за
середньорічних швидкостях вітру для умов
України в межах 4,0 – 6,0 м/с складають
відповідно 9,1 та 42,2Вт/м2. Максимальна
потужність при швидкості вітру 8 м/с становить
115,7 Вт/м2.
Висновки. Проведений аналіз профілів
лопатей роторів вітроустановок показав, що при
розробці вітроагрегата слід віддати перевагу
профілям серії GAW та FX, які забезпечують
більш високий коефіцієнт використання енергії
вітру порівняно з традиційними профілями (А-6,
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BS-10, BS-10, p-11-18). Максимальні значення
потужності на валу ротора вітроустановки при
середньорічних швидкостях вітру 4,0 – 6,0 м/с
склали 9,1 та 42,2Вт/м2 при ξ=0,54…0,55 в
діапазоні швидкохідності z = 6…7, а при
швидкості вітру 8 м/с – 115,7 Вт/м2.
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ВЛИЯНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФИЛЯ ЛОПАСТЕЙ НА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОТОРА
ВЕТРОУСТАНОВКИ
В.М. Головко1, докт. техн. наук, проф., В.П. Коханевич1,
канд. техн. наук,
Н.А.Шихайлов1, науч. сотр.,
И.Я. Коваленко2, аспирант
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Разнообразие аэродинамических профилей различных типов
и их количество вызывает необходимость разработки
определенных подходов для целесообразного выбора
аэродинамического профиля, который бы отвечал
требованиям рационального преобразования энергии ветра
с максимальной эффективностью.
Работа
посвящена
определению
энергетических
показателей ротора ветроэлектрической установки при
различной скорости ветра в зависимости от профиля
лопасти путем анализа аэродинамических характеристик
различных типов профилей. В данной работе использованы
методы анализа аэродинамических параметров профиля
лопасти и характеристик ротора ветроустановки.
Приведенные методические указания по их выбору при
проектировании
автономных
ветроэнергетических
установок малой мощности.
В зависимости от коэффициента обратного качества,
профили были разделены на две группы: 1 - традиционные
профили: Р-II, А-6, BS-10, BS-10, p-11-18 - данные профили
позволяют получить лучшие показатели коэффициента
использования энергии ветра ротором в пределах ξ = 0,36 ...
0,4 в диапазоне быстроходности z = 4...5; 2 - профили серии
GA (W) -1 и ламинизированые профили FX - профилям
данной группы характерны значения коэффициента
использования энергии ветра ξ = 0,53...0,57 в диапазоне
быстроходности Z = 6...11, а при Z = 5...6 обеспечивают
коэффициент мощности ξ = 0,49...0,53.
Проведенный анализ показал, что профили группы 1
позволяют получить максимальные значения механической
мощности 91,8...93,3 Вт/м2 при значениях коэффициентов
использования энергии ветра ξ = 0,33 ... 0.44 в диапазоне
быстроходности z = 4...5. Профили группы 2 позволяют
получить максимальные значения механической мощности
ветрового потока, проходящего через обтекаемую площадь
ветротурбины 114,3...115,8 Вт/м2 при ξ = 0,54...0,55 в
диапазоне быстроходности z = 6...7.
Максимальная мощность развивается ветроустановкой,
лопасти ротора которой выполнены на основе профиля FX
и GA (W) -1. Другие профили по данному показателю
отличаются незначительно. Полученные зависимости
является основой для разработки системы управления
выходной мощностью электрогенератора при переменной
скорости ветра. Библ. 7, рис. 3.
Ключевые слова: аэродинамические характеристики
профиля лопасти, ротор ветроустановки, энергетические
характеристики ротора ветроустановки.
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МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ГІДРОАКУМУЛЮВАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ В
НАСОСНОМУ РЕЖИМІ ПРИ ЖИВЛЕНІ ВІД ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ З
АСИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ
А.П. Вербовий, канд. техн. наук
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А м. Київ, Україна
По мірі збільшення встановлених потужностей відновлюваних джерел енергії на основі сонячних та вітроелектростанцій
– збільшується необхідність у резервних джерелах потужності. До серйозних недоліків відновлюваних джерел енергії, які
обмежують їх широке застосування, відносяться невисока щільність енергетичних потоків і їх мінливість у часі. Особливо
цей фактор впливає на виробництво електроенергії вітро– і фото електростанціями: графік виробництва енергії має
імовірнісний характер. Джерелом маневрової потужності може бути гідроакумулювальна електростанція. Гідроакумулювальні електростанції за досить тривалий час зарекомендували себе як відносно прості і надійні станції, що володіють
максимальними маневреними можливостями – швидким набором та скиданням навантаження, великим діапазоном регулювання. Розроблена імітаційна модель гідроакумулювальної електростанції при живленні асинхронного двигуна відцентрового насосу від вітротурбіни з асинхронним генератором. За основу взята відома модель вітротурбіна з асинхронним
генератором в складі вітродизельної системи в ізольованій електричній мережі, яка була доповнена асинхронним двигуном,
перемикачами, відцентровим насосом, з'єднувальними трубопроводами, резервуарами, сенсорами і приладами для відображення необхідних характеристик. Модель реалізована у сучасному математичному пакеті MATLAB. Визначено основні
переваги і недоліки асинхронного генератора. За допомогою створеної моделі були проведені теоретичні дослідження роботи вітротурбіни з асинхронним генератором при застосуванні стохастичної складової швидкості вітру. При цьому було
проаналізовано вплив стохастичної складової швидкості вітру на вихідні параметри асинхронного генератора, такі як,
швидкість, частота, напруга, струм. Також були проведені дослідження асинхронного двигуна з навантаженням від відцентрового насосу в динамічних і квазістатичних режимах роботи. Бібл. 25, рис. 6.
Ключові слова: гідроакумулювальна електростанція, відцентровий насос, швидкість, частота, напруга, струм.

MODELING THE OPERATION OF A HYDRO–ACCUMULATING POWER PLANT IN
THE PUMP MODE AT POWER SUPPLY FROM THE WIND POWER PLANT
A. Verbovij, candidate of technical science
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
As the installed capacity of renewable energy sources on the basis of solar and wind power plants increases, the need for backup
power sources increases. The serious disadvantages of renewable energy sources, which limit their widespread use, include the low
density of energy flows and their variability over time. In particular, this factor influences the production of electricity by wind and
photo power plants: the schedule of energy production is probabilistic. The source of the shunting power may be a pumped hydro
electrical station. Hydropower plants for a long time have proven themselves to be relatively simple and reliable with maximum maneuverability - fast dialing and load relief, a large range of regulation. A simulation model of a pumped hydroelectrical station for
powering an induction motor of a centrifugal pump from a wind turbine with an induction generator is developed. The known model
is a wind turbine with an asynchronous generator in the composition of a wind-driven diesel system in an isolated electrical network,
which was supplemented by an induction motor, switches, a centrifugal pump, connecting pipelines, tanks, sensors and devices for
displaying the necessary characteristics. The model is implemented in the modern mathematical package MATLAB. The advantages
and disadvantages of an induction generator are determined on the basis. With the help of the created model, theoretical studies of
the work of a wind turbine with an induction generator were carried out using a stochastic component of wind speed. The influence
of the stochastic component of wind speed on the output parameters of an induction generator, such as speed, frequency, voltage,
current, are analyzed. Studies of an induction motor with load from a centrifugal pump in dynamic and quasi-static modes were also
carried out. Ref. 25, fig. 6.
Keywords: pumped hydroelectrical station, centrifugal pump, speed, frequency, voltage, current.
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Перелік умовних позначень та скорочень:
ВДЕ – відновлювані джерела енергії;
ВЕС – вітроелектростанція;
ФЕС – фотоелектростанція;
ГАЕС – гідроакумулювальна електростанція;
АГ – асинхронний генератор;

АД – асинхронний двигун;
ККД – коефіцієнт корисної дії;
N – потужність;
H – напір;
Q – витрата.

Вступ. До серйозних недоліків відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), які обмежують їх широке застосування, відносяться невисока щільність енергетичних потоків і їх мінливість у часі
[1,2]. Особливо цей фактор впливає на виробництво електроенергії вітро– і фотоелектростанціями
(ВЕС, ФЕС): графік виробництва енергії ВЕС та
ФЕС має імовірнісний характер і не збігається з
графіком споживання енергії в електроенергетичній системі; процес виробництва енергії ВЕС та
ФЕС характеризується нестабільністю параметрів електроенергії, зумовленою пульсаціями
швидкості вітру і зміною інтенсивності сонячного випромінювання [3,4]. Необхідні технології,
здатні тимчасово акумулювати надлишки "зеленої електрики" і тим самим вирівнювати подібні
коливання. Найбільш апробованим способом накопичення електроенергії є гідроакумулюючі
електростанції (ГАЕС) [5]. В години пікових навантажень воду застосовують для виробництва
електроенергії, що віддається в мережу, а при
падінні навантаження вона накопичується в водосховище [6,7]. Устаткування ГАЕС досить надійно, а для малих електростанцій не потрібно
постійного обслуговування і спостереження,
процеси їх управління легко піддаються автоматизації. Тому кілька малих ГАЕС можуть експлуатуватися без постійної присутності персоналу, а
їх обслуговування зводиться до періодичних
профілактичних оглядів.
В даний час в світі при будівництві сучасних
ГАЕС застосовується гідроагрегати зворотної дії,
при якій насос працює як в насосному, так і турбінному режимах, а двигун насосу в генераторному. На малих ГАЕС в якості гідромашин зворотної дії можуть встановлюватися серійні насоси замість турбін, так як вони покривають широ-

кий діапазон по напорам (10 – 100 м) і витратам
(0.01 – 10 м3/с). Особливість використання насосу
в якості турбіни полягає в тому, що при однаковому числі обертів витрата насосу становить
тільки частину витрати, отриманої при роботі
його в якості турбіни, якщо подоланий насосом
напір рівний напору турбіни [9,10]. Дослідження
можливості використання насосів у якості турбін
для генерування енергії проводилися в 90–х роках в Німеччині [11], Англії [12], Ірані [13], Індії
[14] та інших країнах. Зростання останнім часом
кількість публікацій про проведення досліджень
з даної тематики в Англії, США, а також про застосування в країнах, що розвиваються підтверджує необхідність і перспективність використання насосів у малій гідроенергетиці.
На сучасних ВЕС в основному застосовуються генератори змінного струму такі, як синхронні
і асинхронні [15]. Стаття присвячена дослідженню роботи ГАЕС в насосному режимі при живленні від ВЕС з асинхронним генератором (АГ).
Основні переваги і недоліки асинхронного
генератора. АГ відрізняються простотою експлуатації та обслуговування, легко включаються
на паралельну роботу, а форма кривої вихідної
напруги у них ближче до синусоїдальної, ніж у
синхронного генератора (СГ) при роботі на одне
і те ж навантаження. Крім того, маса АГ потужністю 5 – 100 кВт приблизно в 1,3 – 1,5 рази
менше маси СГ такої ж потужності [16]. При
цьому в конструктивному відношенні вони нічим
не відрізняються від звичайних асинхронних
двигунів і їх серійне виробництво можливо на
електромашинобудівних заводах, що випускають
асинхронні машини.
Клір–фактор, або коефіцієнт гармонік, кількісно характеризує наявність вищих гармонік в
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вихідній напрузі генератора. Вищі гармоніки викликають лише даремний нагрів і нерівномірність обертання електромашини, нестійкість в
роботі електронних приладів з імпульсно–
фазовим керуванням і т.п. Стандарти допускають
величину клір–фактора не більше 15%, що нерідко спостерігається в синхронних генераторах.
Клір–фактор АГ не перевищує 2%. АГ практично
виробляє тільки корисну електроенергію без
шкідливих складових [17].
Один з недоліків АГ – це те, що вони є споживачами значної реактивної потужності (50% і
більше від повної потужності), необхідної для
створення магнітного поля в машині, яка повинна
надходити з мережі при паралельній роботі асинхронного двигуна в генераторному режимі з мережею або від іншого джерела реактивної потужності (батареї конденсаторів (БК) або синхронного компенсатора (СК)) при автономній роботі
АГ. Для поліпшення експлуатаційних властивостей асинхронного режиму генератора в ланцюг
статора додатково можуть включатися конденсатори послідовно або паралельно з навантаженням. У всіх випадках автономної роботи асинхронного двигуна в генераторному режимі джерела реактивної потужності (БК або СК) повинні
забезпечувати реактивну потужність як АГ, так і
навантаження, що має, як правило, реактивну
(індуктивну) складову ( cosn  1 ). В такому випадку маса і розміри БК або СК можуть перевершувати масу АГ.
Імітаційна модель ГАЕС в насосному режимі роботи при живленні від ВЕС з АГ.
Впровадження в практику більш досконалих методів розрахунку і проектування, заснованих на
максимально повному врахуванні реальних параметрів всієї вітро– та гідромеханічної системи,
дозволяють отримати розрахункові технічні характеристики і параметри створюваного об'єкта
при необхідних навантаженнях і передбачуваних
умовах експлуатації.
Для дослідження роботи моделі ГАЕС в насосному режимі при живленні від ВЕС з АГ доцільно її реалізувати в сучасних математичних
програмних пакетах. При цьому значно скорочуються витрати на проведення безпосереднього
чисельного експерименту, тому що параметри
моделі уточнюються ще в ході комп'ютерного
моделювання. У більшості випадків сучасні засоби моделювання дозволяють забезпечити високий рівень адекватності моделі. Одним з таких
засобів, завдяки своїм функціональним і інтерфейсним можливостям, який найбільш широко
використовувається при проведенні різного роду
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розрахунків та досліджень є математичний пакета MATLAB [18,19].
Для моделювання роботи ГАЕС в насосному
режимі при живленні від ВЕС візьмемо за основу
імітаційну модель, яка представлена в [20], де
досліджується вітротурбіна з асинхронним генератором в складі вітродизельної системи в ізольованій електричній мережі. До складу моделі
входять вітротурбіна з асинхронним генератором, повна потужність якого складає 275 кВт, а
також вітродизельна система з синхронною машиною потужністю 300 кВт. При низькій швидкості вітру АГ і дизельний синхронний генератор
(СГ) працюють паралельно для подачі необхідної
напруги на навантаження. Коли енергія вітру перевищує потужність навантаження, дизельний
генератор вимикається, і синхронна машина працює як синхронний компенсатор. В даній моделі
робота дизель–генератора не моделюється. Навантаження складається з основного – потужністю
50 кВт, додаткового – 25 кВт і вторинного. Вторинний блок навантаження використовується для
регулювання частоти всієї системи шляхом поглинання надлишкової енергії вітру, коли вона
перевищує попит споживачів. Величина навантаження може змінюватися від 0 до 446,25 кВт з
кроком в 1,75 кВт як в одну, так і в іншу сторону.
Для вирівнювання частоти мережі застосований регулятор, який використовує стандартну
систему автоматичного підстроювання. Виміряна
частота порівнюється з заданою для отримання
похибки відхилення по частоті. Ця похибка інтегрується для отримання фазової похибки, яка потім використовується пропорційно-диференційним (PID) контролером для отримання вихідного
сигналу, який представляє собою необхідну кількісну величину потужності вторинного навантаження. Цей сигнал керує перемиканням восьми
трифазних резисторів вторинного навантаження.
З метою мінімізації коливань напруги перемикання виконується при перетині синусоїди напруги нульової позначки.
Модель [20] була доповнена блоками асинхронного двигуна АД (тип 4А200М4У3,
РпАД =37 кВт, nпот = 1474 об/хв), відцентрового
насосу (тип СМ150–125–315–4, номінальна подача – 200 м³/год, напір – 32 м), двох резервуарів,
з'єднувальних трубопроводів і вимірювальних
приладів (рис. 1) [21]. Номінальні данні напруги і
частоти були приведені до стандартних величин,
тобто U л  380 В і f1  50 Гц. Номінальні потужності не змінювались. АД представляє собою
активно–індуктивне навантаження і при під'єднанні його до клем збудженого АГ споживана
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генератором реактивна потужність зміниться. Це
явище необхідно врахувати та компенсувати реактивну потужність АД збільшенням ємності збудження по формулі [22]
C

PnАД ( tg АД )

f1U л2

,

одночасно з двигуном.
Робота і дослідження моделі проводилось за
наступним алгоритмом при допущенні, що кут
повороту лопаті приймаємо постійним і рівним
  1 : в початковий момент сигнал стохастичної
складової швидкості вітру надходить на блок вітротурбіни, з якої сигнал обертового моменту подається на АГ, вихідна напруга генератора надходить на навантаження; на 10 с відключається
додаткове навантаження, а на 12 с до мережі підключається АД, який обертає відцентровий насос, для перекачування води з нижнього резервуару до верхнього.

(1)

де PnАД – номінальна потужність АД;  АД – кут
зсуву між напругою і струмом; f1 – частота мережі; U л – лінійна напруга. Додаткова ємність
приєднана до клем АД і підключається до мережі

Рис. 1. Схема моделі ГАЕС в насосному режимі роботи при живленні від ВЕС з АГ.
Fig. 1. The scheme of the model of the PHES in the pumping mode of operation at power supply from the WPP with the AG.

регулятора автоматичного підстроювання частота
повертається до значень, близьких номінальним.
На рис. 4 зображенні графіки швидкості АГ і
АД. Швидкість генератора має також коливальний характер і змінюється в межах від 158 до 162
рад/с. Швидкість АД змінюється тільки в момент
пуску, тобто в динамічному режимі. В квазістатичному режимі вона практично не відхиляється
від номінальної [24].

Результати моделювання ГАЕС в насосному режимі роботи при живленні від ВЕС з АГ.
На рис. 2 зображені графіки частоти. При застосуванні стохастичної складової швидкості вітру (рис.
3) [23] спостерігаються коливання частоти, які найбільші в моменти комутації та знаходяться в межах
0.42-0.73 Гц. Також при значних поривах вітру більше  2 м/с частота також коливається в порівнянні з усталеними режимами, але за допомогою
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Рис. 2. Графік частоти вихідної напруги АГ.
Fig. 2. Graph of the frequency of the output voltage AG.

Рис. 3. Стохастична складова швидкості вітру.
Fig. 3. Stochastic component of wind speed.

Рис. 4. Швидкість АГ і АД.
Fig. 4. Speed AG and AM.

Графік вихідної напруги рис. 5 має вигляд
синусоїди, дійсне значення якого складає 380 В.
На всьому проміжку моделювання відбуваються
коливання напруги, які не перевищують 5 В [25].
При від'єднанні додаткового навантаження і підВідновлювана енергетика. 2019. № 4
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ключенні АД спостерігається падіння напруги до
360 В, а потім її зростання до 400 В внаслідок
виникнення перехідного режиму. Після зростання швидкості АД до номінальної напруга наближається до номінального значення.
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Рис. 5. Графік вихідної напруги АГ.
Fig. 5. Graph of output voltage AG.

Зовсім по іншому виглядає характер зміни
струму АГ (рис. 6), який має мінливий характер
і залежить від навантаження і швидкості генератора, в свою чергу швидкість генератора залежить від швидкості вітротурбіни, яка в свою
чергу залежить від поривів вітру. В начальний
момент і в моменти комутації спостерігаються
кидки струму АГ. Він приблизно у два рази більший від номінального значення і складає 360 і
192 А відповідно. При поривах вітру більше

2 м/с струм АГ може значно збільшуватися, або
зменшуватися від номінальних значень. При поривах вітру менших 2 м/с відхилення значень
струму мінімальні, які наближаються до номінальних значень. Для порівняння були проведені
дослідження при постійному сигналі швидкості
вітру в = 10 м/с. В цьому випадку збільшення
значень струму відбувається тільки в моменти
комутації, а в усталеному режимі дійсне значення струму постійне.

Рис. 6. Графік струму статора АГ.
Fig. 6. AG stator current graph.

Струми статора і ротора АД не відрізняються
від таких, як і при живленні від потужної мережі.
Тобто в усталеному режимі вони номінальні, а в
пусковому режимі досягають 5–7 кратних значень.
Це відбувається внаслідок того, що при живленні
від АГ вітротурбіни АД розвиває практично повну
потужність і номінальну швидкість. В цьому випадку відцентровий насос працює з максимальними
коефіцієнтом корисної дії, подачею і напором.
Висновки. В роботі доведено, що стохастична складова швидкості вітру суттєво впливає на
частоту обертання та механічний момент генераВідновлювана енергетика. 2019. № 4
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тора, що зумовлює зміну вихідних електричних
параметрів. Імітаційна модель з урахуванням
збурень швидкості вітру дозволяє досліджувати
поведінку ВЕУ з АГ для живлення АД з навантаженням від відцентрового насосу, як в стаціонарних, перехідних, так і в аварійних режимах роботи. Перехідні процеси в досліджуваній системі
цілком задовільні з точки зору стійкості, швидкодії, рівня і періоду коливань. Для стабілізації
струму генератора модель вітротурбіни необхідно доповнити зворотнім зв'язком по швидкості
для регулювання кута повороту лопатей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ
ГДРОАККУМУЛИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В
НАСОСНОМ РЕЖИМЕ ПРИ ПИТАНИИ ОТ
ВЕТРОЭЕЛЕКТРОСТАНЦИИ С АСИНХРОННЫМ
ГЕНЕРАТОРОМ
А.П. Вербовой, канд. техн. наук.
Институт возобновляимой энергетики НАН Україны
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Киев.
По мере увеличения установленных мощностей возобновляемых источников энергии на основе солнечных и ветроэлектростанций - увеличивается необходимость в резервных
источниках мощности. Использование возобновляемых источников энергии не делают серьезного негативного влияния на окружающую среду, в большинстве своем они являются экологически чистыми и доступными источниками
энергии. К серьезным недостаткам возобновляемых источников энергии, которые ограничивают их широкое применение, относятся невысокая плотность энергетических потоков и их изменчивость во времени. Особенно этот фактор влияет на производство электроэнергии ветро- и фото
электростанциями: график производства энергии имеет
вероятностный характер. Источником маневровой мощности может быть гидроаккумулирующая электростанция.
Гидроаккумулирующие электростанции за довольно длительное время зарекомендовали себя как относительно
простые и надежные станции, обладающих максимальным
маневренными возможностями - быстрым набором и сбросом нагрузки, большим диапазоном регулирования. Разработанная имитационная модель гидроаккумулирующей
электростанции при питании асинхронного двигателя центробежного насоса от ветротурбины с асинхронным генератором. За основу взята известная модель ветротурбина
с асинхронным генератором в составе витродизельной системы в изолированной электрической сети, которая была
дополнена асинхронным двигателем, переключателями,
центробежным насосом, соединительными трубопроводами, резервуарами, сенсорами и приборами для отображения
необходимых характеристик. Модель реализована в современном прикладном, математическом пакете MATLAB.
Определены основные преимущества и недостатки асинхронного генератора. С помощью созданной модели были
проведены теоретические исследования работы ветротурбины с асинхронным генератором при применении стохастической составляющей скорости ветра. Проанализировано влияние стохастической составляющей скорости ветра на выходные параметры асинхронного генератора, такие как скорость, частота, напряжение, ток. Также были
проведены исследования асинхронного двигателя с нагрузкой от центробежного насоса в динамических и квазистатических режимах работы. Библ. 25, рис. 6.
Ключевые слова: гидроаккумулирующая электростанция,
центробежный насос, скорость, частота, напряжение, ток.
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НАТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ КУПОЛЬНОЇ
ОРАНЖЕРЕЇ НБС ІМ. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
О.В. Хіменко, канд. техн. наук, О.О. Хіменко
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна.
Дана робота присвячена комплексному дослідженню мікрокліматичних параметрів купольної оранжереї "Тропічний ліс"
НБС ім. М.М. Гришка з метою організації ефективної природної вентиляції (аерації) оранжереї у теплий період року. Дослідження проводились у декілька етапів. На першому етапі були виконані виміри температури і вологості повітря в купольній оранжереї. На другому етапі були проведені натурні дослідження температури та швидкості руху повітря у повітрозабірній шахті купольної оранжереї у літній період. Отримані дані про температуру, вологість, швидкість повітря у
купольній оранжереї впродовж року, а також у повітрозабірній шахті купольної оранжереї у літній період року. Виконано
аналіз отриманих даних та динаміки зміни цих параметрів, результати якого представлені в графічній формі. На основі
отриманих даних натурних досліджень була розрахована аерація купольної оранжереї НБС ім. М.М. Гришка для трьох
випадків: 1. Під дією різниці тисків зовнішнього і внутрішнього повітря; 2. Під дією вітру (вітрова аерація); 3. При одночасній дії різниці тисків зовнішнього і внутрішнього повітря та дії вітру. Отримані площі припливних та витяжних вентиляційних отворів, швидкість та витрата повітря через них. Запропонована схема розміщення вентиляційних отворів
для забезпечення ефективної аерації приміщення купольної оранжереї НБС ім. М.М. Гришка. Організація ефективної аерації купольної оранжереї дасть змогу створити більш сприятливі мікрокліматичні умови для тропічних рослин у теплий
період року. Бібл. 5, табл. 10, рис. 4.
Ключові слова: натурні дослідження, температура повітря, вологість, швидкість та витрата повітря, вентиляційні
отвори, аерація

NATURAL RESEARCH OF PARAMETERS MICROCLIMATE DOME GREENHOUSE
NBG NAME'S M.M. GRISHKO NAS OF UKRAINE
A. Khimenko, candidate of technical science, H. Khimenko
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
This work is devoted to a comprehensive research of the microclimatic parameters of the dome greenhouse "Rainforest" NBG name's
M. M. Grishko in order to organize effective natural ventilation (aeration) of the greenhouse during the warm season of the year.
The research was carried out in several stages. At the first stage, measurements of temperature and humidity in the dome greenhouse
were performed. At the second stage, natural researches of temperature and air velocity in the air intake mine of the dome greenhouse in the summer period were carried out. The data were obtained on the temperature, humidity, air velocity in the dome greenhouse during the year, as well as in the air intake shaft of the dome greenhouse in the summer period of the year. The analysis of the
obtained data and the dynamics of changes in these parameters is performed. The results of the analysis are presented in graphical
form. On the basis of the obtained data of natural researches, aeration of the dome greenhouse of NBG name's M. M. Grishko was
calculated for three cases: 1. Under the influence of the pressure difference between the external and the internal air; 2. Under the
influence of wind (wind aeration); 3. With the simultaneous influence of the pressure difference between the external air and the
internal air and the influence of the wind. The areas of supply and exhaust ventilation openings, speed and air flow through them
were obtained. The scheme of placement of ventilation openings is proposed to provide efficient aeration of the dome greenhouse of
the NBG name's M. M. Grishko. The organization of effective aeration of the dome greenhouse will allow creating more favorable
microclimatic conditions for tropical plants in the warm season. Ref.5, tabl. 10, fig. 4.
Keywords: natural researches, air temperature, humidity, air velocity and flow, ventilation openings, aeration
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Перелік використаних позначень та скорочень:
НБС ім. – Національний ботанічний сад ім. М.М.
М.М.
Гришка Національної академії наук УкраїГришка ни;
НАН
України
φ
– відносна вологість повітря, %;
Vср.пов.
– середня швидкість повітря у повітрозабірній шахті, виміряна в процесі проведення
натурних досліджень, м/с;
Тпов.зов. – температура зовнішнього повітря, °С;
Тпов.вн.
– температура внутрішнього повітря у повітрозабірній шахті купольної оранжереї,
виміряна в процесі проведення натурних
досліджень, °С;
Твит
– температура витяжного повітря на висоті
верхнього вентиляційного отвору купольної оранжереї, °С;
Тср
– середня температура повітря у купольній
оранжереї, °С;
ρзов
– щільність зовнішнього повітря при 30 °С,
кг/м3;
ρср
– щільність повітря при середній температурі повітря купольної оранжереї, кг/м3;
ρвит
– щільність повітря при температурі витяжного повітря на висоті верхнього вентиляційного отвору, кг/м3;
pнад
– надлишковий тиск на рівні підлоги купольної оранжереї, Па;
h1,3
– висота від рівня підлоги до центру припливних вентиляційних отворів купольної
оранжереї, м;
h2,4
– висота від рівня підлоги до центру витяжних вентиляційних отворів купольної
оранжереї, м;
p1-4 гр
– гравітаційний тиск в площині (по центру)
припливних та витяжних вентиляційних
отворів, Па;
V1-4 гр
– розрахункова швидкість повітря через
припливні та витяжні вентиляційні отвори
під дією гравітаційного тиску, м/с;
F1,3 пр
– площа припливних вентиляційних отворів
купольної оранжереї, м2;
F2,4 в
– площа витяжних вентиляційних отворів
купольної оранжереї, м2;

Μ
Lпр гр
Lв гр
Lср
pд
Vв
Δp1-4 д
К1,2
К3,4
V1-4 д
Lпр д
Lв д
p1-4 од

V1-4 од

Lпр од

Lв од

Вступ. Аерація – це природний організований повітрообмін у приміщеннях, який відбувається через вентиляційні отвори у зовнішніх огороджувальних конструкціях будівель під дією
вітру або під спільною дією вітру та різниці тисків зовнішнього та внутрішнього повітря (гравіВідновлювана енергетика. 2019. № 4
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– коефіцієнт витрати, який враховує місцевий спротив при вході та виході повітря
через вентиляційні отвори;
– розрахункова витрата повітря через припливні вентиляційні отвори купольної оранжереї під дією гравітаційного тиску, м3/с;
– розрахункова витрата повітря через витяжні вентиляційні отвори купольної оранжереї під дією гравітаційного тиску, м3/с;
– середня розрахункова витрата повітря,
м3/с;
– динамічний тиск вітру, Па;
– середня швидкість вітру, м/с;
– розрахунковий перепад тиску у площині
вентиляційних отворів під дією вітру, Па;
– аеродинамічний коефіцієнт з навітряної
сторони будівлі купольної оранжереї;
– аеродинамічний коефіцієнт з підвітряної
сторони будівлі купольної оранжереї;
– розрахункова швидкість повітря через
припливні та витяжні вентиляційні отвори
під дією вітру, м/с;
– розрахункова витрата повітря через припливні вентиляційні отвори купольної оранжереї під дією вітру, м3/с;
– розрахункова витрата повітря через витяжні вентиляційні отвори купольної оранжереї під дією вітру, м3/с;
– значення тиску в площині припливних та
витяжних вентиляційних отворів при одночасній дії гравітаційного тиску та дії вітру,
Па;
– розрахункова швидкість повітря через
припливні та витяжні вентиляційні отвори
при одночасній дії гравітаційного тиску та
дії вітру, м/с;
– розрахункова витрата повітря через припливні вентиляційні отвори купольної оранжереї при одночасній дії гравітаційного
тиску та дії вітру, м3/с;
– розрахункова витрата повітря через витяжні вентиляційні отвори купольної оранжереї при одночасній дії гравітаційного тиску
та дії вітру, м3/с.

таційний тиск). Такий повітрообмін називається
організованим тому, що він дозволяє здійснити
заздалегідь задане провітрювання і регулювати
його відповідно до внутрішніх та зовнішніх умов.
При цьому великі об'єми зовнішнього повітря
надходять та видаляються з приміщення при не-
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значному тиску (до 10 Па). В той же час при роботі механічної вентиляції достатньо невеликі
об'єми повітря переміщуються при значно більших значеннях тиску (400-600 Па) [1].
Гравітаційний тиск, який утворюється за рахунок різниці температур зовнішнього та внутрішнього повітря, може регулюватися різним
ступенем відкриття вентиляційних отворів. Перевищення зовнішнього тиску над внутрішнім забезпечує надходження повітря до приміщення
через вентиляційні отвори, а перевищення внутрішнього тиску над зовнішнім забезпечує видалення його з приміщення [2].
Постановка завдання. Для організації ефективної аерації купольної оранжереї "Тропічний
ліс" необхідно здійснити натурні дослідження
мікрокліматичних параметрів в приміщенні купольної оранжереї впродовж теплого періоду року, а саме: 1. Виміряти температуру та вологість
повітря в приміщенні купольній оранжереї, а також у повітрозабірній шахті в підвальному приміщенні оранжереї; 2. Виміряти швидкість руху
повітря у повітрозабірній шахті купольної оранжереї. На наступному етапі необхідно проаналізувати динаміку зміни температури та швидкості
повітря у купольній оранжереї впродовж періоду
спостережень. На основі отриманих результатів
натурних досліджень розрахувати аерацію купольної оранжереї: 1. Під дією різниці тисків зовнішнього і внутрішнього повітря; 2. Під дією віт-

ру; 3. При одночасній дії різниці тисків зовнішнього і внутрішнього повітря та дії вітру.
Результати дослідження. На першому етапі
проведені виміри температури повітря та вологості у приміщенні купольної оранжереї НБС ім.
М.М. Гришка та у повітрозабірній шахті в підвальному приміщенні оранжереї. Були встановлені
термометри ТС-7-М1 у декількох точках купольної оранжереї: у центрі на висоті 0,2 м (Т1) від рівня підлоги та два термометри по периметру оранжереї; на позначці 1,0 м (Т2) та 8,0 м (Т3); у повітрозабірній шахті в підвальному приміщенні купольної оранжереї (Т4), а також гігрометр ВIТ-2
для вимірювання вологості на висоті 1,0 м у повітрозабірній шахті і у приміщенні купольної оранжереї. Фіксувалось значення температури внутрішнього повітря у купольній оранжереї протягом 8
місяців (з березня по жовтень). Вимірювання відносної вологості у приміщенні купольної оранжереї та у повітрозабірній шахті проводились впродовж 4 місяців (з липня по жовтень). За період
спостережень значення відносної вологості φ не
перевищували 95% та не опускалось нижче 90%.
Важливо відмітити, що на висоті 8 м у купольній
оранжереї в літні місяці фіксувалась достатньо
висока температура повітря (40-43°С), яка чинила
негативний вплив на тропічну рослинність оранжереї особливо на рослини висотою більше 5 м.
Результати вимірів температури повітря у купольній оранжереї представлені на рис. 1 [3].
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Рис. 1. Зміна температури внутрішнього повітря у купольній оранжереї в залежності
від зовнішньої температури повітря.
Fig. 1. Changing the temperature of the internal air in the dome greenhouse depending
on the external temperature of the air.
Відновлювана енергетика. 2019. № 4

66

31

33

Т 5, °С

ISSN 1819-8058 (Print)

ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА

ISSN 2664-8172 (Online)

На другому етапі було проведені виміри
швидкості руху повітря у повітрозабірній шахті
купольної оранжереї у літній період з метою
організації ефективної природної вентиляції
купольної оранжереї. Виміри проводились у
кінцевій частині тунелю повітрозабірної шахти,
де вона під’єднується до повітророзподільни-

ків. Проведено низку вимірів за допомогою
крильчатого анемометру АСО-3 у період з червня по серпень. Результати вимірів середньої
швидкості повітря в залежності від температури зовнішнього повітря Тпов_зов та внутрішнього
у повітрозабірній шахті Тпов_вн представлені на
рис. 2 [3].

Рис. 2. Зміна середньої швидкості повітря Vср_пов в залежності від температури зовнішнього повітря Тпов.зов. та внутрішнього Тпов.вн.: 1 – температура внутрішнього Тпов.вн., °С; 2 – температура зовнішнього повітря Тпов.зов., °С; 3 – середня
швидкість повітря у повітрозабірній шахті Vср.пов., м/с.
Fig. 2. Change of average air velocity Vav_air depending on the temperature of external air Тair.ex. and internal Тair.in.: 1 – the
temperature of internal air Тair.in., °С; 2 – the temperature of external air Тair.ex., °C; 3 – average air velocity in the air intake mine
Vav.air., m / s

Як видно з рис. 2, середня швидкість повітря
Vср.пов. у повітрозабірній шахті прямопропорційно
залежить від різниці температури зовнішнього та
внутрішнього повітря. Швидкість вимірюваного
повітряного потоку у повітрозабірній шахті не
стала. У зв'язку з мінливістю швидкості вітру
спостерігалися істотні коливання вимірюваної
величини. Часом через малу різницю температур
зовнішнього і внутрішнього повітря, швидкість
повітряного потоку у повітрозабірній шахті падала до нуля. Зважаючи на це, ефективність роботи системи природної вентиляції буде напряму
залежати від погодних умов та швидкості вітру.
Таким чином, система природної вентиляції купольної оранжереї "Тропічний ліс" НБС ім. М.М.
Гришка з використанням повітрозабірної шахти

та мережі повітророзподільників є малоефективною для організації необхідного повітрообміну в
приміщенні купольної оранжереї у літній період
року.
На третьому етапі був виконаний розрахунок
аерації купольної оранжереї для трьох випадків:
1. Під дією гравітаційного тиску; 2. Під дією вітру; 3. При одночасній дії різниці тисків зовнішнього і внутрішнього повітря та дії вітру.
Для розрахунку аерації купольної оранжереї
під дією гравітаційного тиску задаємо значення
температури робочої зони, температури витяжного повітря, температури зовнішнього повітря,
щільності повітря при заданих температурах [4]
та висоту від рівня підлоги до центрів припливних та витяжних отворів (табл. 1).

Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунку аерації купольної оранжереї НБС ім. М.М. Гришка.
Table 1. Initial data for calculation of aeration of dome greenhouse of NBG name's M. M. Grishko.
Tр.з., °С
25

Tвит, °С
43

Тср, °С
34
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Тзов_пов, °С
30

ρср, кг/м3
1,15
67

ρзов, кг/м3
1,165

Δρ, кг/м3
0,015

h1, м
3

h2, м
20

h3, м
3

h4, м
20
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Температура зовнішнього повітря Тзов.пов. та
температура витяжного повітря Твит прийняті згідно з максимальними значеннями виміряних температур Т5 та Т3 в літні місяці в процесі проведення натурних спостережень (див. рис. 1).
Середня температура в купольній оранжереї
Тср визначається за формулою

Tср 

Tр.з.  Tвит  ,

(1)
2
де Тр.з. – температура робочої зони, °С; Твит – температура витяжного повітря на висоті верхнього
вентиляційного отвору, °С.
Визначаємо Δρ, кг/м3, як різницю щільності
зовнішнього повітря ρзов та щільності повітря при
середній температурі повітря в купольній оранжереї ρср
  зов  ср .
(2)
Розраховуємо аерацію методом надлишкових
тисків [1]. Приймаємо надлишковий тиск на рівні
підлоги купольної оранжереї pнад = -1 Па.
Визначаємо надлишковий (гравітаційний)
тиск в площині припливних та витяжних вентиляційних отворів за наступними формулами [1]

p1 гр  pнад  Δρgh1;

p3 гр  pнад  Δρgh3 ;

p2 гр  pнад  Δρgh2 ;

p4 гр  pнад  Δρgh4 ,

(3)

де h1,3 – висота від рівня підлоги до центру припливних вентиляційних отворів купольної оранжереї, м; h2,4 – висота від рівня підлоги до центру
витяжних вентиляційних отворів купольної оранжереї, м.
Результати розрахунку гравітаційного тиску
повітря pгр в площині (по центру) вентиляційних
отворів приведені у табл. 2.
Таблиця 2. Результати розрахунку гравітаційного тиску
повітря в площині вентиляційних отворів купольної
оранжереї.
Table 2. Results calculation of gravitational air pressure in
the plane of the ventilation openings of the dome greenhouse.
p1 гр, Па
1,44

p2 гр, Па
1,94

p3 гр, Па
1,44

p4 гр, Па
1,94

Визначаємо швидкість повітря V1-4, м/с через
припливні та витяжні вентиляційні отвори під
дією гравітаційного тиску за наступними формулами [1]

V1 
V2 

2 p1
;
зов

V3 

2 p2
;
ср

V4 
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2 p3
;
зов
2 p4
.
ср

(4)

68

Результати розрахунку швидкості повітря
через вентиляційні отвори приведені у табл. 3.
Таблиця 3. Результати розрахунку швидкості повітря
V1-4 гр через вентиляційні отвори купольної оранжереї
під дією гравітаційного тиску.
Table 3. Results calculation of air velocity V1-4 gr through
the ventilation openings of the dome greenhouse under
the influence of gravitational pressure.
V1 гр, м/с
1,44

V2 гр, м/с
1,94

V3 гр, м/с
1,44

V4 гр, м/с
1,94

Підбираємо площі припливних та витяжних
вентиляційних отворів у співвідношенні Fпр/Fв =
1,25 (див. табл. 4).
Таблиця 4. Площі припливних та витяжних вентиляційних отворів для забезпечення аерації купольної оранжереї НБС ім. М.М. Гришка.
Table 4. Areas of supply and exhaust ventilation openings to
provide aeration of the dome greenhouse NBG name's
M.M. Grishko.
F3 пр, м2
3,2

F1 пр, м2
3,2

F2 в, м2
2,6

F4_в, м2
2,6

Визначаємо баланс витрати припливного Lпр гр
та витяжного Lв гр повітря через вентиляційні отвори під дією гравітаційного тиску по формулі [1]
  V1гр  F1пр  V3 гр  F3 пр   зов 
   V2 гр  F2 в  V4 гр  F4 в   вит

.

(5)

Приймаємо значення коефіцієнта витрати
μ, який враховує місцевий спротив при вході
та виході повітря через вентиляційні отвори,
0,65 [1].
Результати розрахунку витрати припливного та витяжного повітря через вентиляційні отвори приведені у табл. 5.
Таблиця 5. Результати розрахунку витрати повітря через
припливні та витяжні вентиляційні отвори купольної
оранжереї НБС ім. М.М. Гришка під дією гравітаційного
тиску.
Table 5. The results calculation of air flow through the supply and exhaust ventilation openings of the dome greenhouse
NBG name's M. M. Grishko under the influence of gravitational pressure.
Lпр гр, м3/с
6,54

Lв гр, м3/с
6,21

Lср гр, м3/с
6,38

Нев'язка по витраті припливного та витяжного повітря під дією гравітаційного тиску складає
5,31%, що є в межах максимального значення
нев'язки – 10% [1].
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Рис. 3. Схема розміщення припливних та витяжних отворів та напрям руху повітря через вентиляційні отвори купольної оранжереї НБС ім. М.М. Гришка під дією гравітаційного тиску.
Fig. 3. The scheme placement of supply and exhaust openings and the direction of air flow through the ventilation openings of
the dome greenhouse NBG name's M. M. Grishko under the influence of gravitational pressure.

Розрахунок під дією вітру
Для розрахунку аерації під дією вітри визначаємо динамічний тиск вітру pд за формулою [1]

pд 

Vв2зов
.
2

(6)

Середню швидкість вітру Vв приймаємо 2,1
м/с для літніх місяців у м. Києві [5].
Приймаємо середнє значення аеродинамік-

V4

h3=3м

h1=3м

V1

Пд

h4=20м

V2

h2=20м

Пн

ного коефіцієнту К1,2 з навітряної сторони будівлі
купольної оранжереї + 0,8, а з підвітряної сторони приймаємо К3,4 = - 0,6 [2]. Таким чином, при
вітровій аерації повітря до будівлі купольної
оранжереї буде надходити через вентиляційні
отвори на висоті 3 м та 20 м з північної сторони
будівлі, а видалення повітря буде відбуватися з
аналогічних вентиляційних отворів, що розташовані на південній стороні купольної оранжереї
(див. рис. 4).

V3

Рис. 4. Схема розміщення припливних та витяжних отворів та напрям руху повітря через вентиляційні отвори купольної оранжереї НБС ім. М.М. Гришка під дією вітру.
Fig. 4. The scheme placement of supply and exhaust openings and the direction of air flow through the ventilation openings of
the dome greenhouse of NBG name's M. M. Grishko under the influence of wind.
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Визначаємо тиск в площині вентиляційних
отворів як добуток динамічного тиску повітря pд
та аеродинамічного коефіцієнту К. Результати
розрахунків приведені у табл. 6.
Таблиця 6. Результати розрахунку тиску в площині вентиляційних отворів під дією вітру
Table 6. Results calculation of pressure in the plane of ventilation openings under the influence of wind
К1,2 pд, Па
2,06

К3,4 pд, Па
-1,54

Приймаємо надлишковий тиск на рівні підлоги купольної оранжереї pнад = -1 Па та визначаємо
розрахункові перепади тиску у площині вентиляційних отворів під дією вітру за формулами [1]

p1, 2 д  K1, 2 pд  pнад ;
p3, 4 д   K3, 4 pд  pнад .

(7)

Результати розрахунків перепадів тиску у
площі вентиляційних отворів під дією вітру приведені у табл. 7.
Таблиця 7. Результати розрахунку перепаду тиску в
площині вентиляційних отворів під дією вітру.

Таблиця 8. Результати розрахунку швидкості повітря та
балансу витрати припливного та витяжного повітря
через вентиляційних отвори під дією вітру купольної
оранжереї НБС ім. М.М. Гришка.
Table 8. The results calculation of air velocity and flow balance of supply and exhaust air through the ventilation openings under the influence of wind dome greenhouse NBG
name's M. M. Grishko.
V1,2 д, м/с
2,29

Швидкість повітря V1-4 д та баланс витрати
припливного Lпр д та витяжного повітря Lв д через
вентиляційних отвори під дією вітру визначаємо
відповідно за формулами (4) та (5). Результати
розрахунків приведені у табл. 8.

Lв д, м3/с
7,87

pод  pгр  Kpд .

Lср д, м3/с
8,25

(8)

Результати розрахунків сумарного значення
тиску p1-4 од в площині (по центру) припливних та
витяжних вентиляційних отворів при одночасній
дії гравітаційного тиску та дії вітру приведені у
табл. 9.
Таблиця 9. Результати розрахунку сумарного значення
тиску в площині припливних та витяжних вентиляційних отворів при одночасній дії гравітаційного тиску та
дії вітру
Table 9. The results calculation of the total pressure in the
plane of supply and exhaust ventilation openings with the
simultaneous influence of the gravitational pressure and
wind
p1 од, Па
3,50

Δp3,4 д, Па
2,54

Lпр д, м3/с
8,63

Нев'язка по витраті припливного та витяжного повітря під дією вітру складає 9,66 %.
Одночасній дії гравітаційного тиску та дії вітру визначаємо значення тиску pод в площині припливних та витяжних вентиляційних отворів при

Table 7. Results calculation of pressure drop in the plane of
ventilation openings under the influence of wind.
Δp1,2 д, Па
3,06

V3,4 д, м/с
2,09

p2 од, Па
4,00

p3 од, Па
2,98

p4 од, Па
3,48

Швидкість повітря V1-4 од та баланс витрати
припливного Lпр од та витяжного Lв од повітря через вентиляційні отвори при одночасній дії гравітаційного тиску та дії вітру визначаємо відповідно за формулами (4) та (5). Результати розрахунків приведені у табл. 10.

Таблиця 10. Результати розрахунку швидкості повітря та балансу витрати припливного та витяжного повітря через
вентиляційних отвори при одночасній дії гравітаційного тиску та дії вітру НБС ім. М.М. Гришка.
Table 10. The results calculation of air velocity and flow balance of supply and exhaust air through the ventilation openings
with the simultaneous influence of gravitational pressure and wind NBG name's M. M. Grishko.
V1 од, м/с
2,45

V2 од, м/с
2,64

V3 од, м/с
2,26

V4 од, м/с
2,46

Нев'язка по витраті припливного та витяжного повітря при одночасній дії гравітаційного тиску та дії вітру складає 6,56 %.
Висновки. Проведені натурні та розрахункові дослідження мікрокліматичних параметрів купольної оранжереї "Тропічний ліс" НБС ім. М.М.
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Lпр од, м3/с
13,48

Lв од, м3/с
12,65

Lср од, м3/с
13,07

Гришка, в процесі яких вимірювалась температура, вологість та швидкість повітря у приміщенні
купольній оранжереї, а також у повітрозабірній
шахті оранжереї. Проаналізована динаміка зміни
температури та швидкості повітря у купольній
оранжереї і повітрозабірній шахті впродовж пері-
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оду спостережень. На основі отриманих результатів натурних досліджень розрахована аерація купольної оранжереї для трьох випадків: 1. Під дією
гравітаційного тиску; 2. Під дією вітру; 3. При одночасній дії гравітаційного тиску та дії вітру.
В результаті розрахунку аерації купольної
оранжереї визначено надлишковий (гравітаційний) тиск та динамічний тиск вітру в площині
припливних та витяжних вентиляційних отворів,
швидкість повітря через вентиляційні отвори, а
також розраховано баланс витрати припливного
та витяжного повітря. Визначені площі вентиляційних отворів для забезпечення ефективної аерації приміщення купольної оранжереї. Запропонована схема розміщення припливних та витяжних вентиляційних отворів у купольній оранжереї для організації ефективного повітрообміну і
уникнення високих температур повітря (понад
40 °С) у літній період.
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НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
МИКРОКЛИМАТА КУПОЛЬНОЙ ОРАНЖЕРЕИ НБС
ИМ. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ
А.В. Хименко, канд. техн. наук, Е.А. Хименко
Институт возобновляемой энергетики НАН Украины,
02094, ул. Гната Хоткевича, 20А, г. Киев, Украина.
Данная работа посвящена комплексному исследованию микроклиматических параметров купольной оранжереи "Тропический лес" НБС им. Н.Н. Гришко с целью организации
эффективной естественной вентиляции (аэрации) оранжереи в теплый период года. Исследования проводились в несколько этапов. На первом этапе были выполнены измерения температуры и влажности воздуха в купольной оранжереи. На втором этапе были проведены натурные исследования температуры и скорости движения воздуха в воздухозаборной шахте купольной оранжереи в летний период.
Получены данные о температуре, влажности, скорости
воздуха в купольной оранжереи в течение года, а также в
воздухозаборной шахте купольной оранжереи в летний период года. Выполнен анализ полученных данных и динамики
изменения этих параметров. Результаты анализа представлены в графической форме. На основе полученных данных натурных исследований была рассчитана аэрация купольной оранжереи НБС им. Н.Н. Гришко для трех случаев:
1. Под действием разности давлений наружного и внутреннего воздуха; 2. Под действием ветра (ветровая аэрация);
3. При одновременном действии разницы давлений наружного и внутреннего воздуха и действия ветра. Получены
площади приточных и вытяжных вентиляционных отверстий, скорость и расход воздуха через них. Предложена
схема размещения вентиляционных отверстий для обеспечения эффективной аэрации помещения купольной оранжереи НБС им. Н.Н. Гришко. Организация эффективной аэрации купольной оранжереи позволит создать более благоприятные микроклиматические условия для тропических
растений в теплый период года. Библ. 5, табл. 10, рис. 4.
Ключевые слова: натурные исследования, температура
воздуха, влажность, скорость и расход воздуха, вентиляционные отверстия, аэрация.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЗИФИКАЦИИ
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА В ФИКСИРОВАННОМ СЛОЕ:
2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОСТАДИЙНОГО ПРОЦЕССА
ПЕРЕРАБОТКИ ТОРФА В ВОЗДУШНОЙ И ПАРОВОЗДУШНОЙ СРЕДАХ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДАВЛЕНИЯХ
Б.Б. Рохман, докт. техн. наук
Институт возобновляемой энергетики НАН Украины,
02094, ул. Гната Хоткевича, 20А, г. Киев, Украина.
Институт угольных энерготехнологий НАН Украины,
04070, ул. Андреевская 19, г. Киев, Украина.
С использованием разработанной двумерной модели, приведенной в первой части настоящей работы, теоретически исследован нестационарный процесс газификации торфа в фиксированном слое в воздушной и паровоздушной средах при давлениях 1 Мпа и 0,18 Мпа, соответственно. Проведен сравнительный анализ термохимической переработки торфа в парокислородной, воздушной и паровоздушной средах. Показано, что: 1) в окислительной зоне при воздушном дутье температура дисперсной фазы оказывается несколько выше температуры частиц при парокислородном дутье, несмотря на
меньшее содержание кислорода в газе. Это связано с интенсивным протеканием эндотермической реакции
C+H2O=CO+H2 в зоне максимальных тепловыделений; 2) выход летучих веществ при парокислородной газификации происходит значительно быстрее, чем при воздушной из-за более быстрого прогрева массы слоя за счет более высокой скорости перемещения зоны максимальных тепловыделений по высоте слоя; 3) при воздушной газификации в окислительной зоне
температура частиц превышает температуру жидкоплавкого состояния золы, что позволяет организовать устойчивое
жидкое шлакоудаление из реактора; 4) процесс паровоздушной газификации в фиксированном слое организуется с сухим
шлакоудалением, так как уровень температура торфа в зоне максимальных тепловыделений не превышает 1100 С и оказывается ниже температуры начала деформации золы 1140 С; 5) состав генераторного газа на выходе из реактора при
воздушной газификации имеет меньшую горючую часть CO = 34,33 % и большее содержанием балласта N2 = 65,67 %, в
отличие от парокислородной – CO2 = 1,5–2 %, H2O = 0,1–0,6 %, CO+H2 = 98 % и паровоздушной – CO+H2 = 45,5 %, N2 =
53,3 % и CO2 = 1,2–2,13 %. Отсюда следует, что калорийность и качество генераторного газа при парокислородном и паровоздушном дутье выше, чем при воздушном. Предложен оригинальный способ подачи высококонцентрированной пыли в
основные горелки под разрежением с использованием газоструйного эжектора (рабочая среда – синтетический газ Pg = 1–
1,5 МПа), что обеспечивает устойчивое воспламенение и стабилизацию пылеугольного факела. Библ. 4, рис.11, табл. 1.
Ключевые слова: неподвижный слой, торф, теплопроводность, парокислородная газификация, кондуктивный, радиационный, температура, воздух, паровоздушная среда.

MATHEMATICAL DESCRIPTION OF THE SOLID FUEL GASIFICATION
PROCESS IN A FIXED BED:
2. THEORETICAL STUDY OF MULTI-STAGE PEAT PROCESSING
IN THE AIR AND VAPOR-AIR MEDIUM AT DIFFERENT PRESSURE
B. Rokhman, doctor of technical sciences
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
Institute of Coal Energy Technologies, NAS Ukraine,
04070 19 Andreevskaya st., Kyiv, Ukraine.
Using the developed two-dimensional model presented in the first part of this work, the non-stationary process of peat gasification in
a fixed bed in air and vapor-air medium at pressures of 1 MPa and 0,18 MPa, respectively, was theoretically investigated. A comparative analysis of the thermochemical processing of peat in the vapor-oxygen, air and vapor-air medium has been carried out. It
was shown that: 1) in the oxidation zone with an air blast, the temperature of the dispersed phase turns out to be slightly higher than
the temperature of the particles at a vapor-oxygen blast, despite the lower oxygen content in the gas. This is due to the intense endothermic reaction C+H2O=CO+H2 in the zone of maximum heat release; 2) the release of volatiles during vapor-oxygen gasification
occurs much faster than with air due to the more rapid heating of the bed mass due to the higher rate of the maximum heat release
zone movement along the height of the bed; 3) during air gasification in the oxidation zone, the temperature of the particles exceeds
the temperature of the liquid-melting state of ash, which make it possible to organize a stable liquid slag removal from the reactor;
4) vapor gasification in a fixed bed is organized with dry slag removal, since the level of peat temperature in the zone of maximum
heat generation does not exceed 1100 °C and is lower than the temperature of the onset of deformation of ash 1140 °C; 5) the generator gas composition at the outlet of the reactor at air gasification has a lower combustible part of CO = 34.33% and a higher content of ballast N2 = 65,67 %, in contrast to steam-oxygen one – CO2 = 1,5–2 %, H2O = 0,1–0,6 %, CO+H2 = 98 % and vapor-air –
CO+H2 = 45,5 %, N2 = 53,3 % and CO2 = 1,2–2,13 %. It follows that the calorific value and quality of the generator gas at vapor© Б.Б. Рохман, 2019
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oxygen and vapor-air blast is higher than at air blast. An original method of supplying highly concentrated dust to the main burners
at underpressure using a gas-jet ejector (working medium – synthetic gas Pg = 1-1,5 MPa) ensuring steady ignition and stabilization
of a pulverized coal flame, is proposed. Ref. 4, fig.11, tables 1.
Keywords: fixed bed, peat, thermal conductivity, vapor-oxygen gasification, conductive, radiation, temperature, air, vapor-air medium.
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Перечень используемых обозначений и сокращений:
B
– расход, кг/ч;
H
– высота слоя, м;
P
– давление, Н/м2;
Q
– теплотворная способность газа, кДж/нм3;
R
– объемная доля компонента газовой смеси;
r
– скорость гетерогенной реакции, кмоль/(м3·c);
t
– температура, С;
Индексы нижние:
ash
air
A
bed
C
O2, СО, CO2, CH4,
H2O, H2, C2H2,
CH2,71311O0,982248

T
V
z
δ
τ

− зола;
– воздух;
− деформация золы;
− слой;
− жидкоплавкое состояние золы;
− кислород, окись и двуокись углерода, метан, водяной пар, водород,
ацетилен,
кислородосодержащее
соединение;

– температура, К;
– массовая доля летучих веществ в твердом топливе;
– аксиальная координата, м;
– диаметр частицы, м;
– время, с.

C + O2, C + 0,5O2
g
max
p
н
2−4

Индексы верхние:
d
− сухая масса;

синтез

Вступ. В первой части настоящей работы [1]
описана двумерная математическая модель нестационарного процесса аэродинамики, тепломассообмена и химического реагирования твердого топлива (частиц торфа или биомассы) в парокислородной смеси в неподвижном слое с учетом конвективного теплообмена между газом и
дисперсной фазой, радиационно-кондуктивного
теплопереноса твердой фазы, лучистого и кондуктивного теплообмена частиц слоя со стенкой
реактора, гетерогенных и гомогенных химических реакций, сил тяжести и аэродинамического
сопротивления. С использованием этой модели
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− гетерогенные окислительные реакции;
− газ;
− максимальное значение;
− частица;
– низшая теплота сгорания;
– варианты расчета.
− синтетический газ.

проведены теоретические исследования основных закономерностей нестационарного рабочего
процесса парокислородной газификации торфа
под давлением 3 Мпа для двух вариантов: при
отношении массовых долей в парокислородной
смеси H2О/O2 = 70/30 (вариант 1) и H2О/O2 =
= 40/60 (вариант 2).
Основные результаты. Вторая часть работы
посвящена анализу следующих задач: 1) особенностей термохимической переработки сухих частиц торфа в газогенераторе с нестационарным
неподвижным слоем порозностью 0,4, начальной
высотой слоя 1,61 м и диаметром реактора 0,8 м в
73

ISSN 1819-8058 (Print)

БІОЕНЕРГЕТИКА

ISSN 2664-8172 (Online)

z = 1,03 м (диапазон кислородной зоны – 1,03 м
<z< 1,28 м). В третьем варианте указанная граница при сравнительно большем временном интервале 0 < τ ≤ 1700 с сдвигается на значительно
меньшее расстояние z = 0,72 м (0,72 м < z < 0,869
м).
Приведенный результат теоретического анализа подтверждается еще одним фактором. Во
втором варианте содержание количества летучих
веществ в частицах торфа, расположенных в выd
ходном сечении z = 1,61 м снизилось с Vmax =
=61,25 % до 32,86 %, в узком временном интервале 0 < τ ≤ 30 с (рис. 6 b, кривая 2 из [1]). В отличие от второго варианта, в третьем в более широком диапазоне 0 < τ ≤ 200 с в сечении
z = 1,571 м значение функции V(τ, z) уменьшиd
лось всего лишь с Vmax = 61,25 % до 14,95 %
(рис. 3 b). Следует отметить, что на небольшом
участке неподвижного слоя 1,571 м < z < 1,61 м
происходит резкое убывание функции V(τ, z) изза повышения температуры частиц торфа с
258,5 С до 700 С, что обусловлено влиянием
граничного условия tp(τ, z = Hbed) = 700 С (рис. 1,
кривая 1; рис. 3 b); 4) подобно второму варианту,
в третьем можно выделить два характерных временных интервала нестационарного процесса газификации торфа, отличающихся наличием зоны
сухой перегонки. В первом из них 0 < τ ≤ 300 с
состав генераторного газа на выходе из реактора
существенно изменяется из-за присутствия в слое
пиролизной зоны (см. табл.; рис. 3). Во втором
интервале τ > 300 c летучие вещества в дискретной массе слоя отсутствуют, поэтому объемные
доли компонентов синтетического газа изменяются незначительно. Наличие в генераторном газе компонентов H2 и CO2 в варианте 3 непосредственно связано с выходом летучих веществ из
частиц торфа и возможно только в узком диапазоне 0 < τ ≤ 300 с (см. табл.; рис. 2 b и рис. 3 a,
кривые 1). В варианте 2 компоненты H2 и CO2 в
синтетическом газе присутствуют на протяжении
всего периода термохимической переработки
твердого топлива из-за протекания химических
реакций C+H2O =CO+H2 и CO+H2O→CO2+H2
(см. табл., рис. 9 и рис. 10 из [1]); 5) состав генераторного газа на выходе из реактора во втором
варианте (τ > 30 c) характеризуется минимальным содержанием балласта CO2 = 1,5–2%, H2O =
0,1–0,6 % и высокой объемной долей горючей
части CO+H2 = 98 % (см. табл., рис. 9,
рис. 10 из [1]) в отличие от варианта 3 (τ > 300 c)
– N2 = 65,67 % и CO = 34,33 % (см. табл. и рис. 2
a). Отсюда следует, что калорийность и качество
генераторного газа при парокислородном дутье
оказывается значительно выше, чем при воздуш-

воздушной и паровоздушной средах. Рассматриваются два варианта. Вариант 3: реагирующий
агент – воздух, Pg = 1 Мпа, Bair = 972,4 кг/ч,
δ = 30 мм, граничное условие для уравнения (14)
из [1] – tp(τ, z = Hbed) = 700С; вариант 4: реагирующий агент – паровоздушная смесь,
Pg = 0,18 Мпа, BH 2O = 16,8 кг/ч, BO 2 = 32 кг/ч,

BN 2 = 119,3 кг/ч, δ = 10 мм, граничное условие
для уравнения (14) из [1] – ( t p / z )z

= Hbed;

2)

способа подачи высококонцентрированной пыли
в основные горелки под разряжением с использованием газоструйного эжектора (рабочая среда –
синтетический газ Pg = 1–1,5 МПа), что обеспечивает устойчивое воспламенение и стабилизацию пылеугольного факела.
Интересно сопоставить второй вариант расчета парокислородной газификации торфа при
Pg = 3 Мпа и H2О/O2 = 40/60 [1] с вариантом 3,
где конверсия фиксированного углерода протекает в воздушной среде при Pg = 1 Мпа: 1) максимальные значения температур частиц торфа в
окислительной зоне в третьем варианте несколько выше, чем во втором – tp,max3(τ, z) – tp,max2(τ, z) =
=34–200 С (ср. риc. 7 из [1] и рис. 1), несмотря
на меньшее содержание кислорода в газовой фазе – RO 2 3 (τ, z) < RO 2 2 (τ, z) (ср. риc. 8 из [1] и рис.
2 c). Возникшую разницу температур tp,max3(τ, z) –
tp,max2(τ, z) можно объяснить интенсивным протеканием эндотермической восстановительной реакции C + H2O = CO + H2 в зоне максимальных
тепловыделений в варианте 2; 2) некоторое увеличение температуры частиц торфа в третьем варианте tp 3 (τ, z) > tp2(τ, z) не компенсирует снижение содержания кислорода в газовой фазе RO 2 3 (τ,
z) < RO 2 2 (τ, z) (ср. риc. 8 из [1] и рис. 2 c), поэто-

му скорости окислительных гетерогенных реакций C+O2=CO2 и C+0,5O2=CO, а следовательно и
скорость перемещения верхней границы шлаковой подушки во втором варианте оказываются
значительно выше, чем в третьем (∆zash2(τ = =333
с) = 1336 мм и ∆zash3(τ = 2300 с) = =925 мм; ср.
риc. 7, кривая 5 из [1] и рис. 1, кривая 6); 3) в
анализируемых вариантах с течением времени
количество летучих веществ в дискретной массе
фиксированного слоя уменьшается, причем во
втором варианте выход пиролизных газов происходит существенно быстрее, чем в третьем из-за
более быстрого прогрева массы неподвижного
слоя за счет более высокой скорости перемещения зоны максимальных тепловыделений по высоте слоя. В варианте 2 в течение τ = 232 с нижняя граница кислородной зоны достигает отметки
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ном; 6) в анализируемых вариантах в зоне максимальных тепловыделений температуры частиц
торфа tp,max2 = =1590 С (рис. 7, кривая 2 из [1]) и
tp,max3 = 1786 С (рис. 1, кривая 2) превышают
температуру жидкоплавкого состояния золы 1350

С, тем самым создаются благоприятные условия
для организации устойчивого вытекания жидкого
шлака из газификатора.

Рис. 1. Распределение температур газа и частиц по высоте неподвижного слоя при воздушной газификации торфа в
зависимости от времени: 1 – 200 с; 2 – 300 с; 3 – 700 с; 4 – 1300 с; 5 – 1700 с; 6 – 2300.
Fig. 1. Particle and gas temperature distribution at the height of the fixed bed during air gasification of peat depending on
time: 1 – 200 s; 2 – 300 s; 3 – 700 s; 4 – 1300 s; 5 – 1700 s; 6 – 2300 s.

Рис. 2. Распределение объемных долей CO (a), CO2(b) и O2(c) по высоте неподвижного слоя при воздушной газификации торфа в зависимости от времени (обозначения те же, что на рис. 1).
Fig. 2. Volume fraction distribution of CO (a), CO2(b) and O2(c) at the height of the fixed bed during vapor-air gasification of
peat depending on time (notations are the same as in Fig. 1).
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Рис. 3. Распределение объемных долей компонентов газа метана, водяного пара, водорода, ацетилена, кислородосодержащего соединения (a) и летучих веществ (b) по высоте неподвижного слоя при воздушной газификации торфа в
момент времени 200 с: 1 – H2; 2 – C2H2; 3 – CH2,71311O0,982248; 4 – CH4; 5 – H2O.
Fig. 3. Volume fraction distribution of methane, acetylene, water vapor, hydrogen, acetylene, oxygen-containing compound
(a), and volatiles (b) at the height of the fixed bed during air gasification of peat
at 200 s: 1 – H2; 2 – C2H2; 3 – CH2,71311O0,982248; 4 – CH4; 5 – H2O.

Таблица 1. Объемные доли компонентов генераторного газа на выходе из реактора.
Table 1. The volume fractions of the generator gas components at the outlet of the reactor.
Время, с

CH2,71311
O0,982248, %

H2
%

CO2
%

CO
%

CH4
%

C2H2
%

H2O
%

N2
%

Воздушная газификация торфа (вариант 3)
100

9,31

0,78

4,2

23,11

10,08

4,92

15,14

32,44

200

4,64

0,51

2,68

27,61

6,61

3,23

9,93

44,79

300

–

–

0,0144

34,3

0,036

0,0174

0,0534

65,58

1000

–

–

–

34,33

–

–

–

65,67

1500

–

–

–

34,33

–

–

–

65,67

2300

–

–

–

34,35

–

–

–

65,65

Паровоздушная газификация торфа (вариант 4)
400

53,46

3,54

2,316

12,14

4,676

2,282

7,02

14,56

800

44,78

4,43

2,02

15,74

4,81

2,35

7,22

18,65

1200

39,78

5,011

2,087

17,44

4,77

2,33

7,16

21,41

1600

34,7

5,65

2,15

19,2

4,6

2,249

6,91

24,52

2000

25,98

6,76

2,14

22,44

4,273

2,086

6,41

29,9

4000

–

11,22

1,2

34,28

–

–

–

53,3

8800

–

10,84

2,13

33

–

–

–

54
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Рис. 4. Распределение диаметра частиц по высоте неподвижного слоя при воздушной газификации торфа в зависимости от времени (обозначения те же, что на рис. 1).
Fig. 4. Particle diameter distribution at the height of the fixed bed during vapor-air gasification of peat depending on time
(notations are the same as in Fig. 1).

На рис. 4 (кривая 4) приведены результаты
расчетов диаметра частиц по высоте неподвижного слоя в момент времени τ = 1300 с. Видно,
что в области максимальных тепловыделений
0,482 м < z < 0,568 м происходит интенсивная
конверсия фиксированного углерода в воздухе за
счет
гетерогенных
реакций
C+O2=CO2,
C+0,5O2=CO, C+СO2 =2CO и догорание CO согласно реакциям CO+0,5O2=CO2. Вследствие этого диаметр твердой фазы уменьшается с
δ = 24,7 мм до минимального размера частиц
δash = 20,6 мм, состоящих из золы, а температура
tp возрастает с 465 С до макси-мального значения 1572,5 С (рис. 1, кривая 4). В окислительновосстановительной
области
реагирования
0,568 м < z < 0,686 м, где объемная доля O2 и
температура tp3 снижаются до 1 % (рис. 2 c, кривые 4) и 1506 С (рис. 1, кривая 4), диаметр коксозольных частиц торфа уменьшает-ся с 29,99 мм
до 24,7мм. Бескислородную зону 0,686м<z<1,61м
можно условно разделить на два участка. На первом из них 0,568 м<z<1,523 м температура и
размер частиц практически не изменяются из-за
малой скорости гетерогенной реакции C+СO2
=2CO за счет низкой объемной доли СO2 в газовой фазе (рис. 2 b, кривая 4). Второй участок
1,523 м < z < <1,61 м характеризуется убыванием
зависимости tp3(τ, z) при постоянном диаметре
твердой фазы, что связано с влиянием граничного условия tp(τ, z = Hbed) = 700 С.
Відновлювана енергетика. 2019. № 4

Создание режима с жидким шлакоудалением
в реакторе (вариант 3) требует больших капитальных затрат и более сложной организации, и
управления нестационарным рабочим процессом,
чем при построении режима с твердым шлакоудалением. При этом теплотворная способность
получаемого генераторного газа довольно низкая
и составляет Qнсинтез = 4338 кДж/нм3. В связи с
этим целесообразно рассмотреть процесс паровоздушной газификации торфа в фиксированном
слое с сухим шлакоудалением (вариант 4), где
температура частиц tp,max4(τ, z) в зоне максимальных тепловыделений не превышает 1100 С и
оказывается ниже температуры начала деформации золы tA = 1140 С. Такой режим термохимической переработки торфа формируется путем добавления в воздушное дутье 10 % (по массе) водяного пара, в результате чего массовые доли O2 и
N2 снижаются до 19 % и 71 %, соответственно.
Рис. 5 иллюстрирует профили температур
дискретной и газовой фаз при паровоздушной газификации в зависимости от времени протекания
рабочего процесса. Видно, что уровень температур частиц торфа в четвертом варианте значительно ниже, чем в третьем (ср. рис. 1 и рис. 5).
Это объясняется тем, что в окислительной зоне
скорости конверсии углерода в варианте 4 меньrCO2 , 4  rCO2 ,3 и
ше, чем в третьем

rC 0,5O 2 , 4  rC0,5O2 ,3 из-за RO2 4 (τ, z) < RO 2 3 (τ, z)
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(ср. рис. 2 c и рис. 6). При этом при паровоздушном дутье тепловыделение экзотермических реакций C+O2=CO2 и C+0,5O2=CO частично компенсируется теплопоглощением эндотермической реакции C+H2O=CO+H2, вследствие чего
температура частиц торфа уменьшается с
tp,max3 = 1572,5 С (рис. 1, кривая 4) до
tp,max4 = 1056,5 С (рис. 5, кривая 2). На участке
0,032 м < z < 0,1058 м содержания O2 и H2O в газовой смеси падают с 16,1 % и 15,07 % до 6,62 %
и 7,59 %, соответственно, объемные доли газовых компонентов CO2, CO и H2 повышаются и
достигают следующих значений: RCO2 = 1,92 %,

торфа их диаметр уменьшается с δ = 8,19 мм до
минимального размера частиц δash = 6,86 мм, состоящих из золы (риc. 7 c, кривая 2). Далее процесс реагирования коксозольных частиц торфа
плавно переходит в окислительно-восстановительную зону 0,1058 м < z < 0,1326 м, характеризующуюся падением температуры частиц до
971 С за счет преобладания теплопоглощения
эндотермических реакций над тепловыделением
экзотермических реакций, снижением объемных
содержаний RO 2 = 1% и RH 2O = 2,06%, уменьшением диаметра частиц торфа с δ=9,53 мм до
δ = 8,19 мм и возрастанием газовых компонентов
RCO2 = 2,672%, RH 2 = 9,99% и RCO = 28,78%.

RCO = 17,15 % и RH 2 = 5,71 % (рис. 6, рис. 7 a,

b и рис. 8 a, b, кривые 2). Из-за конверсии частиц

Рис. 5. Распределение температур частиц и газа по высоте неподвижного слоя при паровоздушной газификации торфа в зависимости от времени: 1 – 320 с; 2 – 1280 с; 3 – 1350 с; 4 – 3040 с; 5 – 3360 с; 6 – 5600 с;
7 – 8800 с.
Fig. 5. Particle and gas temperature distribution at the height of the fixed bed during vapor-air gasification of
peat depending on time: 1 – 320 s; 2 – 1280 s; 3 – 1350 s; 4 – 3040 s; 5 – 3360 s; 6 – 5600 s; 7 – 8800 s.

Рис. 6. Распределение объемной доли кислорода по высоте неподвижного слоя при паровоздушной газификации торфа в зависимости от времени (обозначения те же, что на рис. 5).
Fig. 6. Volume fraction distribution of oxygen at the height of the fixed bed during vapor-air gasification of peat
depending on time (notations are the same as in Fig. 5).
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Рис. 7. Распределение объемных долей CO (a) и CO2 (b) и диаметра частиц (c) по высоте неподвижного
слоя при паровоздушной газификации торфа в зависимости от времени (обозначения те же, что на рис. 5).
Fig. 7. Volume fraction distribution of CO (a) and CO2 (b) and particle diameter (с) at the height of the fixed
bed during vapor-air gasification of peat depending on time (notations are the same as in Fig. 5).

Рис. 8. Распределение объемных долей водорода (a), водяного пара (b) и летучих веществ (с) по высоте
неподвижного слоя при паровоздушной газификации торфа в зависимости от времени (обозначения те же,
что на рис. 5).
Fig. 8. Volume fraction distribution of hydrogen (a), water vapor (b) and volatiles (с) at the height of the fixed
bed during vapor-air gasification of peat depending on time (notations are the same as in Fig. 5).
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На участке бескислородной восстановительной зоны реагирования 0,1326 м < z < 1,0113 м,
где величина RH 2O → 0, наблюдается уменьшение значений функций tp4(τ, z) и RCO2 (τ, z) до
360,4С и 0,654%, незначительное снижение размера торфяных гранул с δ = 10 мм до δ = 9,53 мм
и повышение объемной доли компонента CO до
33,33 % из-за протекания эндотермической восстановительной реакции C+СO2=2CO. Некоторое
повышение величины RH 2 до 10,62 % обусловлено реакцией водяного сдвига.
На участке 1,0113 м < z < 1,61 м происходит
нагрев сухих частиц торфа до температуры
163,4–360,4С за счет межфазного конвективного
теплообмена и радиационно-кондуктивного теплопереноса твердой фазы (рис. 5, кривая 2). По
этой причине наблюдается интенсивный выход
летучих веществ в виде кислородосодержащего
соединения
CH2,71311O0,982248→0,211773CO+
+0,134764CO2+0,333524CH4+0,162893C2H2+
+0,0256683H2+0,500946H2O [1] с последующим
его частичным разложением на газовые компоненты CO, CO2, CH4, C2H2, H2 и H2O, что обеспечивает возрастание функций RCH4 (τ, z), RC2 H 2 (τ,

z), RH 2O (τ, z) и RCO2 (τ, z) и убывание зависимостей RCO (τ, z) и RH 2 (τ, z) (рис. 7 a, b, рис. 8 a, b и
рис. 9 a, b, с, кривые 2) в зоне сухой перегонки.
При этом плотность частиц торфа уменьшается
за счет выхода летучих веществ при неизменном
диаметре дисперсной фазы (см. (12) из [1]). Такое
поведение кривых можно объяснить исходя из
следующих соображений. В зоне сухой перегонки происходит смешение двух газовых потоков:
пиролизного газа (CO, CO2, CH4, C2H2, H2 и H2O),
в котором количество CH4 и H2O превалирует
над CO и H2 (см. формулу кислородосодержащего соединения), и синтети-ческого газа, поступающего из бескислородной восстановительной зоны реагирования и состоящего преимущественно
из CO+H2 = 44 % и минимальной доли RCO2 =

0,654 %, при отсутствии газовых компонентов
CH4, C2H2 и H2O. Поэтому при смешении двух
газовых потоков происходит уменьшение величин RCO и RH 2 и возрастание значений RCH4 ,

RCO2 , RH 2O и RC2 H 2 .

Рис. 9. Распределение объемных долей ацетилена (a), метана (b) и кислородосодержащего соединения (с) по высоте
неподвижного слоя при паровоздушной газификации торфа в зависимости от времени (обозначения те же, что на
рис. 5).
Fig. 9. Volume fraction distribution of acetylene (a), methane (b) and oxygen-containing compound (с) at the height of the
fixed bed during vapor-air gasification of peat depending on time (notations are the same as in Fig. 5).
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Как отмечалось выше, уровень температур
частиц в четвертом варианте оказывается значительно ниже, чем в третьем. Поэтому выход летучих веществ в варианте 4 происходит гораздо
медленнее, чем в варианте 3, о чем свидетельствует выражение (1) [2] (ср. рис. 3 b и рис. 8 c,
кривая 1)

dV
 1,14·105 exp  8900 Tp V .
dτ





(1)

Отсюда следует, что временной диапазон в
четвертом варианте, где присутствуют в дисперсной массе слоя летучие вещества, имеет
большую протяженность 0 < τ ≤ 2000 с, чем в
третьем – 0 < τ ≤ 300 с (см. табл.). Из таблицы
видно, что в варианте 3 присутствие в синтетическом газе компонентов H2 и CO2 возможно только в интервале 0 < τ ≤ 300 с. В варианте 4 содержание компонентов H2 и CO2 наблюдается на
протяжении всего периода рабочего процесса изза
протекания
химических
реакций
C+H2O=CO+H2 и CO+H2O→CO2+H2.
Состав генераторного газа на выходе из реактора в третьем варианте (τ > 300 c) имеет
меньшую горючую часть и CO = 34,33 % и большее содержанием балласта N2 = 65,67 %, в отличие от четвертого (τ > 2000 c) – CO+H2 = 45,5 %,
N2 = 53,3 % и CO2 = 1,2–2,13 %. Отсюда следует,
что калорийность и качество генераторного газа
при паровоздушном дутье выше Qнсинтез =5543
кДж/нм3, чем при воздушном – Qнсинтез = 4338
кДж/нм3.
Одна из насущных задач в топливноэнергетическом балансе Украины – снижение потребления дорогостоящего природного газа. Поэтому разработка новых технологий, позволяющих уменьшить долю природного газа в энергетической и металлургической отраслях промышленности является весьма актуальной. Одним из
способов решения поставленной задачи является
сжигание смеси биомассой с углем вместо природного газа.
В настоящейработе рассматривается сжигание очищенного синтетического газа, полученного
из частиц торфа в газификаторе с фиксированным
слоем при Pg = 1–1,5 Мпа, с мелкодисперсной
угольной пылью типа АШ или каменного угля. В
существующих установках подобного типа [3]
предусмотрена раздельная подача в котел генераторного газа, полученного в газификаторе с циркулирующим кипящим слоем при атмосферном
давлении, и пылеугольных частиц. Последние подаются транспортирующим агентом в основные
горелки, а синтетический газ направляется в
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сбросные горелочные устройства, расположенные
на боковых экранах холодной воронки.
В данной работе предлагается оригинальный
способ подачи высококонцентрированной пыли в
основные горелки под разрежением с использованием газоструйного эжектора подобно схеме,
описанной в работе [4] (см. рис. 10). В отличие от
[4] здесь вместо пара, поступающего в эжектор
под давлением 1,1–1,3 МПа, используется в качестве рабочей среды очищенный генераторный газ
при Pg = 1–1,5 МПа (поз. 6). Приведенный на рис.
10 газоструйный эжектор устанавливается в центральную часть основных горелок подобно [4].
При этом сбросные горелочные устройства отсутствуют. Распыление пылевоздушной смеси
производится отработанным генераторным газом
с возможным использованием рассекателя. При
установке парового эжектора в активной части
топочной камеры присутствует инертный газ
H2O, который снижает концентрацию кислорода
в газовой смеси, тем самым тормозит процессы
воспламенения и выгорания пылеугольных частиц и способствует затягиванию факела, что создает угрозу шлакования ширмовых пароперегревателей. В предложенном варианте в реакционную активную зону впрыскивается значительное количество горючих веществ СО, CH4 и H2,
что благоприятно влияет на процесс горения и
стабилизацию пылеугольного факела, особенно
это касается частиц АШ с низким выходом летучих веществ. При этом количество горючих веществ, вводимых в реакционную зону, а, следовательно, и калорийность синтетического газа
4338–11962 кДж/нм3, можно регулировать в зависимости от вида сжигаемой угольной пыли путем насыщения вводимого в газогенератор воздуха кислородом и водяным паром.
Очищенный генераторный газ под давлением
0,6–1 МПа может быть использован в качестве
рабочей среды в газоструйном эжекторе установленном в противоточных струйных мельницах
(см. рис. 11 поз. 6). Исходный дробленный уголь
поз. 7 и фракции грубого помола поз. 5 подаються в смесительную камеру 3 с использованием сопла Лаваля поз. 4, где разгоняются струями
энергоносителя (генераторного газа) до высоких
скоростей и направляются в размольную камеру
поз. 2. Далее газодисперсный поток по центральной трубе поз. 9 поступает в классификатор поз.
1, где происходит разделение мелких и крупных
фракций угольной пыли. Мелкодисперсный газовый поток поз. 8 выходит из противоточной
струйной мельницы и направляется либо в бункер пыли, либо в горелочные устройства.
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Рис. 10. Подача угольной пыли в газоструйный эжектор: 1 – бункер пыли; 2 – пылепитатель; 3 – транспортирующий
агент; 4 – смеситель; 5 – эжектируемый поток (мелкодисперсная угольная пыль); 6 – рабочая среда (синтетический газ
Pg = 1–1,5 Мпа); 7 – смесительная камера; 8 – диффузор; 9 – сопло Лаваля.
Fig. 10. Coal dust supply to the gas-jet ejector: 1 – dust bunker; 2 – dust feeder; 3 – transporting agent; 4 – mixer; 5 – ejected
stream (fine coal dust); 6 – working medium (synthetic gas Pg = 1–1,5 MPa); 7 – mixing chamber; 8 – diffuser; 9 – Laval nozzle.

Рис. 11. Противоточная струйная мельница: 1 – классификатор; 2 – размольная камера; 3 – смесительная камера;
4 – эжектор; 5 – течка возврата грубого помола; 6 – рабочая среда (синтетический газ); 7 – подача исходного дробленного
угля; 8 – выход мелкодисперсного газового потока; 9 – центральная труба.
Fig. 11. Countercurrent jet mill: 1 – classifier; 2 – grinding chamber; 3 – mixing chamber; 4 –ejector; 5 – coarse grinding chute;
6 – working medium (synthetic gas); 7 – raw crushed coal supply; 8 – fine gas stream output; 9 – central tube.

Выводы. 1. Уровень температур частиц торфа в зоне максимальных тепловыделений при
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воздушной газификации несколько выше, чем
при конверсии углерода в парокислородной сме-
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си из-за интенсивного протекания эндотермической восстановительной реакции C+H2O=CO+H2.
2. Скорости окислительных гетерогенных реакций при парокислородной газификации выше,
чем при воздушной за счет более высокой концентрации кислорода в газовой смеси. Поэтому
выход летучих веществ во втором варианте из [1]
происходит значительно быстрее, чем в третьем
из-за более быстрого прогрева массы неподвижного слоя за счет более высокой скорости перемещения зоны максимальных тепловыделений по
высоте слоя.
3. Наличие в генераторном газе компонентов
H2 и CO2 при воздушной газификации непосредственно связано с выходом летучих веществ из
частиц торфа и возможно только в узком диапазоне 0< τ ≤ 300 с, в отличие от варианта 2 из [1],
где компоненты H2 и CO2 в синтетическом газе
присутствуют на протяжении всего периода рабочего процесса из-за протекания химических
реакций C+H2O =CO+H2 и CO+H2O→CO2+H2.
4. Во временном интервале, где отсутствуют
летучие вещества в дискретной массе слоя, состав генераторного газа на выходе из реактора
при воздушной газификации имеет меньшую горючую часть CO = 34,33 % и большее содержанием балласта N2 = 65,67 %, в отличие от парокислородной газификации – CO2 = 1,5–2 %, H2O
= =0,1–0,6 %, CO+H2 = 98 % и паровоздушной –
CO+H2 = 45,5 %, N2 = 53,3 % и CO2 = 1,2–2,13 %.
Отсюда следует, что калорийность и качество генераторного газа при парокислородном ( Qнсинтез =

самым тормозит процессы прогрева, воспламенения и выгорания пылеугольных частиц и приводит к затягиванию факела и шлакованию ширм.
В предложенном варианте в активную реакционную зону вместо водяного пара впрыскиваются
горючие вещества СО, CH4 и H2, что благоприятно влияет на процесс горения и стабилизацию
пылеугольного факела, особенно это касается частиц АШ с низким выходом летучих веществ.
При этом количество горючих веществ, вводимых в реакционную зону, а, следовательно, и калорийность
синтетического
газа
4338–
11962 кДж/нм3, можно регулировать в зависимости от вида сжигаемой угольной пыли путем
насыщения вводимого в газогенератор воздуха
кислородом и водяным паром.
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=11962 кДж/нм3) и паровоздушном ( Qнсинтез =
=5543 кДж/нм3) дутье выше, чем при воздушном
( Qнсинтез = 4338 кДж/нм3).
5. В зоне максимальных тепловыделений при
воздушной газификации температура частиц
торфа tp,max3 = 1786 С превышает температуру
жидкоплавкого состояния золы 1350 С, в отличие от паровоздушной, где температура твердой
фазы в окислительной области не превышает
1100 С и оказывается ниже температуры начала
деформации золы 1140 С. Таким образом, при
воздушной газификации торфа в реакторе следует организовывать процесс с устойчивым жидким
шлакоудалением, а в варианте 4 – с твердым
шлакоудалением.
6. Предложен оригинальный способ подачи
высококонцентрированной пыли в основные горелки под разрежением с использованием газоструйного эжектора в отличие от парового
эжектора, который применяется на некоторых
ТЭС и способствует снижению концентрации O2
в дымовых газах в активной зоне горения, тем
Відновлювана енергетика. 2019. № 4

МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ПРОЦЕСУ ГАЗИФІКАЦІЇ
ТВЕРДОГО ПАЛИВА В ФІКСОВАНОМУ ШАРІ:
2. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
БАГАТОСТАДІЙНОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕРОБКИ
ТОРФУ В ПОВІТРЯНОМУ І ПАРОПОВІТРЯНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ ПРИ РІЗНИХ ТИСКАХ
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пароповітряної газифікації в фіксованому шарі організовується з сухим шлаковидаленням, так як рівень температур
торфу в зоні максимальних тепловиділень не перевищує
1100 °С і виявляється нижчим за температуру початку
деформації золи 1140 °С; 5) склад генераторного газу на
виході з реактора при повітряній газифікації має меншу горючу частину CO = 34,33% і більший вміст баласту
N2 = 65,67%, на відміну від парокисневої – CO2 = 1,5-2%,
H2O = 0,1-0,6%, CO + H2 = 98% і пароповітряної –
CO + H2 = 45,5%, N2 = 53,3% і CO2 = 1,2-2,13%. Звідси випливає, що калорійність і якість генераторного газу при
парокисневому і пароповітряному дутті вище, ніж при повітряному. Запропоновано оригінальний спосіб подачі висококонцентрованого пилу в основні пальники під розрідженням з використанням газоструменевого ежектора (робоче
середовище – синтетичний газ Pg = 1-1,5 МПа), що забезпечує стійке займання і стабілізацію пиловугільного факела.
Бібл. 4, рис.11, табл. 1.
Ключові слова: нерухомий шар, торф, теплопровідність,
парокиснева газифікація, кондуктивний, радіаційний, температура, повітря, пароповітряне середовище.

04070, вул. Андріївська 19, м. Київ, Україна.
З використанням розробленої двовимірної моделі, наведеної
в першій частині цієї роботи, теоретично досліджено нестаціонарний процес газифікації торфу в фіксованому шарі
в повітряному і пароповітряному середовищах при тисках 1
Мпа і 0,18 МПа, відповідно. Проведено порівняльний аналіз
термохімічної переробки торфу в парокисневому, повітряному і пароповітряному середовищах. Показано, що: 1) в
окислювальній зоні при повітряному дутті температура
дисперсної фази виявляється трохи вищою за температуру
частинок при парокисневому дутті, незважаючи на менший
вміст кисню в газі. Це пов'язано з інтенсивним протіканням
ендотермічної реакції C + H2O = CO + H2 в зоні максимальних тепловиділень; 2) вихід летких речовин при парокисневій
газифікації відбувається значно швидше, ніж при повітряній через більш швидке прогрівання маси шару за рахунок
більш високої швидкості переміщення зони максимальних
тепловиділень по висоті шару; 3) при повітряній газифікації
в окислювальній зоні температура частинок перевищує температуру жидкоплавкого стану золи, що дозволяє організувати стійке рідке шлаковидалення з реактора; 4) процес
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ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА ГРОМАДСЬКИМ ДОРОЖНІМ
ТРАНСПОРТОМ ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА
БІОПАЛИВО В УКРАЇНІ
Г.С. Трипольська, канд. екон. наук, старший науковий співробітник
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,
01011, вул. П. Мирного, 26, м. Київ, Україна.
В статті розглянуто стан розвитку ринку біопалива в Україні. Підставами для виробництва біопалива в Україні є необхідність завантаження наявних цукропереробних заводів, створення та підтримка робочих місць, покращення екологічної ситуації в містах та часткове заміщення імпорту викопних енергоносіїв. Метою статті є розрахувати, чи достатнім буде
використання моторного біопалива в системі громадського дорожнього транспорту для виконання зобов’язань, передбачених Національним планом дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 р. Це є особливо актуальним, зважаючи на
те, що переважну частку бензину та дизпалива Україна імпортує, а практично усю вирощену в країні сировину для виробництва біодизелю (в першу чергу ріпак) експортує. Визначено, що станом на 2019 рік біопаливо в Україні практично не виробляється. Наявний іноземний досвід використання високих часток біологічного компонента в паливі аж до повного заміщення викопного палива (наприклад, паливо В100), яке виробляється для специфічних цільових груп, таких як автобуси, вантажівки тощо. На основі наявних статистичних даних та вжитих припущень було визначено, що використання біоетанолу громадським дорожнім транспортом для повного заміщення обсягу біопалива, визначеного Національним планом дій з
відновлюваної енергетики не вбачається реальним, оскільки висока частка пасажирських автобусів знаходиться у приватній власності, а також через те, що автобуси технічно не пристосовані до використання високої частки біопалива. Відповідно, потрібні інші інструменти стимулювання використання біоетанолу, в першу чергу повернення вимоги домішування
біологічного компонента палива. Визначено, що використання біодизелю громадським дорожнім транспортом може скласти лише 2 % від необхідного розрахованого обсягу дизпалива. За умови наявності біодизелю на ринку, такий обсяг споживання дизпалива в системі громадського дорожнього транспорту досягти цілком реально. Бібл. 17, табл. 2, рис. 2.
Ключові слова: біопаливо, бензин, дизпаливо, ріпак, пасажирський транспорт

USE OF BIOFUELS BY PUBLIC ROAD TRANSPORT AS ONE
OF THE INSTRUMENTS TO STIMULATE THE DEMAND FOR BIOFUEL IN UKRAINE
G. Trypolska, candidate of economic sciences, senior researcher
State Organization “Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine” ,
01011, 26, Panasa Myrnoho St., Kyiv, Ukraine
The paper focuses on the state of art of biofuels market development in Ukraine. The reasons for biofuels production in Ukraine are
the need to load existing sugar refineries, create new and maintain the existing jobs, improve the environmental situation in cities
and partially replace imports of fossil fuels. The purpose of the article is to calculate whether the use of motor biofuels in the public
transport system (in particular, by buses) will be sufficient to meet the obligations provided for by the National Renewable Energy
Action Plan for the period up to 2020. This topic is particularly timely, given that the predominant share of petrol and diesel is imported by Ukraine, and almost all of the country's biodiesel feedstock (first of all rape seed) grown in the country is exported. It is
determined that by 2019 biofuels in Ukraine are practically not produced. There is foreign experience of use of high particles of a
biological component in fuel up to the complete replacement of fossil fuels (eg. fuel В100), which is produced for specific target
groups such as buses, trucks, and the like. Based on available statistical data and assumptions, the use of bioethanol by buses for the
complete replacement of biofuels, as determined by the National Renewable Energy Action Plan, is proved unrealistic, as high share
of passenger buses is privately owned, as well as because buses are technically not adapted to use a high proportion of biofuels. Accordingly, other tools to stimulate the use of bioethanol are needed, such as blending mandate requirement. The use of biodiesel by
buses is calculated to reach only 2% of the required calculated amount of diesel fuel. Given the availability of biodiesel in the market, such a volume of diesel fuel consumption in the system of communal passenger transport is quite realistic. Ref. 17, tabl.2, fig. 2.
Keywords: biofuel, gasoline, diesel fuel, rape, passenger transport.
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Вступ. Україна має зобов’язання з використання енергії з відновлюваних джерел, закріплені
у прийнятому у 2014 р. Національному плані дій з
відновлюваної енергетики на період до 2020 року.
Ним визначені цілі щодо відновлюваної енергетики, зокрема Україна зобов'язалася до 2020 р. досягти рівня 11% енергії з відновлюваних джерел у
загальній структурі енергоспоживання, а частка
ВДЕ у транспортному секторі має становити 10%.
Дослідженням питань державного регулювання ринку біопалива в Україні займаються такі
науковці як В. Гавриш, О. Дячук, В. Месель-
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Веселяк, Г.Калетнік, М.Кобець, О.Макарчук,
Р.Подолець, Є.Рябцев, О.Шпичак та багато
інших. Аргументами на користь використання
біопалива в Україні є завантаження цукропереробних заводів, створення та підтримка наявних
робочих місць (оскільки спиртзаводи та
цукрозаводи
часто
є
містоутворюючими
підприємствами), покращення екології міст,
зменшення
залежності
від
імпортованих
енергоносіїв. Останній аргумент є важливим,
оскільки в Україну імпортується 90% спожитого
дизпалива та 62% бензинів (Рис.1).

Джерело: вкладено на основі даних [3]
Рис. 1. Власне виробництво та імпорт дизпалива та бензину, млн т.
Fig. 1. Domestic output and import of diesel fuel and gasoline, million tons.
Стратегією ЄС щодо використання біологічного палива [8] визначено, що «міські та приватні автобусні парки … досить легко можуть перейти на використання біопалива», тож використання біопалива в системі комунального трансВідновлювана енергетика. 2019. № 4

порту є важливим інструментом стимулювання
попиту на біопаливо.
Постановка завдання. Дана стаття має на
меті дослідити потенціал використання біопалива
в системі громадського дорожнього транспорту в
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Україні, зокрема на автобусах і його роль у досягненні частки ВДЕ у транспортному секторі України на рівні 10%.
Виклад основного матеріалу. В низці країн
світу (напр., країни ЄС, США, Австралія) нерідко
використовуються суміші з великою часткою
біологічного компонента палива, такого як В20
та В30, що для ЄС регламентується стандартом
EN 16709 (2015 р.), який дозволяє використання
сумішей В20 (20% біологічного компонента
палива) та В30 (30% біологічного компонента
палива). У Швеції поширене 100% біопаливо –
В100, яке переважно напряму постачається
великим споживачам з власними заправними
станціями. Протягом 2015 р. у Швеції було
спожито 425 тис м3 біодизелю, що склало 31%
біопалива на ринку моторного палива. З них 247
тис м3 було спожито у вигляді сумішей, а 178 тис
м3 – у вигляді В100 [12]. У вересні 2018 р. м.
Стокгольм та регіон повністю відмовились від
використання викопного палива в системі
громадського транспорту – попит на енергоносії
задовольняється переважно біодизелем, який
використовується на 64% автобусів (ще 15%
автобусів їздять на біогазі, а 21% - на біоетанолі)
[17]. Відомий великий ритейлер Tesco у
Великобританії для перевезень використовує

суміш В50. Шведські вантажівки Scania
пристосовані до використання В100 [11]. У
Франції поступово набуває популярності паливо
Е85, оскільки воно дешевше за бензин (так, на
початку 2018 р. Е85 було на 40% дешевше, а
протягом 2016-2017 рр. його продажі зросли на
23%). Також з 2016 р. у Франції почало продаватись паливо ED95, яке містить 95% біоетанолу та 5% хімреагентів та розроблено винятьково для автобусів та вантажівок зі спеціальними
двигунами [14]. Високі суміші біопалива можуть
використовувати як пристосовані автомобілі, так і
може бути визначена вузька цільова група, що
використовує паливо з високим вмістом
біологічного компоненту. Так, у Словенії В100
використовується переважно великогабаритними
вантажівками. В цілому, ж у ЄС 86% етанолу
споживається транспортним сектором, а по 7% промисловістю та продовольчим сектором [13].
Коротко розглянемо стан ринку біопалива в
Україні. Біопаливо в нашій країні наразі практично не виробляється, хоча в 2013 р. єдиним джерелом постачання біопалива були українські виробники. Частка спожитого біопалива не перевищує 1%, а наявне біопаливо переважно імпортується (Табл.1) [3]. Йдеться переважно про виробництво біоетанолу.

Таблиця 1. Виробництво та споживання біопалива в Україні у 2013-2017 рр., тис.т.
Table 1. Output and consumption of biofuels in Ukraine in 2013-2017, thousand tons.
Виробництво
Імпорт
Експорт
Внутрішнє споживання
Джерело: [3]

2013
66
0
0
66

2014
26
38
0
64

Біодизель практично не виробляється. В
Україні наявний лише один виробник біодизелю, який пройшов сертифікацію відповідно до
європейських критеріїв сталості сировини, а вироблений біодизель експортує до ЄС. Така сертифікація є добровільною (для внутрішнього
ринку). Українські лабораторії переважно не готові до масової сертифікації біопалива чи сировини для його виробництва. Одним з небагатьох
винятків є Бюро Верітас Україна, в той час як
сертифікувати паливо з викопного палива до
2019 р. могли 43 лабораторії. Сертифікація стала
можливою завдяки прийняттю у 2017 р. гармонізованих з європейськими критеріїв сталості
для виробництва біопалив та біорідин для енер-
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2015
16
46
-9
53

2016
6
58
-6
58

2017
21
54
-4
71

гетичного використання [5]. Ці критерії включають оцінення відповідності, зокрема й ланцюжок відповідальності під час передавання товару та баланс маси; біорізноманіття та екологічні аспекти, пов'язані зі збереженням довкілля
та методи обчислення балансу викидів парникових газів з використанням аналізу життєвого
циклу продуктів.
Сировина для виробництва біодизелю теж
переважно експортується до ЄС (Рис.2). Протягом липня-грудня 2018/2019 МР експорт ріпаку з
України склав 2,3 млн т, що на 14% перевищує
показник
експорту
аналогічного
періоду
2017/2018 МР. Експорт ріпаку у 2018/2019 МР
став найбільшим протягом останніх 10 років [1].
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Джерело: укладено но основі даних [3]
Рис. 2. Частка експортованого насіння ріпаку та сої від загального виробництва у 2006-2017 рр., %.
Fig. 2. Share of exported rape and soy seed in total output in 2006-2017, %.

В Україні наявні потужності для виробництва етанолу в Україні, який, в тому числі, міг би
використовуватися для потреб громадського дорожнього транспорту.

Станом на 2017 р. найбільшим виробником
етанолу був Гайсинський спиртовий завод, виробивши у 2017 р. 65% усього етанолу
(Табл.2).

Таблиця 2. Встановлена потужність та виробництво етанолу в Україні у 2017 р.
Table 2. Installed capacities and output of bioethanol in Ukraine in 2017.

Гайсинський СЗ
Івашківський СЗ
Зарубинський СЗ
Попівський ЕЗ
Хоростківське МПД ДП Укрспирт
Червоненський ЗПТ
Барський СК
Наумівський СЗ
Лохвицький СК
ТДВ "Узинський цукровий комбінат"
Разом
Джерело: складено на основі [3].

Встановлені
потужності, т
16800
11610
14220
7000
27840
6900
16800
9600
14400
7200
132370

Ліцензію на виробництво біоетанолу мають
ДП
«Зарубинський
спиртовий
завод»,
ТОВ «Агат-А», ТОВ «Біопаливно-енергетична
компанія», ДП «Тростянецький спиртзавод»,
ПП «Нітробос». Ліцензію на виробництво етилового спирту (у т.ч. біоетанолу) мають 22 суб’єкти
господарювання. Ліцензії видаються державною
фіскальною службою [3]. Жодна з зазначених
компаній не має ліцензії на імпорт біоетанолу: її
має лише ДП «Укрспирт». Домішувати біологічний компонент палива мають право лише підприємства, визначені Кабінетом Міністрів України.
Наразі це ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття»,
ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ», ВАТ «Херсоннафтопереробка», Шебелинське ВПГКН АТ «Укргазвидобування», ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ). Навіть при тому, що станом на
червень 2019 р. працювали лише два останніх
підприємства, а фактично домішує біологічний
компонент лише Кременчуцький НПЗ (та продає
Відновлювана енергетика. 2019. № 4
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Фактично
вироблено, т
18684
2074
5471
26
482
1859

28596

Завантаження
потужностей, %
111
18
38
0
2
27
0
0
0
0

отриманий продукт на АЗС «Авіас»), цей перелік
є надзвичайно обмеженим та перешкоджає формуванню реальної інфраструктури з домішування
біологічного компонента палива та формуванню
ринку біопалива як такого. Отже, має бути або
розширений перелік підприємств, що можуть домішувати біологічний компонент палива (шляхом
внесення змін до статті 4 Закону України «Про
підприємництво»), або скасоване положення про
те, що КМУ має визначати перелік підприємств,
що мають право домішування (для цього необхідно скасувати Постанову КМУ від 05.12.2007
№1375).
Відповідно до чинного законодавства, наявні
вітчизняні стандарти допускають вміст біологічного компонента в бензині лише до 5% (ДСТУ
4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної
якості» [2]), а розроблений на основі Директиви
2009/28/ЄС9 проект ДСТУ «Біопаливо рідке та
газове. Викиди парникових газів. Технічні вимо-
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ги» ще не затверджено.
Протягом 2018-2019 рр. законодавчих змін,
що стосувалися б ринку моторного біопального,
не відбулося. Єдиним винятком є продовження
на 2019 рік [7] дії Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської
техніки та обладнання, спеціальних вагонів для
перевезення зерна, обладнання для виробництва
біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників [6]. Для фінансування даної Програми у 2019 р. виділено 900 млн
грн. Разом з обладнанням для виробництва біоетанолу дотується також і виробництво зерна. Для
прикладу, у 2018 р. дотування виробництва зерна
склало 960 млн грн., тож сумнівно, що у 2019 р.,
власне, залишаться кошти на відшкодування вартості обладнання для виробництва біоетанолу.
Перейдемо до розрахунку, який покаже, чи
достатньо використання біопалива автобусами в
системі пасажирського комунального транспорту
для виконання положень Національного плану
дій з відновлюваної енергетики на період до
2020 р. Для здійснення розрахунку було вжито
такі припущення:
- Усереднена густина бензину = 0,74 кг/л;
- Усереднена густина дизпалива – 0,769 кг/л;
- 1 т бензину складає 1,05 т.у.п. (т.н.е.) [15];
- 1 т дизпалива складає 1,01 т.у.п (т.н.е.) [15].
Національним планом дій з відновлюваної
енергетики на період до 2020 року визначено, що
для досягнення цілей з використання ВДЕ на
2020 рік у транспортному секторі обсяг використання біоетанолу має скласти 320 тис. т н.е., а біодизелю - 70 тис. т н.е. за умови річного споживання палива в обсязі 11 млн т/рік [4].
За даними Державної служби статистики
України [9], загальний пробіг пасажирських
автобусів підприємств і організацій України у
2016 р. склав 2025568,3 тис км, у тому числі
пробіг з пасажирами – 1422156,6 тис км. Отже,
для перевезення пасажирів було здійснено 70%
пробігу.
За відсутності більш детальних
статистичних даних припускаємо, що з
загального пробігу пробіг, який здійснено на
бензині склав 200775,6 тис км, а пробіг, який
здійснено на дизельному пальному склав
1568923,1 тис км (70% пробігу, здійсненого для
перевезення пасажирів).
Відповідно до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 р. № 43 (із
змінами і доповненнями, останні з яких унесено
наказом
Міністерства
інфраструктури
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України від 24 січня 2012 року № 36), середня
базова лінійна норма витрат дизельного палива
для автобусів складає 35,7 л/100 км, витрат бензину - 26,5 л/100 км.
Відповідно, для здійснення пасажирських
перевезень у 2016 р. автобусами було використано приблизно 200775,6 тис км/0,265 л/км =
=757643773 л бензину, або 757643773 л*0,74
кг/л/1000= 560656 т.
За даними Євростату, 1 т бензину складає
1,05 т.н.е., тож 560 656 т бензину становить
588 689 т н.е.
Як зазначалося, для досягнення індикативних
цілей з використання ВДЕ на 2020 рік у
транспортному секторі обсяг використання
біоетанолу має становити 320 тис. тне, або 54%
від розрахованого обсягу бензину, спожитого
пасажирськими автобусами на бензині. На
практиці такий високий рівень споживання є
сумнівним зважаючи на те, що висока частка
пасажирських автобусів знаходиться у приватній
власності, а також через те, що автобуси технічно
не пристосовані до використання високої частки
біопалива.
Для здійснення пасажирських перевезень у
2016р. автобусами було використано приблизно
1568923,1 тис км /0,357 л/км = 4394742577 л
дизпалива, або 3076319803 л*0,769 кг/л/1000 =
=3379557 т
За даними Євростату, 1 т дизпалива складає
1,01 т.у.п., тож 3 379 557 т дизпалива становить
3 413 352 т у.п.
Як зазначалося, для досягнення індикативних
цілей з використання ВДЕ на 2020 рік у транспортному секторі обсяг використання біодизелю
має становити 70 тис. тне, або 2 % від розрахованого обсягу дизпалива, спожитого пасажирськими автобусами на дизпаливі. За умови наявності
біодизелю на ринку, такий обсяг споживання
дизпалива тільки в системі громадського дорожнього транспорту досягти цілком реально.
З наведених розрахунків слідує два додаткових важливих висновки:
- Для виконання НПДВЕ необхідні інші інструменти державного регулювання, особливо
стосовно виробництва та споживання біоетанолу.
Найбільш ефективним інструментом державного
регулювання є обов’язкова вимога домішування
біологічного компонента. Протягом останнього
десятиріччя вимоги домішування біопалива вважаються найбільш ефективним заходом регуляторної політики. Другим по значущості інструментом є вимоги щодо максимальних викидів СО2
від автомобілів, а третім - формування необхідної
інфраструктури, зокрема заправнихстанцій [16].
89

ISSN 1819-8058 (Print)
ISSN 2664-8172 (Online)

БІОЕНЕРГЕТИКА
А в Україні обов’язкову вимогу домішування біологічного компонента палива було скасовано у
2015 р., що зупинило розвиток даного ринку.
- Необхідне впровадження інших інструментів стимулювання попиту на біопаливо, таких як
поширення інформації про позитивні ефекти від
використання біопалива серед споживачів; впровадження стандартів біопалива; міжнародна торгівля біопаливом; надання пільгових позик виробникам біопалива; співпраця виробників біопалива з автовиробниками; використання біопалива
в системі державних закупівель [10].
Висновки. Використання біопалива громадським дорожнім транспортом є важливим та дієвим способом стимулювання попиту на біопаливо. В той же час, для виконання вимог Національного плану дій з відновлюваної енергетики на
період до 2020 р. використання високої частки
біоетанолу автобусами не вбачається реальним,
оскільки висока частка пасажирських автобусів
знаходиться у приватній власності, а також через
те, що автобуси технічно не пристосовані до використання високої частки біопалива. Відповідно, потрібні інші інструменти стимулювання використання біоетанолу, в першу чергу повернення вимоги домішування біологічного компонента
палива, переведення автобусів на використання
високих часток біологічних компонентів палива.
Для уможливлення збільшення споживання біоетанолу зазначеною категорією транспортних засобів необхідна підтримка муніципальної чи державної влади. В той же час, використання біодизелю
автобусами може скласти лише 2 % від розрахованого обсягу дизпалива. За умови наявності біодизелю на ринку, такий обсяг споживання дизпалива в системі пасажирського громадського дорожнього транспорту досягти цілком реально.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТОПЛИВА ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ КАК ОДИН ИЗ
ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА НА
БИОТОПЛИВО В УКРАИНЕ
Г.С. Трипольская, канд. экон. наук
ГО «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины»,
01011, ул. П. Мирного, 26 г. Киев, Украина.
В статье рассмотрено состояние развития рынка биотоплива в Украине. Основаниями для производства биотоплива
в Украине есть необходимость загрузки имеющихся сахароперерабатывающих заводов, создание и поддержка рабочих
мест, улучшение экологической ситуации в городах и частичное замещение импорта ископаемых энергоносителей.
Целью статьи является рассчитать, достаточным ли будет использование биотоплива в системе общественного
дорожного транспорта для выполнения обязательств,
предусмотренных Национальным планом действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 года. Это особенно актуально, учитывая то, что подавляющею долю
бензина и дизтоплива Украина импортирует, а практически все выращенное в стране сырье для производства биодизеля (в первую очередь рапс) экспортирует. Определено,
что по состоянию на 2019 год биотопливо в Украине практически не производится. Имеется зарубежный опыт использования высоких долей биологического компонента в
топливе до полного замещения ископаемого топлива
(например, топливо В100), которое производится для специфических целевых групп, таких как автобусы, грузовики и
тому подобное. На основе имеющихся статистических
данных и принятых предположений было определено, что
использование биоэтанола общественным дорожным
транспортом для полного замещения объема биотоплива,
определенного Национальным планом действий по возобновляемой энергетике не усматривается реальным, поскольку высокая доля пассажирских автобусов находится в
частной собственности, а также из-за того, что автобусы технически не приспособлены к использованию высокой
доли биотоплива. Соответственно, нужны другие инструменты стимулирования использования биоэтанола, в
первую очередь возвращение требования примешивания
биологического компонента топлива. Определено, что использование биодизеля общественным дорожным транспортом может составить всего 2% от необходимого рассчитанного объема дизтоплива. При наличии биодизеля на
рынке, такой объем потребления дизтоплива в системе
общественного дорожного транспорта достичь вполне реально. Библ. 17, табл. 2, рис. 2.
Ключевые слова: биотопливо, бензин, дизтопливо, рапс,
пассажирский транспорт.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОГАЗОВИХ РЕАКТОРІВ
В.П. Клюс, канд. техн. наук, Г.О. Четверик, канд. техн. наук, З.В. Маслюкова
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А м. Київ, Україна.
Для невеликих фермерських господарств актуальним є переробка органічних відходів в енергоефективних біогазових реакторах. Метою роботи є підвищення енергоефективності біогазових реакторів. Розроблено дві нові конструкції біогазового
реактора, які відрізняються від відомих конструкцій тим, що в них перетворення поступального руху газгольдера в обертання перемішуючого пристрою забезпечується за рахунок використання механізму із зубчасто-рейковою передачею та
механізму з канатною тягою відповідно. При цьому для перемішування субстрату використовується вироблений біогаз, що
накопичується в газгольдері мокрого типу. Показано, що енергоефективність біогазових реакторів з мокрим газгольдером
підвищується шляхом зниження енергетичних витрат на підтримку процесу бродіння. Запропоновані конструкції реакторів можна використовувати під час проектування нових та удосконалення існуючих біогазових реакторів з мокрим газгольдером. Проведено експеримент з анаеробного бродіння коров’ячого гною, до якого вносили біовугілля, отримане способом
часткової газифікації стебел соняшнику та деревної тріски. Визначено, що вихід біогазу підвищився на 7,9-14,6 % і вихід
метану підвищився на 6,7-11,4 % під час бродіння субстратів, до яких вносили біовугілля у порівнянні з контрольним субстратом. Визначено максимальну інтенсивність виходу біогазу та тривалість лаг-фази під час бродіння коров’ячого гною,
у тому числі й із внесеним до коров’ячого гною біовугіллям. Показано, що енергоефективність біогазових реакторів підвищується шляхом інтенсифікації процесу бродіння. Розглянуті у цій роботі види біовугілля пропонується вносити до традиційних субстратів з метою інтенсифікації процесу бродіння. Бібл. 13, рис. 5.
Ключові слова: біореактор, біогаз, іммобілізація, перемішуючий пристрій, біовугілля.

INCREASING OF ENERGY EFFECTIVE OF BIOGAS REACTORS
V. Kliys, candidate of technical science, H. Chetveryk, candidate of technical science, Z. Masliukova
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
For small farms the processing of organic waste in energy efficient biogas reactors is relevant. The purpose of the work is to increase the energy efficiency of biogas reactors. Two novel designs of biogas reactor have been developed which differ from the
known designs in that they transform the translational motion of the gasholder into the rotation of the mixing device by using a gearrack mechanism and a cable-thrust mechanism respectively. In this case the biogas accumulated in the gasholder is used to mix the
substrate. It has been shown that the energy efficiency of biogas reactors with wet gasholders is enhanced by reducing energy to
support the digestion process. The proposed reactor designs can be used to design new and refine existing wet gasholders biogas
reactors. An anaerobic digestion of cow manure using biochar was carried out obtained by the method of partial gasification of sunflower stems and wood chips. It has been determined that biogas yield increased by 7.9-14.6% and methane output increased by 6.711.4% during digestion of substrates that were introduced with biochar compared to the control substrate. The maximum intensity of
biogas output and the duration of the lag phase during the digestion of the cow manure including the biochar introduced into the
cow manure were determined. It has been shown that the energy efficiency of biogas reactors with wet gasholders is enhanced by
intensification of the digestion process. The proposed biochar can be used to intensify the digestion process. Ref. 13, fig. 5.
Keywords: bioreactor, biogas, immobilization, stirred device, biochar.
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Перелік використаних позначень та скорочень:
Р – біогазовий потенціал субстрату, дм3/г СОР;

Imax – максимальна інтенсивність виходу біогазу, дм3/г СОР∙добу;
L – тривалість лаг-фази, доба;
 – час бродіння, доба.

Вступ. Стаття присвячена створенню енергоефективних біогазових реакторів невеликого
об’єму. Одним із типів газгольдерів, яких використовують в біогазових реакторах є газгольдер мокрого типу. Цей газгольдер має форму купола та
плаває над субстратом, що присутній в реакторі.
В роботах [1,2] наведені особливості та умови використання реакторів з мокрим газгольдером. Л. Сассе обґрунтував, що об’єм реакторів з
мокрим газгольдером не має перевищувати 40-50
м3 з урахуванням виготовлення, транспортування
та експлуатації таких реакторів [1]. В Індії біогазові реактори з мокрим газгольдером мають
об’єм 3-85 м3 [3]. Біогазові установки з мокрим
газгольдером широко використовують в регіонах
з теплим кліматом, наприклад в Індії, Китаї, Пакистані [4]. Такі установки, в основному, не мають систем перемішування та підігрівання субстрату. В даній роботі пропонується розробити таку конструкцію біогазового реактора з мокрим
газгольдером, в якій для перемішування субстрату можна використовувати вироблений біогаз.
Для інтенсифікації процесу бродіння як
іммобілізатор та адсорбент використовують
біовугілля [5, 6]. Внесення біовугілля в реактор
Відновлювана енергетика. 2019. № 4

має позитивний ефект для таких видів субстратів,
під час бродіння яких утворюється значна кількість амонійного азоту, що інгібує анаеробне
бродіння. Амонійний азот адсорбується на поверхні біовугілля і таким чином знижується ступінь
інгібування [7-10].
Однак, у роботі [11] було показано, що після
внесення бамбукового біовугілля до субстрату
кількість метаногенних мікроорганізмів на твердій поверхні біовугілля було дуже низьким, а вихід біогазу не збільшився. Отже позитивний
ефект від внесення біовугілля залежить в першу
чергу від виду біовугілля.
Біовугілля має такі ж властивості як і активоване вугілля, але його отримання значно дешевше. У відділі відновлюваних органічних енергоносіїв НАН України проводяться дослідження по
отриманню біовугілля із стебел соняшнику, деревної тріски та інших видів сировини способом
часткової газифікації. В даній роботі пропонується дослідити як впливає на вихід біогазу внесення різних видів біовугілля до субстрату.
Мета та завдання досліджень. Метою роботи є підвищення енергетичної ефективності біогазових реакторів шляхом зниження енергетич93
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них витрат на підтримання процесу бродіння і
шляхом інтенсифікації процесу бродіння. Для
зниження енергетичних витрат на підтримання
процесу бродіння поставлено завдання розробки
конструкції реактора, в якому для перемішування
субстрату використовується вироблений біогаз.
Для інтенсифікації процесу бродіння поставлено

завдання експериментального дослідження виходу біогазу залежно від виду біовугілля, що вносилось до субстрату.
Біореактор, в якому використовується механізм із зубчасто-рейковою передачею. Розроблено нову конструкцію реактора з мокрим газгольдером, рис. 1.

Рис. 1. Біореактор та механізм із зубчасто-рейковою передачею:
1 – корпус, 2 – газовий колокол, 3 – кільцева камера, 4 – тяга, 5 – зубчаста рейка,
6 – направляюча, 7 – паз, 8 – опори, 9 – вал, 10 – шестерня, 11 – лопаті.
Fig. 1. Bioreactor and a gear-rack mechanism:
1 – body, 2 – gas bell, 3 – annular chamber, 4 – thrust, 5 – toothed rack,
6 – guide,7 – groove, 8 – bearings, 9 – shaft, 10 – gear, 11 – blades.

Перемішуючий пристрій працює наступним чином. Всередині реактора знаходиться
вал з лопатями і шестернею, яка входить в зачеплення з зубчастою рейкою. По мірі виділення біогазу, колокол газгольдера переміщується
вгору й тягне за собою зубчасту рейку. Вал з
лопатями починає обертатись, внаслідок чого
перемішується верхній шар субстрату та осад
внизу реактора. При відборі біогазу із реактора,
колокол опускається вниз і вал з лопатями обертається в іншу сторону.
Отже, для роботи перемішуючого пристрою
використовується біогаз, що знаходиться в газгольдері. Поставлене завдання було досягнуто за
рахунок використання механізму із застосуванням зубчасто-рейкової передачі, яка поступальний рух газгольдера перетворює в обертання пе-
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ремішуючого пристрою.
Таким чином розроблено нову конструкцію
біореактора, яка відрізняється від відомих конструкцій тим, що перетворювання поступального
руху газгольдера в обертання перемішуючого
пристрою забезпечується за рахунок механізму із
зубчасто-рейковою передачею.
За рахунок економії енергетичних витрат на
перемішування субстрату знижуються енергетичні витрати на підтримання процесу бродіння. Це
означає, що енергетична ефективність перетворення органічних речовин в біогаз підвищується.
Біореактор, в якому використовується механізм із канатною тягою. В наступній конструкції біореактора, рис. 2, для обертання перемішуючого пристрою було запропоновано використати передачу з канатною тягою.
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Рис. 2. Біореактор та механізм із канатною тягою:
1 – корпус, 2 – газовий колокол, 3 – кільцева камера, 4 – вал, 5 – лопаті, 6 – барабан малого діаметру,
7 – барабан великого діаметру, 8 – канат, 9 – противага,10 – поліамідні стрічки.
Fig. 2. Bioreactor and a cable-thrust mechanism:
1 – body, 2 – gas bell, 3 – annular chamber, 4 – shaft, 5 – blades, 6 – small diameter drum,
7 – large diameter drum, 8 – rope, 9 – counterweight, 10 – polyamide tapes.

Всередині реактора знаходиться вал з лопатями у вигляді окремих спиць, які з’єднуються
між собою за допомогою стрічок із синтетичного
матеріалу. На стрічках між лопатями закріплюються колонії бактерій, які не вимиваються під
час зливу субстрату. На валу розміщені два канатних барабана. Барабан меншого діаметру через
канат з’єднаний з колоколом газгольдера, а барабан більшого діаметру – з противагою. Обертання валу з лопатями відбувається в результаті поступального руху колокола газгольдера. Канатна
передача, на відміну від зубчасто-рейкової більш
надійна оскільки вона не втрачає працездатність
за великих люфтів колокола.
Використання канатної тяги та горизонтального валу з лопатями дає змогу для перемішування субстрату використати підйомну силу газгольдера, яку створює тиск біогазу. Перемішування
субстрату є постійним у часі, автоматичним.
Таким чином розроблено нову конструкцію
біореактора, яка відрізняється від відомих конс-
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трукцій тим, що перетворювання поступального
руху газгольдера в обертання перемішуючого
пристрою забезпечується за рахунок механізму із
канатною тягою.
За рахунок економії енергетичних витрат на
перемішування субстрату знижуються енергетичні витрати на підтримання процесу бродіння. Це
означає, що енергетична ефективність перетворення органічних речовин в біогаз підвищується.
Інтенсифікація процесу бродіння. Проведено експеримент, в якому було показано як у
присутності біовугілля підвищується вихід біогазу під час переробки коров’ячого гною. Біовугілля було отримано способом часткової газифікації
із стебел соняшнику та деревної тріски.
Метою проведення цього експерименту було
дослідження виходу і складу біогазу залежно від
виду біовугілля, яке вносили до субстрату.
Для проведення експерименту була створена
біогазова лабораторна установка. Схему і фото
установки показано на рис 3.
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Рис. 3. Схема і фото лабораторної установки:
1 – термостат, 2 – реактори, 3 ‒ ртутний термометр, 4 – електричний нагрівач з регулятором температури, 5 – газгольдери, 6 – газоаналізатор, А – субстрат, В ‒ біогаз, С – розчин NaCl.
Fig. 3. Scheme and photo of the laboratory setup:
1 – thermostat, 2 – reactors, 3 – mercury thermometer, 4 – electric heater with temperature regulator,
5 – gasholders, 6 – gas analyzer, A – substrate, B – biogas, C – NaCl solution.

газгольдер безпосередньо перед початком експерименту продували азотом, об’єм якого був в три
рази більший за об’єм вказаного газового простору.
Експеримент був проведений за мезофільного режиму. Температура в термостаті підтримувалась на рівні 35,5±0,2 ºС.
Було підготовлено три субстрати. Один із
них, контрольний субстрат, містив коров’ячий
гній, інокулят та воду (БВ-0). Два інших – містили коров’ячий гній, інокулят, воду та біовугілля.
Для субстрату (БВ-СС) було взято біовугілля із
стебел соняшника, а для (БВ-ДТ) – біовугілля із
деревної тріски. Біовугілля вносили по 25 г. На
рис. 4 зображені фото біовугілля.

Установка складається з термостату, в якому
розміщено три реактора, ртутний термометр та
терморегулятор. Термостат теплоізольований та
наповнений водою. Газгольдери герметично
з’єднані з реакторами трубками. Нерухома частина газгольдерів виставлена горизонтально та
заповнена 5-% розчином NaCl для запобігання
розчинення вуглекислого газу у воді. На рухомій
частині газгольдерів нанесені відмітки для визначення об’єму біогазу.
Реактори мали загальний об’єм 1,5 дм3 з
об’ємом субстрату 1,05 дм3. Максимальний об’єм
газгольдера – 2,0 дм3. Для створення анаеробних
умов в реакторі газовий простір системи реактор-

Рис. 4. Біовугілля:
зліва – із стебел соняшника, справа – із деревної тріски.
Fig. 4. Biochar:
on the left – from sunflower stalks, on the right – from wood chips.
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Вміст коров’ячого гною та інокуляту в субстратах підбирали так, щоб значення сухого органічної речовини коров’ячого гною та інокуляту було
рівним. За таких умов виключалось інгібування
бродіння леткими жирними кислотами [12]. Субстрати разбавляли водою до вологості 97 %.
Інокулят попередньо був адаптований до досліджуваного субстрату і умовам бродіння. Значення вмісту сухої речовини в субстраті та значення вмісту золи у сухому залишку вимірювали
стандартним гравіметричним методом [13].
Об’ємну концентрація СО2 в біогазі визначали хімічним газоаналізатором «ГХЛ». Окремі

аналізи біогазу на СО2 і СН4 виконували на портативному цифровому газоаналізаторі «Landtec».
Проведені дослідження показали, що за присутності деяких видів біовугілля відбувається підвищення виходу біогазу. На 56-у добу бродіння було
отримано 2,53 дм3/дм3; 2,73 дм3/дм3 і 2,9 дм3/дм3
біогазу при переробці субстратів БВ-0; БВ-ДТ та
БВ-СС відповідно. Отже, вихід біогазу із субстратів, що містили біовугілля підвищився на 7,9-14,6
% у порівнянні з контрольним субстратом.
На рис. 5 наведено куммулятивний вихід біогазу (YБГ) залежно від внесеного до субстрату
виду біовугілля.

Рис. 5. Куммулятивний вихід біогазу:
□ – БВ-0, ● – БВ-СС, ○ – БВ-ДТ.
Fig. 5. Cumulative biogas yield:
□ – control sybstrate, without biochar, ● – sybstrate with biochar from sunflower stalks,
○ – sybstrate with biochar from wood chips.

Гомпертца, яка описує динаміку виходу біогазу
[8, 12]

Визначення показників процесу отримання біогазу. Процес отримання біогазу залежить
від біогазового потенціалу, яким володіє підготовлений субстрат і характеризується такими показниками як максимальна інтенсивність виходу
біогазу та тривалість лаг-фази. Біогазовий потенціал субстрату залежить від складу вихідної сировини (співвідношення між білками, жирами та
вуглеводами). Максимальна інтенсивність виходу біогазу залежить від швидкості зростання мікробних популяцій. Лаг-фаза це період часу, за
який мікробні популяції здатні адаптуватися до
нового середовища та до живильних речовин
субстрату.
Для визначення вказаних показників процесу
утворення біогазу візьмемо відому залежність
Відновлювана енергетика. 2019. № 4
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Показники процесу утворення біогазу з коров’ячого гною було визначено шляхом апроксимації кривої (1) до отриманих експериментальних даних. Константи в залежності (1) визначено
методом наймених квадратів за допомогою
комп’ютерної програми, реалізованої в MathCad.
В табл. 1 наведено отримані показники полученные показатели процесу утворення біогазу з коров’ячого гною.
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Таблиця 1. Показники процесу утворення біогазу.
Table 1. Indicators of biogas production process.
Субстрат
БВ-0
БВ-ДТ
БВ-СС

I, cм3/г CОР∙доба
119,9
141,2
200,4

L, доба
0,55
0,48
0,33

P, cм3/г CОР
2790
2790
2790

Аналогічно визначали показники процесу
утворення біогазу з коров’ячого гною в присутності різних видів біовугілля (див. табл. 1). Як
бачимо, вихід біогазу збільшився за рахунок збільшення максимальної інтенсивності виходу біогазу та зменшення тривалості лаг-фази.
Склад біогазу, отриманого із субстратів БВ0; БВ-ДТ и БУ-СП був наступний: 39,2 % СО2,
58,8 % СН4; 39,7 % СО2, 58,3 % СН4; 40,6 % СО2,
57,4 % СН4 відповідно. Вміст інших газів (крім
СО2 і СН4) в біогазі не перевищувало 2 %.
Враховуючи вихід біогазу та його склад маємо, що вихід метану при переробці субстратів,
що містили біовугілля підвищився на 6,7-11,4 %
в порівнянні з контрольним субстратом.
Отже, визначено види біовугілля, які сприяють інтенсифікації процесу бродіння. Біовугілля
було отримане способом часткової газифікації
стебел соняшнику та деревної тріски. Вихід біогазу підвищився на 7,9-14,6 % і вихід метану підвищився на 6,7-11,4 % під час бродіння субстратів, до яких вносили біовугілля у порівнянні з
контрольним субстратом. Підвищення виходу
біогазу приводить до підвищення енергоефективності перетворення органічних речовин в біогаз.
Висновки: 1. Розроблено конструкції біогазового реактора з мокрим газгольдером, в яких
для перемішування субстрату використовується
вироблений біогаз.
2. Експериментально досліджено як впливає
на вихід біогазу внесення до коров’ячого гною
біовугілля, яке отримане способом часткової газифікації стебел соняшнику та деревної тріски.
Показано, що внесення біовугілля до субстрату
сприяє інтенсифікації процесу бродіння.
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Regulation and Consumer Policy Publ. Кyiv. 2006. [in Ukrainian].

отличаются от известных конструкций тем, что в них
преобразования поступательного движения газгольдера во
вращение перемешивающего устройства обеспечивается за
счет использования механизма с зубчато-реечной передачей
и механизма с канатной тягой соответственно. При этом
для перемешивания субстрата используется произведенный
биогаз, который накапливается в газгольдере. Показано,
что энергоэффективность биогазовых реакторов с мокрым
газгольдером повышается путем снижения энергетических
затрат на поддержание процесса брожения. Предложенные конструкции реакторов можно использовать при проектировании новых и усовершенствование существующих
биогазовых реакторов с мокрым газгольдером. Проведен
эксперимент с анаэробного брожения коровьего навоза, в
который вносили биоуголь, полученное способом частичной
газификации стеблей подсолнечника и древесной щепы.
Определено, что выход биогаза повысился на 7,9-14,6% и
выход метана повысился на 6,7-11,4% во время брожения
субстратов, с которыми вносили биоуголь по сравнению с
контрольным субстратом. Определена максимальная интенсивность выхода биогаза и продолжительности лаг-фазы во
время брожения коровьего навоза, в том числе и с внесенным
к коровьему навозу биоуглем. Показано, что энергоэффективность биогазовых реакторов с мокрым газгольдером повышается путем интенсификации процесса брожения.
Предложенные виды биоугля можно использовать для интенсификации процесса брожения. Библ. 13 рис. 5.
Ключевые слова: биореактор, биогаз, иммобилизация,
устройство для перемешивания, биоуголь.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОГАЗОВЫХ РЕАКТОРОВ
В.П. Клюс, канд. техн. наук, Г.А. Четверик, канд. техн.
наук, З.В. Маслюкова
Институт возобновляемой энергетики НАН Украины,
02094, ул. Гната Хоткевича 20А, г. Киев, Украина.
Для небольших фермерских хозяйств актуальным является
переработка органических отходов в энергоэффективных
биогазовых реакторах. Целью работы является повышение
энергоэффективности биогазовых реакторов. Разработаны две новые конструкции биогазового реактора, которые
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XХI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"
14 - 15 травня 2020 року, м. Київ, пр. Перемоги, 37
Шановні колеги!
Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти участь в XХI міжнародній науково-практичній конференції "ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ", яку заплановано провести 14-15 травня 2020 року.
Організатори: Представництво Польської академії наук в м. Києві, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Інститут відновлюваної енергетики НАН України, ДП «МНТЦ вітроенергетики
НАН України», Кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» при КПІ
ім. Ігоря Сікорського та ННК «Інститут прикладного системного аналізу», Мала академія наук.
Метою конференції є обговорення проблем та перспектив розвитку використання відновлюваних джерел енергії, електро - і
теплопостачання за рахунок енергії сонця, вітру, біоенергетичних ресурсів, тепла землі і гідроенергетичних ресурсів, а також
реалізації заходів для енергоефективності та енергозбереження.
На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими секціями:

Енергоефективність

Геотермальна енергетика

Комплексні системи з ВДЕ

Освітня діяльність

Вітроенергетика

Воднева енергетика

Сонячна енергетика

Енергетика довкілля (теплові насоси)

Енергія біомаси

Розумні мережі

Гідроенергетика
Також просимо активно виступити спонсорами підтримки нашої конференції, при цьому з нашого боку ми забезпечимо
розміщення Вашої інформації та інформаційних матеріалів на інформаційних ресурсах та в матеріалах конференції.
Мова конференції: українська, англійська.
При Вашій зацікавленості більш детальну інформацію щодо проведення конференції надішлемо на Вашу електронну пошту додатковими інформаційними листами та повідомленнями.
Кінцеві терміни подачі тез доповідей до 15 березня 2020 року за адресою: tezy.ive@gmail.com
Підтвердження Вашої участі у конференції, заповнивши реєстраційну форму, надсилати не пізніше 10 травня 2020 року за
факсом або електронною поштою info@ive.org.ua до Оргкомітету.
Кращі статті будуть рекомендовані до публікації у провідних фахових журналах України та Польщі.
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