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ПАМ΄ЯТІ АКАДЕМІКА БОРИСА ЄВГЕНОВИЧА ПАТОНА
Колектив
Інституту відновлюваної енергетики
НАН України
висловлює свої співчуття з приводу
смерті академіка Бориса Євгеновича
Патона
(27.11.1918-19.08.2020)
19 серпня 2020 року пішов із життя
Президент НАН України академік Борис
Євгенович Патон. Немає сенсу нагадувати
досягнення цього відомого в світі вченого
і його державні нагороди — вони добре
відомі в суспільстві й відображені в
книгах, статтях, бібліографічних дослідженнях, передачах на телебаченні.
Що стосується відновлюваної енергетики, яка стрімко розвивається в Україні,
то доцільно відзначити, що Інститут відновлюваної енергетики НАН України був
створений завдяки активній підтримці Б. Є. Патона. При цьому були обговорені й
визначені як структура ІВЕ НАНУ, так і напрями наукових досліджень в інституті. Нам
необхідно максимально дотримуватися тих принципів наукової діяльності й науковоорганізаційної роботи, прикладом яких є особистість Б. Є. Патона як ученого і
керівника.
Дійсно, закінчивши 1941 року Київський політехнічний інститут за
спеціальністю «електричні машини», Б. Є. Патон обрав для себе дещо інший науковий
напрям - «електрозварювання» - і не змінював його протягом 80 років. Цей приклад
свідчить про те, що варто обирати роботу «до душі» — і тоді все буде добре.
З 1962 року й до останнього подиху Б. Є. Патон був Президентом НАН України, від
якого залежав не тільки стан наукових досліджень в Україні, а також їх втілення в нові
технології, на основі яких розвивається економіка. Слід відзначити, що на цій посаді
він завжди був принциповим. Відомо, що в часи СРСР він відмовився від посади
Відновлювана енергетика. 2020. № 3
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Президента АН СРСР і виступив проти будівництва Чорнобильської АЕС поблизу
Києва.

Для ІВЕ НАН України роль Б. Є. Патона була ключовою щодо необхідності
створення інституту в системі НАН України, а також визначення основних наукових
напрямів у його діяльності. Але одночасно з підтримкою й доброзичливістю завжди
була вимогливість в обговоренні результатів роботи. Подивіться на вираз обличчя
Бориса Євгеновича на світлині під час розмови з директором нашого інституту членомкореспондентом Н. М. Мхітаряном, який розповідає про роботу інституту, — і ви все
зрозумієте.
Б. Є. Патон пішов із життя… Світла йому пам΄ять… А нам необхідно
максимально наслідувати його життєвий досвід і ставлення до науки.
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Мета статті – визначення шляхів зменшення викидів парникових газів, які суттєво вливають на тепловий баланс землі.
Доповідь 2019 року про розрив в рівнях викидів, яка підготовлена Програмою ООН з навколишнього середовища, свідчить,
що заходи по поточній політиці скорочення шкідливих викидів, явно недостатні. В світі спостерігається постійний
зростаючий інтерес до відновлюваних джерел енергії, викликаний екологічними міркуваннями: зміна клімату і збільшення
вмісту в атмосфері парникових газів. В Україні стрімким темпом розвивається використання відновлюваних джерел енергії,
зокрема вітряної та сонячної енергії. Разом з тим при вводі нових потужностей об’єктів на базі ВДЕ існують проблеми
мережевого та системного характеру. Тому збільшення потужностей ВДЕ потребує створення в Україні більш гнучкої
енергосистеми, в тому числі вирішення питання з резервними і балансуючими потужностями. В статті обґрунтовано
використання електричних станцій на базі відновлюваних джерел енергії, які оснащені системами акумулювання
електроенергії на основі водню, в якості балансуючих потужностей оператора системи накопичення енергії. Зазначена
система накопичення електричної енергії дозволяє перенесення енергії з періоду її «профіциту» в період її «дефіциту».
Особливість водневої технології полягає в тому, що забезпечується найбільш економічний варіант зберігання електроенергії
і подальше використання цієї запасеної енергії при тривалості розряду до кількох діб. Надано відомості про реальний
пілотний проект впровадження накопичення енергії з ВДЕ за водневою технологією, який впроваджується в Європейському
Союзі за програмою «Horizon 2020». Гібридні станції на ВДЕ, які оснащені водневими технологіями, можуть забезпечити
балансування електроенергії в реальному часі. Технічно-досяжний потенціал ВДЕ в країні перевищує поточне річне
споживання електроенергії України. Використання «зеленого» водню, виробленого без викидів в атмосферу CO 2, сприяє
вирішуванню екологічної проблеми з глобального потепління. Бібл. 9, табл. 1, рис. 3.
Ключові слова: глобальне потепління, Паризька угода, парникові гази, енергетична система, відновлювані джерела енергії,
довготривале акумулювання електроенергії, стислий водень, балансування електроенергії.
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The purpose of the article is to identify ways to reduce greenhouse gas emissions, which significantly contribute to the heat balance of
the earth. The 2019 report on the gap in emission levels prepared by the United Nations Environment Program shows that measures
on current policies to reduce harmful emissions are clearly inadequate. There is a constant growing interest in renewable energy in
the world caused by environmental considerations: climate change and an increase in the content of greenhouse gases in the
atmosphere. In Ukraine, the use of renewable energy sources, in particular wind and solar energy, is developing rapidly. At the same
time, when introducing new capacities of renewable energy facilities, there are mains and system problems. Therefore, an increase in
renewable energy capacities requires the creation of a more flexible energy system in Ukraine, including resolving the issue of reserve
and balancing capacities. The article substantiates the use of power plants based on renewable energy sources, which are equipped
with hydrogen-based electric energy storage systems, as balancing capacities of an energy storage system operator. The specified
system of electric energy storage allows the transfer of energy from the period of its “surplus” to the period of its “deficit”. The
peculiarity of the hydrogen technology is that it provides the most economical option for storing electricity and the further use of this
stored energy with a discharge duration of up to several days. Information is provided on a real pilot project for introducing energy
storage from renewable energy sources using hydrogen technology, which is being implemented in the European Union under the
"Horizon 2020" program. RES hybrid plants that are equipped with hydrogen technology can provide real-time energy balancing. The
technically achievable potential of renewable energy in the country exceeds the current annual electricity consumption of Ukraine.
The use of "green" hydrogen, produced without CO2 emissions, contributes to solving the environmental problem of global warming.
Ref. 9, tabl. 1, fig. 3.
Keywords: global warming, Paris Agreement, greenhouse gases, energy system, renewable energy sources, long-term energy storage,
compressed hydrogen, energy balancing.
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Перелік використаних позначень та скорочень:
ООН – Організація Об’єднаних Націй;
ВДЕ – відновлювані джерела енергії;
CO2 – двоокис вуглецю;
НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг;
Вступ. Генеральний секретар Організації
Об’єднаних Націй (ООН) Антониу Гутерріш
назвав
глобальне
потепління
головною
проблемою нашого часу [1]. Найбільш вірогідним
наслідком глобального потепління є викиди
парникових газів в атмосферу. Джерелом
надходження парникових газів на нашій планеті є
діяльність людини у сфері використання
викопного палива та створенні глобальних пожеж.
Підвищення температури може викликати цілу
низку негативних явищ в локальних кліматичних
умовах.
У національних планах і програмах країн
світу провідна роль у зниженні рівня
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ГАЕС – гідравлічна акумулюючи
електрична станція;
ККД – коефіцієнт корисної дії;
НАН – Національна академія наук.

антропогенних
викидів
парникових
газів
надається зниженню використання викопного
палива
й
енергозбереженню,
широкому
впровадженню відновлюваних джерел енергії
(ВДЕ).
На 21 рамковій конвенції ООН, яка
відбулася у грудні 2015 р. в Парижі, було
прийнято глобальну угоду з протидії зміні клімату
на 2021 – 2030 рр. Україна ратифікувала зазначену
угоду у 2016 році.
Паризька угода пропонує урядам усіх країн
докладати максимальних зусиль щодо утримання
приросту глобальної середньої температури до
2100 року «набагато нижче 2°С понад до
9
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індустріальних рівнів» і докладанні зусиль для
обмеження зростання температури до рівня 1,5°С.
Розрив в рівнях викидів. Доповідь 2019
року про розрив в рівнях викидів, підготовлений
Програмою ООН з навколишнього середовища
[2], свідчить, що заходи по поточній політиці
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скорочення викидів, явно недостатні (Див. Рис. 1).
На рисунку надані зміни величин парникових
газів, в еквіваленті двоокису вуглецю, до 2030
року. Видно, що за умови поточної політики,
викиди парникових газів не зменшуються, а навіть
суттєво збільшуються (блакитна лінія).

Джерело: Emissions Gap Report 2019, United Nations Environment Programme.
Рис. 1. Глобальні викиди парникових газів згідно з різними сценаріями і розрив в рівнях викидів до 2030 року: NDC –
національні вклади країн.
Fig. 1. Global greenhouse gas emissions according to various scenarios and gap in emission levels by 2030: NDC – national
deposits of countries.

Різниця поточних показників із сценаріями
1,5оС-2,0оС свідчить, що початковий рівень
амбіційності поставлених завдань необхідно
підвищити в три – п'ять разів для досягнення цілей
Паризької угоди. Згідно з оцінкою Міжурядової
групи експертів зі зміни клімату, для обмеження
глобального потепління знадобляться оперативні,
масштабні і безпрецедентні зміни у всіх аспектах
суспільства.
Однак навіть повномасштабна реалізація
заходів щодо запобігання посиленню парникового
ефекту не зможе повністю компенсувати шкоду,
яка
наноситься
природі
в
результаті
антропогенного впливу, забезпечивши лише
мінімізацію наслідків.
В зв’язку з вище зазначеним, в світі
спостерігається постійний зростаючий інтерес до
відновлюваних джерел енергії, викликаний
екологічними міркуваннями: зміна клімату і
збільшення вмісту в атмосфері двоокису вуглецю
(CO2). Надається підтримка використання
відновлювальних джерел енергії, з урахуванням
зниження пов'язаних з цим витрат, з метою
створення повністю безвуглецевої електроВідновлювана енергетика. 2020. № 3

енергетичної системи, а також запроваджується
використання
різних
видів
громадського
транспорту з нульовим рівнем викидів.
Розвиток ВДЕ в Україні. В Україні швидко
розвивається
використання
відновлюваних
джерел енергії. За минулий 2019 рік було введено
в дію 4505 МВт нових потужностей об’єктів на
базі ВДЕ. А загальний обсяг потужностей на
кінець року складає 6779 МВт [3]. У наступних
роках, також планується вводити значні
потужності ВДЕ. Разом з тим, необхідно прийняти
до уваги, що відновлювані джерела електричної
енергії мають у часі тимчасовий або мінливий
характер.
За вказаною обставиною в Україні існує
проблема з інтеграцією ВДЕ в енергосистему.
Певну частку виробленої ВДЕ електроенергії
енергосистема може поглинати практично без
будь-яких ускладнень, при перевищенні ж цієї
величини виникають труднощі як мережевого, так
і режимного характеру. Тому збільшення
потужностей ВДЕ потребує вирішення питання з
резервними і балансуючими потужностями.
Змінний та неконтрольований характер вітряної та
10
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сонячної енергій може спричинити негативний
вплив на стійкість негнучкої енергосистеми, що в
свою чергу приводить до необхідності
призупинення роботи станцій на ВДЕ.
Звіт ПрАТ «НЕК «Укренерго». Згідно
звіту ПрАТ «НЕК «Укренерго» з оцінки
відповідності
(достатності)
генеруючих
потужностей, який затверджено НКРЕКП у
березні 2020 року [4], визначено планування
розвитку енергосистеми України.
На сьогодні у світі є велика кількість
технологій для вирішення задачі щодо створення
гнучкої енергосистеми України, зокрема:
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1. Високоманеврова газова генерація зі
швидким стартом.
2. Високоманеврові ГАЕС.
3. Системи на базі систем акумулювання
електричної енергії для підтримання та
регулювання частоти.
4.
Споживачі-регулятори
на
основі
технологій акумулювання теплової енергії.
5. Системи які використовують енергії
сонця і вітру для електролізних виробництв, і
реалізують концепцію «Power to Gas».

Джерело: ПрАТ «НЕК «Укренерго». Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей.
Рис. 2. Використання технологій «Power to Gas».
Fig. 2. Using of "Power to Gas" technologies.

електроенергії, одержуваної від вітряних і
сонячних
електростанцій,
і
подальше
використання цієї запасеної енергії в разі потреби,
тобто впровадження систем акумулювання
електричної енергії для перенесення енергії з
періоду її «профіциту» в періоди її «дефіциту».
Фахівці
Міжнародного
енергетичного
агентства (IEA) вивчили техніко-економічні
показники основних технологій накопичення
електричної енергії [5]. Розглянемо співставлення
показників п’яти технологій накопичення
електричної енергії, яке надане в таблиці 1.

Резервні джерела електроенергії на базі
водню. З метою стабільного і безпечного
функціонування енергосистеми знадобляться
резервні джерела електроенергії. Причому такі,
які можна активувати в більш-менш невеликі
терміни, щоб швидко покрити дефіцит генерації
через припинення роботи вітряних або сонячних
електростанцій. Навпаки, стає актуальним також
необхідність у швидких накопичувальних
потужностях, які мають споживати «зайву»
електричну енергію, вироблену ВДЕ. Ідеальним
рішенням є довготривале зберігання надлишкової
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Таблиця 1. Характеристики технологій довготривалого акумулювання електроенергії.
Table 1. Characteristics of long-term electricity storage technologies.
№

Параметр

Од. вим.

Насосне
накопичення
гідроенергії

Енергія
стисненого
повітря

Літійіонний
акумулятор

Стислий
водень

Вартість одноразових
капітальних витрат на
дол./кВт
1130
870
95
1820
одиницю встановленої
потужності
2
Вартість одноразових
капітальних витрат на
дол./кВт-г
80
39
110
0,25
одиницю виробленої
енергії
3
Вартість поточних
операційних витрат на
дол./кВт
8
4
10
73
одиницю встановленої
потужності
4
Вартість поточних
операційних витрат на
дол./кВт-г
1
4
3
0
одиницю виробленої
енергії
5
ККД перетворення
%
78
44
86
37
6
Тривалість експлуатації
років
55
30
13
20
Джерело: International Energy Agency. The Future of Hydrogen. June 2019 (Оригінал на англійській мові).

Енергія
аміаку

1

0,30

43

0
22
20

Гібридні електричні станції. Вітряні та
сонячні електростанції необхідно доповнити
системами накопичення енергії за водневою
технологією. Ці станції здійснюють накопичення
енергії з ВДЕ у періоди наявності надлишкової
енергії, та видачу в мережу електроенергії, коли
електроенергія є дефіцитною. Алгоритм роботи
зазначеного оператора системи накопичення
енергії
впроваджується
подібно
роботі
гідравлічних акумулюючих електричних станцій.
Станції на ВДЕ, які оснащені водневими
технологіями, можуть забезпечити балансування
електроенергії в реальному часі.
Приклад гібридної електричної станції на
базі
ВДЕ,
яка
оснащена
системою
накопичення/відпуску електроенергії за водневою
технологією [6], надано на Рис. 3.

У сфері акумулювання електроенергії
найбільш прийнятно використовувати водневу
технологію, не зважаючи на невеликий ККД
перетворення
в
обох
напрямках,
який
складає 37%.
Це пояснюється тим, що завдяки малим
розмірам витрат на одиницю виробленої енергії,
стислий водень і аміак стають більш
привабливими (див. п.п. 2, 4). Серед різних
технологій зберігання, розглянутих вище,
стиснений водень є найбільш економічним
варіантом для тривалості розряду понад 2045 годин.
Таким чином технологія на основі водню
найкраще
підходить
для
акумулювання
електроенергії в мегаватному масштабі від
добового до сезонного періодів, що найбільш
сприятливо для балансування енергосистеми.
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Джерело: ІВЕ НАНУ
Рис. 3. Загальна схема комплексної гібридної енергетичної системи.
Fig. 3. General scheme of complex hybrid energy system.

Потрібно прийняти до уваги, що потреба
перетворення запасеного водню в електроенергію
не завжди існує. Запасений водень може бути
безпосередньо використаний в якості палива для
покриття таких потреб, як теплопостачання для
промисловості і опалення приміщень.
Для цих комплексних станцій, на
законодавчому рівні, повинні бути встановлені
відповідні
стимули
для
забезпечення
балансування
відпуску
та
реалізації
електроенергії,
та
забезпечення
безпеки
енергетичної системи. З економічної точки зору
використання водневої технології для споживання
«зайвої»
електроенергії
є
позитивною
обставиною, яка запобігає втратам електроенергії
генерованої з ВДЕ у періоди мінімуму
споживання.
Якщо в періоди мінімуму споживання
країни використовувати для виробництва водню
«зайву» електроенергію, яка виробляється в цей
час з відновлюваних джерел, то виходить
нешкідливе для клімату паливо у вигляді
«зеленого» водню, вироблене без викидів в
атмосферу CO2. Таким чином повністю
вирішується екологічна проблема.
В травні 2020 року за підтримки
Європейського Союзу, в рамках програми Horizon
2020, розпочато реальний проект впровадження
Відновлювана енергетика. 2020. № 3

накопичення енергії з ВДЕ за водневою
технологією [7]. Мета цього проекту полягає в
виробництві
водню
з
відновлюваної
електроенергії, з подальшим використанням
накопиченої
енергії
на
комбінованих
теплоелектростанціях.
Згідно
«Концепції
«зеленого»
енергетичного переходу України до 2050 року»[8]
основними напрямками декарбонізації економіки
визначено:
енергоефективність
та
енергозбереження; відновлювані джерела енергії;
поводження з відходами; інноваційне сільське та
лісове господарство. Теплові станції і та невелика
кількість теплоцентралей, які зараз є вугільними,
мають бути замінені іншими.
В Україні у сфері використання водню є
широкий економічний інтерес. Впровадження в
енергетиці такого відновлюваного джерела
енергії, як «зелений» водень, виключає потребу в
викопному паливі, найчастіше імпортованому.
Великі програми у напрямку використання
водневої технології розроблені у всіх передових
країнах – Європейському Союзі, США, Канаді,
Японії, Південній Кореї та ряді інших.
Технічно-досяжний потенціал ВДЕ в
Україні.
За
дослідженнями
Інституту
відновлюваної енергетики НАН України [9], було
визначено технічно-досяжний потенціал для
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створення на території України 874 ГВт
потужностей на базі ВДЕ з середньорічним
виробництвом електроенергії 2717 млрд. кВт год.
Вказаний обсяг електричної енергії більше ніж в
п’ятнадцять разів перевищує поточне річне
споживання електроенергії в Україні і може
забезпечити виробництво 505 млрд. н.м3
«зеленого» водню.
Таким чином можна перевести більшу
частину енергетики України на водень −
універсальний і екологічно чистий енергоносій.
Висновки. Широке впровадження водневих
технологій
допоможе
Україні
виконати
зобов'язання, взяті на себе в рамках Паризького
угоди по клімату і суттєво припинить зміну
клімату нашої планети, яка є спільною проблемою
людства. Використання водню для акумулювання
електроенергії
збільшує
рівень
гнучкості
енергосистеми при одночасному сприянні
інтеграції відновлюваних джерел енергії. Станції
на ВДЕ, які оснащені водневими технологіями,
можуть забезпечити балансування електроенергії
в реальному часі. Наша країна може стати
прикладом
здійснення
як
цілей
по
енергоефективності, так і цілей з відновлюваних
джерел енергії, так як має великий потенціал в
обох сферах.
Дана стаття підготовлена в рамках
виконання проекту «Водень-2» цільових програм
наукових досліджень НАН України «Розроблення
наукових засад щодо впровадження технологій
отримання водню з застосуванням відновлюваних
джерел енергії та перспектив подальшого
використання для енергетичних потреб в
Україні», цільової програми наукових досліджень
НАН України
«Розвиток наукових засад
отримання, зберігання та використання водню в
системах
автономного
енергозабезпечення»
країни (код виду науково-технічної діяльності за
Державним
класифікатором
України:
I.2
13.14.08).
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СИСТЕМИ "ПОЛІКРЕМНІЄВА ФОТОБАТАРЕЯ –
ПРОТОНООБМІННИЙ ЕЛЕКТРОЛІЗЕР"
Г.Л. Карпчук1, магістр, М.О. Будько1,2, канд. техн. наук, доцент
1Національний

технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,
03056, пр-т. Перемоги, 37, м. Київ, Україна.
2Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна.
З огляду на екологічні проблеми, проблеми балансування енергосистеми, а також концепцію «Зеленого» переходу України,
постає актуальним розробка автономної енергоефективної сонячно-водневої системи, яка матиме змогу безперервно
забезпечувати потреби споживача.
Мета роботи полягає у обґрунтуванні параметрів роботи системи «фотобатарея – протонообмінний електролізер» при
перетворенні сонячної енергії у «зелений» водень.
Задачі дослідження наступні: аналіз підходів реалізації сонячно-водневих систем; розробка математичної моделі
комплексної сонячно-водневої системи та її реалізація у програмному середовищі MATLAB; проведення експериментального
дослідження для перевірки математичної моделі сонячно-водневої комплексної системи; аналіз та порівняння отриманих
результатів та розробити рекомендації по підвищенню ефективності роботи системи «фотобатарея – протонообмінний
електролізер».
Наукові положення, висновки та рекомендації, що сформульовані в роботі, базуються на результатах експериментальних
досліджень, теоретичних і практичних положеннях про перетворення енергії Сонця в енергію водня, положеннях
системного аналізу, статистичного аналізу в середовищі Microsoft Office Excel, математичних методів моделювання
енергетичних процесів в програмному середовищі MATLAB.
Отримано математичну модель роботи системи «фотобатарея – протонообмінний електролізер», яка дозволяє
аналізувати вплив інтенсивності сонячного випромінювання на показники виходу у реальних умовах.
Розроблено структурну блок-схему застосування автономної системи «фотобатарея – протонообмінний електролізер»,
яка складається з 4 можливих варіантів реалізації. Розроблені принципові електричні схеми фотобатареї,
протонообмінного електролізера, комплексної системи «полікремнієва фотобатарея – протонообмінний електролізер»,
протонообмінного електролізера для зняття характеристики його коефіцієнта корисної дії. Розроблено методику
постановки експерименту та виконання досліджень системи «полікремнієва фотобатарея – протонообмінний
електролізер». Бібл. 5, табл. 2, рис. 9.
Ключові слова. фотоелектричний модуль, протонообмінний електролізер, сезонне акумулювання енергії, відновлювані
джерела енергії.

FEATURES OF OPERATION OF THE SYSTEM "POLY SILICON PHOTOVOLTAIC MODULE PROTON EXCHANGE MEMRANE ELECTROLYSER"
H. Karpchuk1, master, M. Budko1,2, candidate of technical science, assistant professor
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, 20A Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.

Given the environmental problems, the problems of energy system balancing, as well as the concept of "Green" transition
of Ukraine, it is important to develop an autonomous energy-efficient solar-hydrogen system that will be able to
continuously meet consumer needs.
The purpose of the work is to substantiate the operating parameters of the system "photovoltaic module - proton exchange
membrane elecrtolyzer" in the conversion of solar energy into "green" hydrogen.
The objectives of the study are as follows: analysis of approaches to the implementation of solar-hydrogen systems;
development of a mathematical model of a complex solar-hydrogen system and its implementation in the MATLAB;
carrying an experimental study to verify the mathematical model of the solar-hydrogen complex system; analysis and
comparison of the obtained results and develop recommendations for improving the efficiency of the system "photovoltaic
module - proton exchange membrane electrolyzer".
Scientific provisions, conclusions and recommendations formulated in the work are based on the results of experimental
research, theoretical and practical provisions on the conversion of solar energy into hydrogen energy, provisions of
system analysis, statistical analysis in Microsoft Office Excel, mathematical methods for modeling energy processes in
MATLAB.
© Г.Л. Карпчук. М.О. Будько, 2020
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A mathematical model of the system "photovoltaic module - proton exchange membrane elecrtolyzer" is obtained, which
allows to analyze the influence of the intensity of solar radiation on the indicators of hydrogen yield in real conditions.
The structural block diagram of application of the autonomous system" photovoltaic module - proton exchange membrane
elecrtolyzer" which consists of 4 possible options of implementation is developed. The basic electrical schemes of the
photovoltaic cell, proton exchange membrane electrolyzer, complex system " photovoltaic module - proton exchange
membrane elecrtolyzer", proton exchange membrane electrolyzer for removal of the characteristic of its efficiency are
developed. A method for setting up an experiment and performing research on the system "polysilicon photovoltaic
module - proton exchange membrane elecrtolyzer" has been developed. Ref. 5, tab. 2, fig. 9.
Keywords: photovoltaic module, proton exchange membrane electrolyzer, seasonal energy storage, renewable energy
sources.
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Перелік використаних позначень та скорочень:
Іф – фотострум ФЕМ;
Езв – зворотний потенціал реакції;
Ід –темновий струм насичення ФЕМ;
Еі – стандартний потенціал для даної реакції;
Ф – сонячна інсоляція;
kехН 2 – електрохімічний еквівалент;
А – коефіцієнт неідеальності діода;
m – маса водню;
І0 – зворотній струм насичення діода при T –температура.
стандартній температурі;
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Вступ. У 2020 році було оприлюднено
«Концепцію «Зеленого» енергетичного переходу
України до 2050», де однією з основних цілей є до
2050 року досягти 70% частки ВДЕ у виробництві
електроенергії, з яких до 15% має складати її
виробництво за рахунок дахових СЕС в
домогосподарстві та бізнесі, а також збільшення
децентралізованого електроживлення. Якщо
врахувати те, що у зв’язку зі збільшенням частки
ВДЕ у енергобалансі країни постає питання
балансування об’єднаної енергомережі, то в
подальшому дана проблема ще більше
загостриться. Тому є актуальним пошук шляхів
уникнення
балансування
об’єднаної
енергомережі, але при цьому продовжити
нарощувати потужності відновлюваних джерел
енергії. Один з можливих шляхів уникнення
проблеми
балансування
є
застосування
автономних комплексних сонячно-водневих
систем, які здатні гарантовано забезпечувати
споживача протягом року. Для успішного
впровадження автономних сонячно-водневих
систем необхідно мати можливість оцінити
економічну доцільність будівництва такої
установки на певній місцевості.
Постановка завдання. Мета даної роботи
полягає у обґрунтуванні параметрів роботи
системи «фотобатарея – протонообмінний
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електролізер» при перетворенні сонячної енергії у
«зелений» водень.
Для досягнення поставленої мети
вирішуються наступні задачі:
– аналіз підходів реалізації сонячноводневих систем;
математичної
моделі
– розробка
комплексної сонячно-водневої системи та її
реалізація у програмному середовищі MATLAB;
– проведення
експериментального
дослідження для перевірки математичної моделі
сонячно-водневої комплексної системи;
– аналіз
та
порівняння
отриманих
результатів та розробити рекомендації по
підвищенню ефективності роботи системи
«фотобатарея – протонообмінний електролізер».
Виклад основного матеріалу. В Україні
одним з можливих підходів реалізації сонячноводневих систем – це автономні системи з
сезонним гарантованим акумулюванням енергії.
Така система здатна забезпечувати потреби
споживача безперервно протягом року і у ній
водень є сезонним акумулятором електроенергії,
який накопичується в період надлишкового
виробітку електроенергії ФЕС.
Автономну сонячно-водневу систему для
забезпечення безперервного електроживлення
можливо реалізувати за схемою рис. 1 по
наступним варіантам:

Рис. 1. Блок-схема реалізації автономної сонячно-водневої системи [3].
Fig. 1. Block diagram of the implementation of an autonomous solar-hydrogen system [3].
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1. Ідеальний – реалізується за умови
безпосереднього
електроживлення
від
фотоелектричної установки (ЕФЕУ = Ес). Тобто
енергія сонячного випромінювання за рахунок
фотоелектричної установки перетворюється в
електроенергію постійного струму, яка подається
на блок автоматичного управління. Після цього
через
DC/AC
перетворювач
реалізується
енергоживлення споживача.
2. Надлишковий – реалізується за умови
електроживлення від фотоелектричної установки
з паралельним виробництвом «зеленого» водню
та зарядом буферної акумуляторної батареї (ЕФЕУ
> Ес). У такому випадку електроенергія через блок
автоматичного
управління
базового
енергозабезпечення споживача направляється на
виробіток водню та заряд буферної акумуляторної
батареї. Для виробітку водню електроенергія з
блоку
автоматичного
управління
через
стабілізатор напруги подається на електролізер, де
відбувається електрохімічний розклад води на
водень і кисень. Тиск на виході з електролізеру
складає 30 атм, що дозволяє його без компресора
подавати в систему зберігання низького тиску. З
метою забезпечення сезонного балансу виробітку
та споживання електроенергії та зменшення
об’єму акумуляторних баків і відповідно площ під
реалізацію системи водень під тиском 30 атм за
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допомогою компресорної станції направляється в
систему зберігання високого тиску 700 атм.
3. Недостатній – реалізується за умови,
коли ЕФЕУ < Ес електроживлення від
фотоелектричної установки з компенсацією
виробітку паливним елементом та буферною
акумуляторною батареєю.
4. З нульовою первинною генерацією –
реалізується за умови, коли ЕФЕУ = 0 та являє
собою електроживлення від паливного елемента
та буферної акумуляторної батареї через DC/AC
інвертор. Дана схема може реалізуватися у темну
пору доби і за умови наявного навантаження від
споживача, при цьому відбувається використання
водню, накопиченого в ємності високого тиску.
Таким чином, на практиці можлива
реалізація
усіх
варіантів
безперервного
електроживлення споживача.
Перетворення
енергії
сонячного
випромінювання в електричну можливе при
використанні явища внутрішнього фотоефекту,
що лежить в основі принципу роботи
фотоелектричного модуля (ФЕМ). Математична
модель ФЕМ будується на основі його
еквівалентної електричної схеми заміщення
(рис. 2) та математичної залежності, що
відображає
її
вихідну
вольт-амперну
характеристику (ВАХ).

Рис. 2. Електрична схема заміщення однодіодної моделі фотоелектричного модуля.
Fig. 2. The electrical equivalent circuit of a single-diode model of a photovoltaic module.
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 q  U  IRпос   U  IR
пос
І  І ф  І д  е kTA nпос  1 
,


Rпар



І0 

(1)

де: q = 1,6∙10-19 Кл – заряд електрона; k = 1,38∙10-23
Дж/К – стала Больцмана; Т – робоча температура
ФЕМ, К; Rпар – шунтуючий опір ФЕМ, Ом; Rпос –
послідовний опір ФЕМ, Ом; І – вихідний струм
ФЕМ, А; U – вихідна напруга ФЕМ.
Фотострум ФЕМ
прямопропорційно
залежить від сонячної інсоляції, що потрапляє на
її поверхню та робочої температури ФЕМ і
визначається наступним чином [2]
(2)
І   І  К  Т  Т    Ф ,
ф



кз

с



де: Ікз – струм короткого замикання ФЕМ при
25 оС та 1 кВт/м2, А; К – температурний коефіцієнт
струму короткого замикання ФЕМ; Тс –
стандартна температура ФЕМ, К.
У свою чергу, на зміну зворотного струму
насичення діоду впливає температура ФЕМ і він
виражається наступним чином [2]:
3

qE  1

1

G
  
Т 
kA  Т Т 
Ід  І0    е  с  ,
 Тс 
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(3)

,

(4)
е
1
де: Uх.х. – напруга холостого ходу ФК, В; nпос –
кількість послідовно з’єднаних комірок, шт.
У свою чергу, ширина забороненої зони
кремнієвого
напівпровідника
визначається
згідно [1]

EG  1,17 

4,73 104 T 2
.
T  636

(5)

Математична модель виробництва водню на
основі використання ПЕЛ відображається його
електричною еквівалентною схемою заміщення,
ВАХ та хімічною характеристикою.
Загальна
хімічна
реакція
процесу
електролізу води наступна:
H 2O  e  1 O2  H 2  тепло .
2

A : H 2O

1 O
1 H
2 2
2
2e
H2 .

2e ,

Fig. 3. The electrical equivalent circuit of a protone exchange membrane electrolyzer.

20

(7)

Спрощена еквівалентна схема заміщення
ПЕЛ показана на рис. 3.

Рис. 3. Електрична схема заміщення ПЕЛ.
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Електродні хімічні реакції на аноді (А) та
катоді (К) відповідно:

K : 2H

де:
EG
–
ширина
забороненої
зони
напівпровідника ФЕМ, еВ.
Зворотній струм насичення діода при
стандартній температурі визначається наступним
чином [5]:

І

кз
qU х . х .
nпос kAT
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Вольт-амперна характеристика
протонообмінного
електролізера
має
наступний
вигляд [4]:
U  IRом  Езв ,

Eзв  Eі 

RT  PH 2 PO2
ln 
nF  aH 2O

0,5


 ,


(9)

де R  8,314 Дж∙моль/К – універсальна газова
стала; n = 2 – кількість електронів, що беруть
участь в реакції; F = 96485,33 Кл/моль – число
Фарадея; PH 2 – парціальний тиск водню, Па; PO2

– парціальний тиск кисню, Па;

aH 2O  1 –

активність речовини.
Стандартний потенціал реакції розділення
води може змінюватися в залежності від
температури і визначається згідно виразу:
Eі 

G
,
nF

(11)

m  kехН 2 It ,

(12)

де М = 2,0158 г/моль – молярна маса водню; t– час,
протягом якого проходить електроліз, с.
Об’єм водню, що був отриманий під час
електролізу, визначається наступним чином:

V

Vm  m
,
М

(13)

де Vm – молярний об’єм, л/моль.
У свою чергу молярний об’єм може
визначатися в залежності від температури за
наступним виразом:
Vm 

R T
,
p

(14)

де р – тиск газу і приймається рівним 1 атм.
Електрична потужність, яка прикладається
до електролізера з урахуванням (8-14) може бути
визначена наступним чином:
2

 nFV 
G  V
P  UI  

 Rом 
tVm
 tVm 

(10)

де G  Н  T S – зміна енергії
Гіббса,
кДж/моль; Н – зміна ентальпії під час
проходження реакції, кДж/моль; S – зміна
ентропії
під
час
проходження
реакції,
Дж/(моль∙К);
За використання двох законів Фарадея
можна легко визначити об’єм водню, який буде
отримано при проходженні через електролізер
певної величини струму за певний період.
За першим законом Фарадея визначається
електрохімічний еквівалент (11) водню та його
маса (12), що виділяється під час проходження
процесу електролізу:

М
,
nF

kехН 2 

(8)

де U – напруга, що прикладається до ПЕЛ, В; I
– струм, що протікає через ПЕЛ, А; Rом – опір
електролізера, Ом.
Зворотний потенціал хімічної реакції
визначається з рівняння Нернста:
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 PH 2 PO2 0,5 
RTV

 ln 

 aH O 
tVm
2



2. Протонообмінний міні-електролізер з
технічними
характеристаками,
що
наведені в табл. 2.

Tabel 1. Specification of PV-module GH165X135.
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Величина

Од. вим.
полікремнієва

3,5
6
0,6
4
3
25

21

(15)

Для проведення дослідження генерації
водню на основі використання комплексної
системи
«полікремнієва
фотобатарея
–
протонообмінний
електролізер»
використовується наступне основне обладнання:
1. Фотоелектричний
міні-модуль
GH165X135, технічні характеристики
якого наведено в табл.1;

Таблиця 1. Технічні характеристики ФЕМ GH165X135.

Параметр
Тип
Потужність
Максимальна робоча напруга
Максимальний робочий струм
Кількість послідовно з’єднаних ФК
Кількість паралельно з’єднаних ФК
Стандартна температура ФЕМ

.

Вт
В
А
шт
шт
о
С

ISSN 1819-8058 (Print)

КОМПЛЕКСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ВДЕ

ISSN 2664-8172 (Online)

Таблиця 2. Технічні характеристики ПЕМ ЕЛ Horizon.
Tabel 2. Specification of PEM electrolyzer Horizon.

Параметр
Тип
Вхідна напруга
Вхідний струм
Номінальний
об’єм
виробництва
водню при струмі 1 А
Номінальний
об’єм
виробництва
кисню при струмі 1 А

Величина

Од. вим.
протонообміний

1,8-3
0,7

В (п.с)
А

7

мл/хв

3,5

мл/хв

4. Живлення для здвоєного вольтметраамперметра з постійною напругою 4,5В;
5. Трубки для з’єднання електролізера з
ємностями та заглушки;
6. Ручний
вимикач
напруги,
що
встановлюється перед електролізером;
7. Клемні з’єднувальна колодка DG8HS-1.212P-17-100AH;
8. З’єднуючі провода.
Дослідження
проводиться
відповідно
до
принципової схеми, що наведена на рис. 4.

Також
для
постановки
експерименту
використовувалось
наступне
допоміжне
обладнання:
1. Ємності для накопичення та вимірювання
рівня виробництва відповідно водню та кисню;
2. Понижуючий
DC/DC
перетворювач
XL4015 5A;
3. Здвоєний
світлодіодний
цифровий
вольтметр-амперметр 100 В 10 А – 2 шт.

Рис. 4. Принципова електрична схема комплексної системи «полікремнієва фотобатарея –
протонообмінний електролізер».
Fig. 4. Schematic electrical circuit of the complex system "silicon photovoltaic module - proton exchange
membrane electrolyzer".

При накладанні теоретично та практично
отриманих залежностей, наведених зведені
графіки:
1. Залежності струму ФЕМ GH165X135 від
інсоляції (рис. 6);
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2. Кривої залежності виробітку водню від
інсоляції (рис. 8);
3. Графіки залежності потужності від
інсоляції (рис.9).
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Рис. 5. Зовнішній вигляд комплексної системи «полікремнієва фотобатарея – протонообмінний
електролізер».
Fig. 5. Appearance of the complex system "polysilicon photovoltaic module - proton exchange membrane
electrolyzer".

З рис. 6 видно, що при збільшенні рівня
інсоляції, а відповідно і струмів, збільшується
відхилення
експериментальної
кривої,
а
відповідно і похибка, яка в середньому складає
29,92
%.
Таке
значне
відхилення
експериментальної кривої від теоретичної
пояснюється тим, що однодіодна модель ФЕМ не
здатна з високою точністю змоделювати
досліджуваний
ФЕМ
GH165X135
через
неідеальність
його
p-n
переходу,
що
відображається присутністю ефекту рекомбінації
електронів. Тому, щоб мати можливість реально
оцінити отримані результати також проводиться

теоретичний розрахунок за значеннями струмів,
що були отримані експериментально.
При накладанні залежностей виходу водню
від інсоляції видно, що експериментальні дані та
розрахунково-експериментальні дані по суті
накладаються одне на одне, оскільки у середньому
відхилення складає 3,1%. Якщо порівняти
характер поводження отриманих кривих, то
можна помітити, що він у них ідентичний з
єдиною різницею, що крива побудована за
експериментальними даними має більш пологий
характер.

Рис. 6. Залежність струму ФЕМ GH165X135 від інсоляції: 1 – за експериментальними даними; 2 – за розрахунковотеоретичними даними.
Fig. 6. Dependence of PV module GH165X135 current on insolation: 1 – experimental data; 2 – calculation and theoretical data.
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Більш того, графіку залежності виробітку
водню від інсоляції для всіх кривих притаманна
однакова поведінка. При малих значення інсоляції
(від 100 Вт/м2 до 500 Вт/м2), а відповідно і
струмах, водень генерується повільно, а при
поступовому збільшенні її значень, виробіток
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водню стрімко зростає до певного значення.
Такий характер даних кривих може бути
пояснений за допомогою зміни коефіцієнта
корисної дії в залежності від споживаного струму
(рис. 7).

Рис. 7. Результати дослідження коефіцієнту корисної дії ПЕЛ: залежність коефіцієнту корисної дії від споживаного
струму.
Fig. 7. The results of the study of the efficiency of PEM electrolyzer: the dependence of the efficiency on the current
consumption.

Як результат проведеного дослідження ККД
електролізера отримано, що при зростанні струму
відповідно збільшується його ККД, при чому дана
залежність є лінійною. Таким чином, якщо
накласти фактор ККД на отримані результати, то
можна впевнитися, що у області малих значень
інсоляції його величина порядку 67%, але при
збільшені значень інсоляції він починає зростати
до 95%.
При накладанні графіків потужностей генерації та
споживання можна помітити, що:

1. Споживана
потужність
за
експериментальними
та
розрахунковоекспериментальними даними співпадають, з
єдиною різницею, що останній має більш
зосереджений розподіл точок;
2. Споживана потужність за теоретичнорозрахунковими даними має відхилення, яке
пов’язане з моделюванням ФЕМ.
3. Розрахунково-теоретична потужність
ФЕМ має відхилення від експериментальної
аналогічно до пункту 2.

Рис. 8. Залежність виробітку водню від інсоляції: 1 – за експериментальними даними; 2 – за розрахунковоекспериментальними даними; 3 – за теоретично-розрахунковими даними.
Fig. 8. Dependence of hydrogen production on insolation: 1 – experimental data; 2 – calculated and experimental data; 3 –
theoretical and calculated data.
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Аналізуючи
отримані
результати
представлені на рис. 6-9 можна зробити висновки,
що запропонований математичний апарат
дозволяє проводити моделювання комплексної
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системи
«фотоелектрична
батарея
протонообмінний
електролізер»
і
масштабованим.

–
є

Рис. 9. Залежність потужності від інсоляції: 1 – генерована потужність ФЕМ за експериментальними даними; 2 –
генерована потужність ФЕМ за теоретичними даними; 3 – споживана потужність ПЕЛ за експериментальними даними;
4 – споживана потужність ПЕЛ за розрахунково-експериментальними даними; 5 – споживана потужність ПЕЛ за
розрахунково-теоретичними даними.
Fig. 9. Dependence of power on insolation: 1 – experimental data the PV module generated power; 2 – data the PV module
generated power; 3 – experimental data of PEM elecrolyzer power consumption ; 4 – calculation and experimental data of PEM
elecrolyzer power consumption; 5 - calculation and theoretical data of PEM elecrolyzer power consumption.

Для підвищення загальної ефективності
установки
необхідно
забезпечити
роботу
електролізера при густинах струму 0,6-2 А/см2
(або, для нашого дослідження, струмами від
0,6 до 1 А). Оскільки інтенсивність сонячного
випромінювання має змінний характер, а
відповідно і струм, що генерується ФЕМ, то
можна запропонувати встановити контролер з
перетворювачем по струму. На контролері
встановити мінімальне значення струму, при
якому повинен працювати електролізер. При
проходженні струму на контролер подається
сигнал з його величиною. Якщо вона менше
усталеного значення, то струм підвищується до
величини усталеного значення і далі подається на
електролізер, якщо більше – безпосередньо
живить електролізер.
Також
для
підняття
загальної
ефективності установки необхідно встановити
МРРТ контролер, який буде підвищувати
ефективність роботи фотобатареї шляхом пошуку
точки максимальної потужності у всьому
діапазоні рівнів освітленості. Якщо напруга у цій
точці перевищує необхідне значення для роботи
навантаження, то вона понижується, а надлишок
енергії перетворюється у струм.

Відновлювана енергетика. 2020. № 3

25

Таким
чином,
можна
досягти
високої
ефективності генерації та накопичення водню
незалежно від рівня освітленості.
Висновки.
Проаналізовано
існуючі
підходи щодо реалізації сонячно-водневих систем
та розроблено схему сезонного безперервного
електроживлення
споживача.
Розроблено
математичну модель комплексної системи
«полікремнієва фотобатарея – протонообмінний
електролізер».
Експериментально-дослідним
шляхом перевірено роботу математичної моделі
комплексної
сонячно-водневої
системи
і
виявлено, що вона дозволяє отримувати
достовірні дані, а відхилення між моделюванням
та
експериментом
не
перевищує
10%.
Запропоновано
шляхи
до
підвищення
ефективності
даної
системи.
Розроблено
електричну
схему
заміщення
системи
«полікремнієва фотобатарея – протонообмінний
електролізер», яка може використовуватись на
практиці. У результаті експериментальних та
теоретичних досліджень встановлено, що
коефіцієнт корисної дії перетворення енергії
сонячного випромінювання в енергію «зеленого
водню»
як
універсального
енергоносія
знаходиться в межах 15,2%. Отримане рівняння
залежності коефіцієнта корисної дії від величини
струму, яке має лінійних характер, і виявлено, що
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з підвищенням струму збільшується і ККД
електролізера. Отримані рівняння залежності
виробітку водню від інтенсивності сонячного
випромінювання, які мають нелінійний характер у
області малих значень інсоляції.
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УТИЛІЗАЦІЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ. ПРОБЛЕМИ ТА МІЖНАРОДНИЙ
ДОСВІД
В.О. Пундєв, В.Ф. Рєзцов, чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, Т.В. Суржик, канд. техн. наук, В.І. Шевчук,
І.О. Шейко
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна.
В статті піднято важливе і актуальне вже на зараз питання стосовно фотоелектричних станцій (ФЕС), які не впливають
на навколишнє середовище за умови експлуатації, але можуть негативно впливати на екологію в Україні, за умови виведення
їх з експлуатації по закінченню гарантованого ефективного терміну роботи, а саме накопичення шкідливих речовин і сполук,
які входять до складу фотоелектричних модулів (ФЕМ).
В роботі описано основні види фотоелектричних модулів, які на даний час масово випускаються виробниками і
використовуються в фотоелектричних станціях в світі та їх основні складові частини. Визначено проблеми, які виникають
за умови виходу ФЕМ з ладу внаслідок закінчення терміну експлуатації чи пошкодження тощо.
Подано огляд стану справ стосовно утилізації основних складових частин фотоелектричних станцій – фотоелектричних
модулів в передових країнах світу в розрізі нормативного забезпечення цих робіт та розробки необхідних додаткових
нормативних актів, а також в розрізі вже існуючих технологій, які при цьому застосовуються, або розроблені чи
розробляються. Описано необхідність та можливості повторного використання переважної більшості з отриманих при
утилізації фотоелектричних модулів матеріалів і сполук.
Огляд, його аналіз та тенденції стрімкого розвитку фотоенергетики в світі націлюють на необхідність до створення вже
зараз, не чекаючи масового виходу з ладу ФЕМ, цілого сектору промисловості, що займатиметься утилізацією
відпрацьованих фотоелектричних модулів та підготовкою продуктів утилізації до повторного використання, що значно
зменшить негативне навантаження на довкілля.
Намічено цілі та задачі, які необхідно почати виконувати вже зараз і виконати в якомога короткий термін в Україні у
напрямку утилізації фотоелектричних модулів. Це наступні кроки: розроблення та впровадження необхідних нормативних
актів, нових ефективних технологій переробки ФЕМ та спеціалізованих виробництв (або модернізація та підлатування вже
існуючих на базі підприємств з виготовлення ФЕМ ) тощо. Бібл. 12, рис. 2.
Ключові слова: екологія, нормативне забезпечення, сонячний модуль, фотоелектрична станція, утилізація.

DISPOSAL OF PHOTOVOLTAIC MODULES. PROBLEMS AND INTERNATIONAL
EXPERIENCE
V. Pundiev, V. Ryeztsov, corresponding member of the NAS of Ukraine, doctor of technical science, T. Surzhyk, candidate of
technical science, V. Shevchuk, I. Sheiko
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
The article raises an important and topical issue of PV plants, which do not affect the environment in operation, but can negatively
affect the environment in Ukraine, provided they are decommissioned at the end of the guaranteed effective life, and the accumulation
of harmful substances and compounds that are part of PV modules (PVM).
The paper describes the main types of PV modules, which are currently mass-produced by manufacturers and used in PV plants in the
world and their main components. Problems that arise in the event of failure of the PVM due to expiration or damage, etc. are identified.
The state of affairs concerning utilization of the main components of PV plants – PVM in the advanced countries of the world in the
plane of normative maintenance of these works, development of necessary additional regulations, and also already existing
technologies which are applied or developed is considered. The necessity and possibilities of reuse of the vast majority of PVM of
materials and compounds obtained during utilization are described. The review, its analysis and the trends of rapid development of
photovoltaics in the world necessitate the creation of an entire industry sector in Ukraine, which will dispose of used PVM and prepare
recycling products for reuse now, without waiting for mass failure of PVM. This will significantly reduce the negative burden on the
environment.
The goals and tasks to be fulfilled by Ukraine in the shortest possible time in the direction of utilization of PVM are outlined. These
are the following steps: development and implementation of the necessary regulations, new effective technologies for processing PVM
and specialized industries (or modernization and adjustment of existing on the basis of enterprises for the manufacture of PVM), etc.
Ref. 12, fig. 2.
Keywords: ecology, regulatory support, reuse, solar module, photovoltaic plants, utilization.
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Вступ. Тенденції розвитку сонячної
фотоенергетики
свідчать,
що
введення
потужностей фотоелектричних станцій (ФЕС) як
у всьому світі, так і в Україні, в останній час
стрімко зростає. Станом на 1-й квартал 2020 року
встановлена потужність об’єктів сонячної
фотоенергетики в Україні становить вже 4925
МВт. Тільки у 2019 році їх було введено в дію
загальною встановленою потужністю 3537 МВт.
На кінець 2019 року частка виробленої сонячними
електростанціями електричної енергії в загальній
генерації України склала 1,65%, або 52% від усіх
джерел відновлювальної енергетики [3]. Це дуже
стрімке зростання впровадження сонячної
фотоенергетики в Україні, яке, скоріше за все,
збереже такі темпи і в найближчому
майбутньому. У 2018 р. Україна набула статусу
повноправного члена Міжнародного агентства з
відновлюваних джерел енергії (IRENA), що є
великим досягненням і що зобов’язує до ще
більших досягнень в області розвитку та
впровадження відновлюваних джерел енергії.
Сонячна фотоенергетика – надзвичайно
актуальний і перспективний, а також екологічно
чистий
спосіб
отримання
електроенергії. Генеруюча складова ФЕС фотоелектричні модулі (ФЕМ) є довговічними,
ефективними і безпечними в процесі експлуатації.
Однак поряд з безсумнівними екологічними
перевагами використання ФЕС для перетворення
сонячної енергії в електричну існує проблема
утилізації
фотоелектричних
модулів,
які
відпрацювали свій термін і зняті з експлуатації,
або вийшли з ладу з інших причин. Вже зараз під
час монтування та роботи ФЕС відбувається
заміна пошкоджених або тих, що вийшли з ладу,
фотоелектричних модулів. Кількість таких
ФЕМ зростає з кожним роком, що при
неправильній або неконтрольованій їх переробці в
найближчому
майбутньому
може
стати
величезною проблемою для навколишнього
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середовища. В Україні на даний час підприємства
по переробці фотоелектричних модулів відсутні,
як відсутні і вимоги щодо їх утилізації.
Постановка
завдання.
Моніторинг
викладеної у вільному доступі інформації щодо
стану справ стосовно виведення з експлуатації
ФЕС та утилізації відпрацьованих та тих, що
вийшли з ладу, складових частин ФЕС в Європі та
світі в цілому показує, що до цього важливого в
енергетичному, екологічному та соціальному
плані процесу треба готуватися планово та
заздалегідь. В найбільшій мірі це стосується
утилізації
фотоелектричних
модулів
та
можливості повторного використання продуктів
їх переробки.
Справа в тому, що передові та промислово
розвинені країни світу, які значно раніше від
України
почали
диверсифікацію
своїх
енергетичних
галузей
шляхом
широкого
впровадження відновлюваних джерел енергії і
зокрема фотоелектричної енергетики, вже
стикнулися
з
проблемами
виведення
з
експлуатації ФЕС та утилізації відпрацьованих та
тих, що вийшли з ладу їх складових частин. Вони
досить успішно створили та продовжують
створювати необхідну інфраструктуру та
технології в цьому напрямку з неухильним
дотриманням розроблених нормативних баз.
Автори в цій роботі поставили перед собою
завдання виконати аналіз вже досягнутого
провідними
країнами
світу
досвіду
та
напрацювань, окреслити основні напрямки та
задачі, які необхідно вже зараз розробляти,
готувати та починати виконувати в Україні
стосовно підготовки нормативної бази та
необхідної інфраструктури щодо виведення з
експлуатації ФЕС та утилізації відпрацьованих та
тих, що вийшли з ладу, основних складових
частин ФЕС – фотоелектричних модулів.
Виклад основного матеріалу. Проблеми, з
якими доводиться стикатися за умови утилізації
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елементів. Ці модулі є особливо привабливими
для фотоенергетики завдяки високому ККД (їх
теоретичний ККД доходить до 30 %, а практичний
вже знаходиться в межах 22–25 %). Але такі ФЕМ
містять отруйні речовини (свинець, кадмій, галій,
миш'як тощо)
і
їх
переробка
потребує
використання спеціальних технологій з очисткою,
нейтралізацією отруйних та шкідливих речовин
тощо.
Стратегія та стан справ щодо утилізації
ФЕМ в світі. У сфері регулювання утилізації
відходів відпрацьовані фотоелектричні модулі
відносять до електронних відходів. Дана категорія
має маркування «e-waste». Міжнародне агентство
відновлюваної енергетики (IRENA) і Міжнародне
енергетичне агентство (МЕА) опублікували в
2016 році спільну доповідь, яка повинна стати
алгоритмом з максимально грамотної утилізації
фотоелектричних модулів. Прогнозується, що до
2030 року світові відходи фотоенергетики
(накопиченим підсумком) складуть 1,7-8 млн. тон
в залежності від того, чи будуть це regular loss
(модулі, що відпрацювали 25-30-річний строк
служби), або ж early loss (передчасно вилучені (до
закінчення їх строку служби) за різних причин
модулі (заміна застарілого обладнання, механічне
пошкодження тощо). За прогнозами вже до 2050
року обсяги електронних відходів в сонячній
енергетиці складуть близько 70-80 мільйонів тон
(рис. 1, 2) [4].
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Рис. 1. Глобальний огляд прогнозів відходів фотоелектричних панелей, 2016-2050 рр.
Fig. 1. Overviev of global PV panel waste projections, 2016-2050.
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фотоелектричних модулів, вже було стисло
розглянуто при розробленні ефективних заходів і
рекомендацій зі зменшення впливу на довкілля
при впровадженні технологій фотоенергетики в
Україні [1, 2]. В даній статті це питання
розглядається
більш детально з аналізом
світового досвіду та вже існуючої міжнародної
нормативної бази.
З точки зору екологічного аспекту
переробка відпрацьованих сонячних модулів
однозначно є необхідною, оскільки ФЕМ, що
виробляються та експлуатуються сьогодні,
містять токсичні речовини, які є шкідливими для
навколишнього середовища.
Сучасні фотоелектричні модулі мають
термін експлуатації 30-50 років (термін
експлуатації перших модулів становить 25-30
років), а через 30 років експлуатації їх
ефективність починає знижуватися і вони
потребуватимуть заміни та утилізації.
Основу ФЕМ складають фотоелементи, для
більшості з яких основним матеріалом у
виробництві є дешевий і поширений кремній
(близько 80 %). Найбільш безпечними з ряду
кремнієвих фотоелементів вважаються модулі з
аморфного кремнію.
Окремим рядом фотоелектричних модулів,
що випускає світова промисловість, є ФЕМ на базі
плівкових технологій CIS (селеніда міді та індія)
і CdTe/CdS (кадмій/телур, кадмій/сірка), а також
на базі арсенід-галієвих (GaAs) сонячних
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Рис. 2. Накопичувальні відходи фотоелектричних модулів (млн. тон) в розрізі країн–лідерів до 2050 р.
Fig. 2. Cumulative waste volumes of top five countries for of end-of-life PV panels in 2050 (million t).

електротехніки (CENELEC) розробив додаткові
стандарти для збору і переробки фотоелектричних
панелей (EN50625–2-4 та TS50625-3-5) [5, 6]. У
стандартах викладені різні адміністративні,
організаційні та технічні вимоги, спрямовані на
запобігання
забруднення
і
неналежного
поводження, мінімізацію викидів, сприяння
збільшенню частки відновлених матеріалів і
операцій із глибокої переробки. Вони також
перешкоджають
можливості
відвантаження
відпрацьованих модулів на об’єкти, які не
відповідають стандартним вимогам охорони
навколишнього середовища і здоров’я.
В країнах ЄС підприємства по переробці
фотоелектричних
модулів
використовують
технології утилізації сонячних елементів (від
повторного використання окремих компонентів
до розплавлення компонентів модуля) в
залежності від типу елементів і технологічних
особливостей.
Європарламент
в
країнах
Євросоюзу здійснив практично обов’язковим
повернення
фотоелектричних
модулів
на
переробку в якості електронних відходів.
Ключовим фактором успіху нових правил ЄС
повинно стати створення широкої функціональної
інфраструктури
зі
збору
та
переробки
фотоелектричних модулів.
У
Сполучених
Штатах
утилізація
фотопанелей
регулюється
Законом
про
збереження та відновлення ресурсів (Resource

Фахівці підрахували – якщо кількість
відходів сонячних модулів із відпрацьованим
строком служби до 2030-го року конвертувати у
грошовий еквівалент
шляхом вторинної
переробки і вилучення матеріалів, то сума складе
близько 450 мільйонів доларів США. З такої
кількості відходів можна зробити 60 мільйонів
нових сонячних модулів, що дорівнює за
потужністю 18 ГВт. До 2050 року ця цифра
збільшиться до 15 мільярдів доларів за рік і з такої
кількості відходів можна буде зробити 2 млрд.
сонячних модулів, що еквівалентно 630 ГВт [4].
В більшості країн фотоелектричні модулі
класифікуються як загальні, або промислові
відходи, і управління ними здійснюється
відповідно до звичайних вимог щодо обробки та
утилізації відходів. Крім такого універсального
регулювання
розробляються
добровільні
нормативні підходи для спеціального поводження
із такого роду відходами.
Європейський союз (ЄС) першим ввів
правила
утилізації
відходів
сонячних
електростанцій, які регулюються Директивою
2012/19/EU про відходи електричного та
електронного обладнання WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment). У 2012 році положення
Директиви WEEE були включені в національні
законодавства країн-членів ЄС, на ринку якого
переробка сонячних модулів є обов'язковою. Крім
того Європейський комітет зі стандартизації
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Технології переробки фотомодулів. З огляду
на викладене вище, більшість країн-лідерів,
зокрема Китай, США, Японія, країни ЄС, активно
інвестують в дослідження і розробки технологій
по переробці сонячних панелей. У всьому світі
виробники електроніки, до якої відносять і
сонячні модулі, вже несуть відповідальність за
повний цикл життя своєї продукції, в тому числі й
за її переробку.
Утилізація сонячних модулів відбувається
за допомогою лазерної, термічної і механічної
переробки. Механічний метод домінував на ринку
досить тривалий час (з 2013 по 2017 роки),
забезпечуючи
переробку
близько
55%
електронного сміття. Це можна пояснити
екологічністю і економічністю такого процесу.
Але, як передбачається, до 2023 року в лідерах як
за обсягами, так і у вартісному вираженні, буде
домінувати метод лазерної переробки.
До складу ФЕМ крім кремнію входять такі
матеріали і сполуки, як ламінат, пластик, скло,
мідь, алюміній, свинець, олово, срібло тощо, які за
умови утилізації можуть бути вивільнені
(відокремлені) і направлені на повторне
використання. Наприклад, в процентному
співвідношенні панель з кристалічного кремнію це 76% скла, 10% полімерних матеріалів, 8%
алюмінію, 5% кремнієвих напівпровідників, 1%
міді, менш 0,1% срібла, олова і свинцю. Скло
складає основу тонкоплівкових каркасних
модулів - 89% (CIGS) і 97% (CdTe) [9], яке може
бути також повторно використане після
переробки.
Процес
переробки
фотоелектричних
модулів можна розділити на два етапи:
– груба переробка (виймання компонентів з
міді, алюмінію, скла);
–
тонка переробка (витяжка хімічних
складових модуля).
Груба переробка ФЕМ, за своєю суттю, є
технологією вторинного застосування скла з
ламінованим покриттям і не забезпечує
відновлення екологічно небезпечних матеріалів
(свинець (Pb), кадмій (Cd), селен (Se) тощо), або
цінних матеріалів (срібло (Ag), індій (In), телур
(Te), силіцій (Si) тощо).
Тонка переробка ФЕМ включає три етапи:
1) підготовчий етап, який полягає у
вилученні розподільної коробки
і
рами
пристрою;
2) усунення ламінуючого покриття (плівки)
або деламінація;
3) зняття металів і скляних складових.
В європейських країнах зараз для
повторного використання витягується вже
близько 70 % компонентів сонячних модулів, які

Conservation and Recovery Act), який є правовою
основою для управління небезпечними та
безпечними відходами. У 2016 році Асоціація
сонячної енергетики США (SEIA) у партнерстві
із виробниками сонячних модулів та монтажними
організаціями запустила національну програму
добровільної
утилізації
фотопанелей, яка
спрямована на те, щоб зробити ефективні рішення
по переробці більш доступними для споживачів.
У 2019 році у США було опубліковано новий
стандарт управління сталим розвитком для
фотоелектричних модулів - NSF/ANSI 457, метою
якого є встановлення критеріїв ефективності для
фотоелектричних модулів та показників стійкого
їх лідерства на ринку [7]. Цей стандарт включає
також критерії управління цими виробами після
закінчення терміну їх експлуатації.
У Японії відпрацьовані сонячні панелі
підпадають під загальні регламенти з управління
відходами (Waste Management and Public Cleansing
Act). У 2015 році була розроблена дорожня карта
для просування схеми збору, переробки та
належного поводження
із відпрацьованим
обладнанням відновлюваної енергетики. У 2017
році японська Асоціація сонячної енергетики
(Japan Photovoltaic Energy Association – JPEA)
опублікувала керівництво щодо належного
поводження
із сонячними модулями після
закінчення терміну їх служби (документ має
рекомендаційний
характер).
Додатково,
Національний інститут передових промислових
наук і технологій (NEDO) розробляє технологію
переробки. На сьогодні Уряд Японії планує
оприлюднити нові заходи, які мають на меті
переконати, що утилізовані сонячні панелі не
завдають шкоди навколишньому середовищу.
Міністерство промисловості хоче зобов’язати
операторів ринку сонячних панелей виділяти
кошти для покриття витрат на утилізацію і, щоб
запобігти зловживанням, надавати ці кошти
третій стороні [8].
Із загальнодоступних джерел відомо, що у
Китаї поки що немає спеціальних правил по
утилізації сонячних модулів, але це не заважає
займатися їх переробкою. У рамках Національної
науково-технічної програми протягом 12-ї
п’ятирічки в країні фінансувалися дослідження і
розробки у галузі поводження із «сонячними
відходами».
В Індії відходи фотоелектричної енергетики
знаходяться
у
веденні
Міністерства
навколишнього середовища, лісів
та зміни
клімату відповідно до Правил поводження із
твердими відходами 2016 року і Правилами
поводження із небезпечними і іншими відходами
(управління і транскордонне переміщення).
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утилізуються. Крім того, міжнародні Директиви
регламентують дотримання вимог
вмісту
небезпечних елементів у вторинній сировині
(кадмій і селен – не більше 1 мг на кілограм для
кремнієвих панелей і не більше 10 мг – для не
кремнієвих, свинець – не більше 100 мг у сухій
речовині).
Сьогодні багато виробників в Європі і світі
вже пропонують послуги з утилізації випущених
ними
сонячних
модулів
і
створюють
спеціалізовані підприємства по їх переробленні.
Тут діє принцип «розширеної відповідальності
виробника» (extended-producer-responsibility), яка
виходить за рамки стадій продажу та експлуатації,
і охоплює також стадію поводження з продуктом
після завершення його терміну служби. Така
політика виробників обумовлена не тільки
постійним посиленням вимог регуляторів або
«підвищеною соціальною відповідальністю», а ще
й тому, що переробка ФЕМ не позбавлена
економічного сенсу - багато з хімічних речовин
мають великий потенціал для переробки через їх
цінність. Тобто, така
галузь, як переробка
фотоелектричних модулів, матиме важливе
значення у переході світу до сталого, економічно
вигідного майбутнього енергетичного ринку на
основі відновлюваних джерел енергії [4].
У 2018 році французька компанія Veolia
відкрила завод по вторинній переробці сонячних
модулів. Раніше у Франції, використані або
зламані сонячні панелі просто перероблялися
установками для вторинної переробки скла
загального призначення. При такому процесі
вдавалося витягти скло і алюмінієві рами, все інше
спалювалося. Зараз же на новому заводі Veolia
роботи розбирають PV-панелі для вилучення скла,
кремнію, пластмаси, міді і срібла. Потім ці
елементи подрібнюють в гранули і подають як
готову сировину для виробництва нових сонячних
панелей.
У Сполучених Штатах в 2000-х роках
розробили технологію переробки тонкоплівкових
CdTe-модулів.
Вперше
її
застосувала
фотогальванічна компанія First Solar. Завдяки
розробленій
технології
повторно
можна
використовувати
95%
напівпровідникових
матеріалів і 90% скла [10]. Всі демонтовані
елементи сонячних модулів переробляються в
єдиному циклі.
З економічної точки зору залишається
актуальним питання щодо рентабельності
переробки
сонячних
модулів.
Численні
дослідження показують, що вартість брухту
фотоелектричної електростанції (в основному
сталь і мідь) перевищує витрати на виведення з
експлуатації, тому переробка відходів вигідніше
Відновлювана енергетика. 2020. № 3

їх поховання. Існує
прямо пропорційна
залежність: чим більші обсяги відходів (мінімум
20 000 тон на рік), тим вище і прибутковіше
процес переробки [10]. До того ж міжнародне
законодавство жорстко контролює цей процес.
Постійне
зниження
вартості
сонячного
обладнання відкриває можливості для збільшення
потоку
інвестицій
в
сферу
утилізації
фотоелектричних модулів.
В Україні на даний час підприємства по
переробці фотоелектричних модулів відсутні, як і
відсутні спеціальні вимоги щодо утилізації ФЕМ.
В
деякій
мірі
вимоги
до
утилізації
фотоелектричних
модулів
окреслено
в
національних
стандартах
України
ДСТУ
8328:2015 та ДСТУ 8635:2016 [11, 12], але цього
недостатньо для якісного та повноцінного
функціонування сфери утилізації ФЕМ.
Так як на сьогоднішній день кількість
електронного сміття від сонячних модулів ще є
невелика, то утилізацію проводять підприємства,
які займаються переробкою електронних або
скляних відходів. У процесі такої переробки
відбувається виділення основних компонентів
модуля – міді, алюмінію, скла. Сонячні елементи
та пластикові складові модулів, в свою чергу,
піддаються спалюванню або відправляються на
спеціальні полігони (звалища для електронного
обладнання), тобто здійснюється груба переробка
модулів, яка, за своєю суттю, є технологією тільки
вторинного застосування скла з ламінованим
покриттям, що є недостатнім і далеким від
повноцінної утилізації ФЕМ та від досягнення
екологічної чистоти утилізації.
Висновки. В Україні назріла необхідність
розробки чітких нормативних вимог до утилізації
відпрацьованих
фотоелектричних
модулів
та створення функціональної структури зі збору
та переробки фотоелектричних модулів із
застосуванням
новітніх
технологій
і
методологічних
підходів
поводження
із
подібними відходами, спираючись на вже
досягнутий європейський та світовий досвід, у
відповідності до чинного законодавства України.
Виконання цих задач має забезпечити:
- екологічну безпеку в Україні;
- запобігання шкідливим викидам за
рахунок утилізації відпрацьованих ФЕМ з
дотриманням необхідних жорстких вимог;
- створення нових робочих місць на
підприємствах, що будуть займатися роботами з
утилізації відпрацьованих ФЕМ;
- економію матеріальних і енергетичних
ресурсів за рахунок повернення до подальшого
повторного використання більшості матеріалів і
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сполук, отриманих за результатами утилізації
відпрацьованих ФЕМ;
- створення передумов для активізації
залучення недержавних інвестицій в розвиток
цього напрямку утилізації.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ОПИСУ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУП
ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ І ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ БАТАРЕЙ НА ОСНОВІ
ЦІЛЬОВИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ НА КОМПЛЕКСНОМУ ОБЛАДНАННІ
К.В. Безручко1, докт. техн. наук, проф., Л.І. Книш2, докт. техн. наук, проф., С.В. Сінченко1, канд. техн. наук
1Національний

аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
61070, вул. Чкалова, 17, м. Харків, Україна.
2Дніпровській національний університет імені Олеся Гончара,
49010, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Україна.
Підвищення ефективності перетворення енергії сонячного випромінювання в електроенергію сонячними елементами є основним завданням сонячної енергетики. А сучасний інтерес до проектування і експлуатації фотоелектричних батарей на
основі сонячних елементів призводить до оцінювання їх основних експлуатаційних характеристик. Для контролю якості
та ефективності сонячного елемента на виробництві або в лабораторних умовах необхідно точно виміряти його вольтамперну характеристику, яка є основним джерелом інформації про параметри та характеристики сонячного елемента,
таких як коефіцієнт корисної дії, максимальну потужність, струм короткого замикання, напругу холостого ходу, струм і
напругу при максимальній потужності, коефіцієнт форми тощо. При проектуванні фотоелектричних батарей великих
площ, наземного або космічного застосування, виникають труднощі у визначенні різних втрат, таких як комутація фотоелементів, їх не ідентичність, нерівномірності температури і освітленості фотоелектричних батарей. Зазвичай ці втрати враховують введенням у математичну модель різних коефіцієнтів. Експериментальні дослідження в напрямку більш
точного визначення всіляких втрат в фотоелектричних батареях призводять до не окупності та ускладнення проведення
таких експериментальних досліджень. Для проектування і випробування фотоелектричних батарей великих площин авторами пропонується підхід, який оснований на побудові вольт-амперних характеристик фотоелектричних батарей. Запропонований підхід дозволяє з визначенням воль-амперної характеристики окремого сонячного елемента або груп фотоелектричних перетворювачів, получити моделі при різних рівнях освітленості і температури з характерними параметрами
фотоелектричних батарей будь-якої площі. Авторами проведено експериментальне підтвердження запропонованої методики, а також порівняння з іншими експериментальними дослідженнями. В методиці визначені перехідні коефіцієнти математичної моделі, а також розписані особливості застосування запропонованого підходу. Бібл.6, рис. 2.
Ключові слова: сонячний фотоелектричний елемент, сонячна фотоелектрична батарея, вольт-амперна характеристика,
потужність, струм короткого замикання, напруга холостого ходу, освітленість.

PROVIDING OF THE DESCRIPTION ACCURACY OF THE CHARACTERISTICS FOR
GROUPS OF SOLAR PHOTOVOLTAIC CELL AND SOLAR ARRAY BASED ON
TARGET EXPERIMENTS ON THE COMPLEX EQUIPMENT
K. Bezruchko1, doctor of technical sciences, professor, L. Knysh2, doctor of technical sciences, professor, S. Sinchenko1, Ph.D.
1National

Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»,
61070, 17 Chkalov St., Kharkov, Ukraine.
2Oles Honchar Dnipro National University,
49000, 72 Gagarin Av., Dnipro, Ukraine.
Improving the efficiency of converting solar radiation energy into electricity by solar cells is the main task of solar energy. And the
modern interest in the design and operation of photovoltaic batteries based on solar cells leads to the evaluation of their main performance characteristics. To control the quality and efficiency of a solar cell in production or in the laboratory, it is necessary to
accurately measure its volt-ampere characteristic, which is the main source of information about the parameters and characteristics
of the solar cell, such as efficiency, maximum power, short circuit current, no-load voltage , current and voltage at maximum power,
form factor, etc. When designing photovoltaic batteries of large areas, ground or space applications, there are difficulties in determining the various losses, such as switching of photocells, their non-identity, uneven temperature and illumination of photovoltaic
batteries. Usually these losses are taken into account by introducing various coefficients into the mathematical model. Experimental
studies in the direction of more accurate determination of all kinds of losses in photovoltaic batteries lead to non-payback and complicate the conduct of such experimental studies. For the design and testing of large-area photovoltaic batteries, the authors propose
an approach that is based on the construction of volt-ampere characteristics of photovoltaic batteries. The proposed approach allows to determine the free-ampere characteristics of an individual solar cell or groups of photovoltaic converters, to obtain models
at different levels of illumination and temperature with the characteristic parameters of photovoltaic batteries of any area. The authors conducted an experimental confirmation of the proposed method, as well as a comparison with other experimental studies. The
method identifies the transition coefficients of the mathematical model, as well as the features of the proposed approach. Bibl. 6,
Fig. 2.
Keywords: solar photovoltaic cell, solar array, current-voltage characteristic, power, short circuit current, open circuit voltage,
illumination.
© К.В. Безручко, Л.І. Книш, С.В. Сінченко, 2020
Відновлювана енергетика. 2020. № 3

35

ISSN 1819-8058 (Print)

СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА

К.В. Безручко
K. Bezruchko

Л.І. Книш
L. Knysh

С.В. Сінченко
S. Sinchenko

ISSN 2664-8172 (Online)

Відомості про автора: професор кафедри космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут», доктор технічних наук, професор.
Освіта: Харківський авіаційний інститут. Спеціальність «Двигуни літальних апаратів».
Наукова сфера: математичне і фізичне моделювання систем електрозабезпечення космічного і наземного застосування.
Публікації: більше 130 наукових праць з них 3
містяться в наукометричній базі Scopus.
ORCID: 0000-0002-9092-2732
Контакти: тел./факс: +38057788-40-65
e-mail: k.bezruchko@khai.edu

Author information: professor, Department of
Space Technology and Alternative Energy
Sources, National Aerospace University «Kharkov
Aviation Institute», doctor of technical sciences,
professor.
Education: Kharkov Aviation Institute. Specialty
aircraft engines.
Research area: mathematical and physical modeling of power supply systems for space and
ground applications.
Publications: more than 130 scientific works of
which 3 are in the scientometric base Scopus.
ORCID: 0000-0002-9092-2732
Contacts: tel./fax: +38057788-40-65
e-mail: k.bezruchko@khai.edu

Відомості про автора: Завідувач кафедри
аерогідромеханіки та енергомасопереносу
Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара, доктор технічних наук,
професор.
Освіта: Дніпропетровський державний університет.Спеціальність «Гідроаеродинаміка».
Наукова сфера: фахівець в галузі математичного та комп’ютерного моделювання процесів
аерогідродинаміки та теплообміну.
Публікації: більш ніж 100.
ORCID: 0000-0003-3525-4804
Контакти: тел./факс: +38 099 00 34 310
e-mail: lknysh@ukr.net

Author information: Chair of Department of
Aehydromechanics and Energy and Mass Transfer
of Oles Gonchar Dnipro National University, doctor of technical science, professor.
Education: Dnipropetrovsk State University, Specialty Hydroaerodynamics.
Research area: еxpert in the field of mathematical and computational modeling of fluid dynamics
and heat and mass transfer processes.
Publications: over 100.
ORCID: 0000-0003-3525-4804
Contacts: tel./fax: +38 099 00 34 310
e-mail: lknysh@ukr.net

Відомості про автора: Завідуюча кафедрою
космічної техніки та нетрадиційних джерел
енергії Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут», кандидат технічних наук.
Освіта: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут». Спеціальність «Двигуни
та енергетичні установки літальних апаратів».
Наукова сфера: математичне моделювання і
експериментальні випробування систем електрозабезпечення космічного і наземного застосування.
Публікації: більше 20 наукових праць.
ORCID: 0000-0002-3331-6867
Контакти: тел./факс: +38057788-44-02
e-mail: s.sinchenko@khai.edu

Author information: Head of the Department of
Space Technology and Renewable Energy, National Aerospace University «Kharkov Aviation
Institute», candidate of technical sciences.
Education: National Aerospace University. Zhukovsky ME «Kharkov Aviation Institute». Specialty
«Aircraft engines and power plants».
Research area: mathematical modeling and experimental tests of power supply systems for space and
ground applications.
Publications: over 20.
ORCID: 0000-0002-3331-6867
Contacts: tel./fax: +38 057788-44-02
e-mail: s.sinchenko@khai.edu

Перелік використаних позначень та скорочень:

I БФ

- струм батареї фотоелектричної;

Г
I КЗ

- струм короткого замикання групи фото-

I

Г
ОПТ

Г
U ХХ
Г
ОПТ

U
U БФ

Г
- максимальна потужність групи фотоN max

перетворювачів;
- оптимальний струм групи;

- освітленість батареї фотоелектричної;

Т БФ

- температура батареї фотоелектричної;

ВАХ – воль-амперна характеристика;
БФ – батарея фотоперетворювачів;
ФП – фотоперетворювач;
GaAs -галій-арсенід;
Si ФП – кремнієвий фотоперетворювач.

- напруга холостого ходу групи;
- оптимальна напруга групи фотоперетворювачів;
- напруга батареї фотоелектричної
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Вступ. Сьогодні у світі відмічається
тенденція вирішення екологічних проблем за
допомогою застосування альтернативних джерел
енергії. Сонце - важливе відновлюване та
екологічно чисте джерело енергії. Сонячну
енергію можна перетворювати в електричну за
допомогою фотоелектричних перетворювачів
(ФП),
які
компонуються
у
батареї
фотоелектричні (БФ), які, як правило, називають
сонячними панелями. Такі джерела енергії є
безпечними для довкілля, та відносно надійними
з енергетичної точки зору. Тому спостерігається
стійкий інтерес споживачів щодо використання
сонячних панелей, який стимулює покращення
технології їх виробництва, удосконалення
конструкції
та
особливостей
комутації.
Збільшення інтересу до фотоелектричних
перетворювачів призводить до інтенсивних
наукових досліджень в цій галузі та робіт по
модернізації та розробки нових зразків з новими
матеріалами.
Для
контролю
якості
та
ефективності сонячного елемента на виробництві
або в лабораторних умовах необхідно точно
виміряти його вольт-амперну характеристику
(ВАХ), яка є основним джерелом інформації про
параметри та характеристика сонячного елемента
(коефіцієнт
корисної
дії,
максимальну
потужність, струм короткого замикання, напругу
холостого ходу, струм і напругу при
максимальній потужності, коефіцієнт форми
тощо).
На
них
впливають
оптичні,
електрофізичні властивості напівпровідника.
Лише детальний аналіз дозволяє визначити ту чи
іншу причину недостатнього рівня коефіцієнта
корисної дії певного зразка сонячного елемента.
Саме цим обумовлена актуальність роботи,
в якій пропонується новий комплексний підхід
до експериментальних досліджень сонячних
панелей, що базується на використанні
математичної моделі опису ВАХ групи БФ для
різних рівнів освітленостей і температур, яку
можна використовувати при описі ВАХ БФ будьякої площі спроектованих БФ. Запропонована
методика дозволяє забезпечити найліпшу
точність
опису
характеристик
груп
фотоперетворювачів і фотоелектричних батарей.
Цей підхід може бути застосований до панелей з
різними типами ФП, різної потужності та площі.
Використання запропонованої методики приведе
до підвищення загальної ефективності показників
сонячних батарей, збільшення їх надійності та
зниженню вартості.
Постановка задачі. Побудова вольтамперної характеристики сонячної панелі на
основі теоретичного або експериментально
обґрунтованого
опису
ВАХ
окремого
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фотоелектричного перетворювача стало певною
мірою традиційним. Однак при проектуванні БФ
великих
площ
виникають
труднощі
у
встановленні втрат, які мають різну природу.
Серед них основними є комутація фотоелементів,
їх неідентичність, нерівномірності температури і
освітленості БФ і т.п. [1-3]. Зазвичай ці втрати
враховують введенням у модель різних
коефіцієнтів, як зазначено в роботі [3-6].
Детальні ж експериментальні дослідження в
напрямку більш точного визначення всіляких
втрат в БФ призводять до не окупності та
ускладнення проведених робіт.
У цій роботі авторами пропонується інший
підхід до побудови ВАХ БФ. Суть його полягає в
тому, що будується опис експериментальних
ВАХ не поодинокого ФП, а групи ФП, щодо
великої площі. Це виконується за допомогою
методу регресійного аналізу шляхом обробки
результатів експериментів на зазначених групах
ФП в широкому діапазоні рівнів освітленостей і
температур. В отриманій таким чином
регресійній математичної моделі для ВАХ групи
БФ
перераховані
вище
схемні
втрати
враховуються інтегрально. Відносячи параметри
цієї моделі до характерних параметрів або площі
групи ФП, отримаємо математичну модель, яку
можна використовувати при описі ВАХ БФ будьякої площі при різних рівнях освітленості і
температури. Таким чином, схемні втрати груп
ФП враховуються «масштабуванням» на всій
поверхні проектованої БФ.
Дослідження характеристик груп ФП. У
літературних джерелах замало інформації щодо
експериментальних досліджень ВАХ груп
фотоелементів відносно великій площі в
необхідному вигляді і в необхідному для
побудови математичної моделі обсязі. Тому в
рамках
інформаційного
забезпечення
математичної моделі БФ проведені власні цільові
експерименти
на
групах
кремнієвих
фотоелементів [1].
Для експериментів авторами сформовано
шістнадцять груп Si ФП (розробки АТ «НВП
«Квант»), кожна з яких має активну площа 0.0403
м2 і комутується з трьома-чотирма стандартними
групами для обліку втрат від цього виду
комутації. Облік втрат від не ідентичності ФП в
групах (крім технологічних відмінностей)
досягається за рахунок наявності в групах
фотоелементів різних розмірів (20х27; 20х24;
20х21; 20х18 мм2). Сформовані групи ФП були
розміщені на одній з панелей, модифікованої під
стендовий варіант, а між групами рівномірно по
площі встановлені датчики температури і
освітленості.
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Метою експериментального дослідження
груп ФП з кремнію на експериментальному
обладнанні
було
одержання
залежностей
Г
Г
Г
Г
, U ХХ , I ОПТ , U ОПТ
характеристик параметрів I КЗ
від освітленості і температури (при різних
поєднаннях цих двох факторів). Для цього була
розроблена
спеціальна
експериментальна
програма,
яка
мінімізує
сумарний
час
експерименту. Два фактори - освітленість і
температура - фіксувалися відповідно на п'яти
рівнях для груп Si ФП.
Г
Г
і U ОПТ безпосередньо не
Значення I ОПТ
вимірювалися, але в області оптимального
режиму реєструвалися точки ВАХ з меншим
Г
Г
і U ОПТ
кроком. Потім визначення I ОПТ
проводилось розрахунковим шляхом при обробці
Г
експериментів з умови досягнення N max
.
Реєстрація струму і напруги в кожній точці
ВАХ супроводжувалася реєстрацією інформації
трьох найближчих до цієї групи спарених
датчиків температури і освітленості. В результаті
отримані експериментальні залежності (1):

Задані значення освітленості ЕБФ =
(500…1400 Вт/м2) забезпечуються попередньою
установкою досліджуваної панелі БФ на заданій
відстані від освітлювача. Всі наступні операції
здійснюються від комп’ютера, який регулює
температуру охолодження повітря в камері БФ,
стабілізуючи заданий рівень температури панелі
БФ (10 ... 70 °С), автоматично змінює
навантаження
панелі
БФ,
забезпечуючи
реєстрацію точок ВАХ від Uхх до Iкз із заданою
дискретністю, проводить повторну реєстрацію
(до 10 раз) параметрів і в підсумку видає на друк
експериментальну
інформацію:
БФ
U БФ , I БФ , NОПТ
,

I

Г
ОПТ

U

Г
ОПТ

 f  EБФ , Т БФ  ,

(при

цьому

здійснюється

також

статистична обробка експериментальних даних і
оцінюється похибка експерименту).
Результати
експериментального
дослідження характеристик розглянутої панелі
БФ (на основі Si ФП) представлені на рис. 1.
Похибка забезпечення заданих рівнів ЕБФ і ТБФ не
перевищує 5% (при нерівномірності на площі
панелі температури менше 4% і освітленості
менше 1%). Середньоквадратичне відхилення
вимірювань складають: по струму - 5.32х10-2, по
напрузі - 6.83х10-2.

Г
I КЗ
 f  EБФ , Т БФ  ,

Г
U XX
 f  EБФ , Т БФ  ,

ЕсрБФ

і

I ОПТ U ОПТ
в залежності від TсрБФ
,
I КЗ U ХХ

(1)

8

IБФ, A

7

 f  EБФ , Т БФ  .

6
5
4
3

Прямі експерименти на панелі БФ.
Прямі експериментальні дослідження ВАХ
панелей БФ необхідні:
- для порівняння математичних описів
характеристик БФ на базі експериментальних
досліджень груп ФП і встановлення адекватності
моделі і реальної панелі;
- для відпрацювання експериментальних
програм дослідження натурних БФ великих площ
(як
і
інших
агрегатів
системи
електрозабезпечення),
із
застосуванням
автоматизованої інформаційно-керуючої системи
моделюючого стенду БФ [1-2].
Для експериментів використовувалася
панель на базі Si, що має активну площа
SБФ0.6448
м2.
Програма
(методика)
експерименту
побудована
з
розрахунку
максимальної автоматизації експерименту з
застосування
комп’ютера
і
програмного
забезпечення.
Відновлювана енергетика. 2020. № 3

2
1

UБФ, B

0
22
уд, Вт/м 2
50Nпит, Вт/м

0N

4

6

8

10

12

4

6

8

10

12

40

30

20

10

UБФ, В

0
0

2

Рис. 1. Вольт-амперні і потужностні характеристики
панелі БФ з Si (Е=1377 Вт/м2) при температурах:

Т=70 °С;

Т=60 °С;

Т=50 °С;

Т=40 °С

Fig. 1. Volt-ampere and power characteristics of the panel
silicon-based (E = 1377 W/m2) at different temperatures

Т=70 °С;
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Т=50 °С;

Т=40 °С

ISSN 1819-8058 (Print)

СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА

ISSN 2664-8172 (Online)

Проведено
порівняння
характеристик
панелі БФ, отриманих прямим експериментом, а
також з розрахунком по математичної моделі
панелі БФ.
8

описати ВАХ БФ не тільки в нормальному
режимі її роботи, але і при частковому її
затемнені або нерівномірному полі температур
по поверхні.
Конкретизуючи
залежності
для
ІГ,
вибираємо в якості вихідного виразу

IБФ, А

I Г  І КЗ  k1  exp  k2  U  U ХХ   ,

7
6

де k1, k2 – коефіцієнти, що визначаються з умови
проходження ВАХ через характерні точки:
короткого замикання, холостого ходу і
оптимальну.
Умови проходження ВАХ через три точки
записуються у вигляді:

5
4
3
2
1

Iг = Iкз
Iг = 0
Iг = Iопт

UБФ, В

0
0

2

4

6

8

10

12

2

50

уд,, Вт/м
NNпит
Вт/м2

при U = 0;
при U = Uхх;
при U = Uопт.

(3)
(4)
(5)

В силу перевизначення системи коефіцієнт
k1 може бути обчислений з виразу:

40

 U 
k1  I КЗ  
,
 U ХХ 

30

20

(6)

яке задовольняє двом умовам - (3), (4).
За умов (2-5) визначаємо

10

UБФ, В

0
0

2

4

6

8

10

k2 

12

Рис. 2. Вольт-амперні і потужностні характеристики
панелі БФ з Si (Т = 25°С) при різних рівнях освітленості:
2

2

Е=570 Вт/м ;

Е=782 Вт/м ;

2

Е=1377 Вт/м

Fig. 2. Volt-ampere and power characteristics the panel
silicon-based (Т = 25°С) at different light levels:
2

2

Е=570 Вт/м ;

Е=782 Вт/м ;

2



Е=1377 Вт/м

Наприклад, для ТБФ50 °С и ЕБФ790 Вт/м2
визначені:

N
N

БФ
пит

БФ
пит

max 

max 

розр

 59,3Вт / м ,
 63,14 Вт / м2 ,

що свідчить про цілком прийнятне узгодження
результатів.



U гхх  1  1Т  (1Т   1 )  Е; 

I гопт   2   2 Т  ( 2 Т   2 )  Е; 

U гопт   3   3 Т  ( 3 Т   3 )  Е.
I гкз    Т  (Т   )  Е;

Побудова виразу ВАХ групи ФП. В
отриманій
таким
чином
регресійній
математичній моделі ВАХ групи ФП схемні
втрати (комутаційні, від не ідентичності ФП і ін.)
враховуються інтегрально. Математична модель
ВАХ БФ будується на основі математичних
моделей груп ФП. Такий підхід дає можливість
отримати досить точну модель БФ, що дозволяє
Відновлювана енергетика. 2020. № 3



Вхідні параметри у виразі (8) залежать від
освітленості Е і температури Т. Для знаходження
цих залежностей прийнята поліноміальна модель
виду:

2

експ

(7)


  Iг  Uг 


 ln  1  опт   хх   U г  U гхх  
 U
   I гкз  U гопт 
 
I г  I гкз  1  г exp 
 . (8)
г
U гопт  U гхх


 U хх




 


2

Е=1125 Вт/м ;

U ОПТ  U ХХ  .

Підставивши формули (6) і (7) в рівняння
(2), отримаємо математичний опис ВАХ групи
ФП:

2

Е=1125 Вт/м ;

ln  I КЗ  I ОПТ  k1 

(9)

Коефіцієнти α- α3, 𝛽-𝛽3, 𝛾-𝛾3, визначалися
методом регресійного аналізу при обробці даних
цільових експериментів на групах ФП з Si.
Аналогічно будуються характеристики груп ФП і
39
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БФ в цілому на основі GaAs, що підтверджено
проведеними експериментальними дослідженнями у відділенні енергетики кафедри космічної
техніки та нетрадиційних джерел енергії.

kU0

БФ
I кз
 k I  I гкз (Е БФ , Т БФ );
кз

(10)

Масштабні коефіцієнти k I , kU , k I ,
хх
опт
кз

kU

опт

можна розрахувати наступним чином.

Використовуючи усереднену питому потужність
груп ФП (Nг / Sг) і застосовуючи при переході до
БФ з площею SБФ допущення про рівність
питомих потужностей БФ і груп ФП в
БФ
 N max
оптимальних точках їх ВАХ  '
 S БФ

тоді отримаємо

БФ
N max


Г
  N max


 
,
  SГ 

Г
N max
 ,
 SБФ
SГ

(11)

'
де SБФ  kдегр  k зап  S БФ ,

kдегр – коефіцієнт, що враховує деградацію
параметрів БФ; kзап – коефіцієнт, що характеризує
повноту заповнення ФП площі БФ і визначається
за конкретно виконаним БФ (як приклад, для
перспективних БФ космічного призначення kзап =
0.91... …0.96).
Перетворюючи вираз (11), запишемо:
БФ
БФ
Г
Г
I опт
U опт
 kдегр  k зап  I опт
U опт


або
kI0опт 

kдегр  k зап S БФ

,
kU0опт
SГ

S БФ
,
SГ

(12)

kU0опт 

(13)

де масштабні коефіцієнти в оптимальній точці
ВАХ БФ взяті при умовах експлуатації БФ
( Е0БФ =1360 Вт/м2, Т 0БФ =60ºС);
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БФ
Г
 I опт
I опт
;
0
0

опт

БФ
Г
 U опт
U опт
.
0
0

(14)

У діапазоні температур 10 … 70ºС і
освітленості 550 … 1360 Вт/м2для шістнадцяти
груп кремнієвих фотоелементів залишкова
дисперсія
опису
склала
0,00757,
а
середньоквадратичне відхилення 0,087. Якість
опису ВАХ можна оцінити візуально за рис. 1.
Для прикладу тут описано точки ВАХ однієї з
груп, а середня відносна похибка для всіх груп з
Si ФП становить 3,3%.
Якість отриманих виразів (9) і (10)
перевірялась також шляхом порівняння за
дослідженнями
інших
організацій,
та
експериментах, проведених на групах ФП з
GaAs. Так, наприклад, основні параметри тих же
груп ФП з GaAs за експериментальними даними
мають значення:
при Е =1360 Вт/м2; Т = 40ºС та Sг = 9,3·10-3 м2;
Uxxг = 3,6 В; Iкзг = 0,527 А; Uoptг=2,8 В; Ioptг =
0,4749 А; Nпитг = 143,0003 Вт/м2.
Перехід від ВАХ груп ФП до ВАХ БФ
можна здійснити двома шляхами:
1) Прямим обчисленням IБФ = mг·Іг і UБФ = nг Uг,
що в значній мірі ідеалізує схему комутації груп
ФП в панелі великої площі; тут Іг визначається по
залежності (8);
2) з використанням виразу (8), розглядаючи БФ
як граничний випадок групи ФП; при цьому у
виразі (8) Іг і Uг замінюються відповідно на ІБФ і
UБФ, а Iкзг, Uxxг, Ioptг, Uoptг замінюються на
параметри IкзБФ, UxxБФ, IoptБФ, UoptБФ, визначення
яких прямим експериментом викликає суттєві
труднощі.
У той же час використання виразу (8) для
розрахунку ВАХ БФ дозволяє врахувати схемні
втрати потужності БФ (комутаційні, від не
ідентичності
ФП,
від
температурних
нерівномірностей, часткового затінення і т.д.) і
не залежить від реалізації тієї чи іншої схеми
комутації груп ФП в БФ. З іншого боку,
приймаючи напругу в робочій точці ВАХ БФ
UБФ ≈ UoptБФ і враховуючи, що UБФ = Uн + ∆UБФ
(при наявності в складі енергоустановки
апаратури регулювання, яка під-тримуватиме в
заданих межах напругу на вихідній шині
системи), отримаємо:

Побудова ВАХ панелі БФ. Параметри
характерних точок ВАХ БФ (при реалізації
другого шляху отримання ВАХ БФ) доцільно
визначати
з
використанням
відповідних
параметрів груп ФП. Припускаючи для цього, що
форма ВАХ БФ якісно повторює форму ВАХ
групи ФП при будь-яких значеннях Е і Т
розглянутого діапазону, запишемо:



БФ
г
U хх  k U  U хх (Е БФ , Т БФ ); 
хх

БФ
I опт
 kI
 I гопт (Е БФ , Т БФ ); 
опт

БФ
U опт
 kU
 U гопт (Е БФ , Т БФ ).
опт


опт

kI0

БФ
U опт
0

U

Г
опт0



U БФ U Н  U БФ ,

Г
Г
U опт
U опт
0
0

(15)

де ΔUБФ – падіння напруги на діодному блоці і в
комутаційних ланцюгах (зазвичай задається при
конкретній розробці).
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космического университета имени академика М.Ф.
Решетнева. Авиационная и космическая техника.
С.63-66.

kI0опт  kI КЗ  kI , kU0опт  kU КЗ  kU
і з огляду на залежності (12) і (14), можна
визначити масштабні коефіцієнти у виразах (14) і
далі розрахувати ВАХ БФ на базі виразу (8).
Висновки. Представлений в роботі метод
обліку
схемних
втрат
для
розрахунку
характеристик ФП і БФ є точним і дозволяє,
базуючись на відносно простій методиці,
отримати характеристики груп ФП і панелей БФ
для будь-яких матеріалів ФП (Si, GaAs, та ін.).
Експериментальне отримання залежностей Uxx,
Iopt, Uopt, Iкз також не представляє значних
труднощів
і
прийнятно
на
будь-якому
відповідному експериментальному обладнанні.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ЧУТЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ВІТРОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
Б.Г. Тучинський, канд. екон. наук, ст. наук. співроб., С.О. Кудря, чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, проф.,
В.А. Точений, канд. техн. наук, І.В. Іванченко
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна.
Важливим розділом інвестиційних розрахунків є аналіз чутливості, який дозволяє упорядкувати вихідні параметри проекту
за впливом їх змін на зміни показників ефективності проекту. Загальновживаним інструментом аналізу чутливості є spiderдіаграма – сукупність графіків в спільній системі координат. Цей метод аналізу чутливості є суто графічним. Він надає
наочне уявлення про наближену якісну картину чутливості, залишаючи дослідників без відповідних кількісних оцінок і
аналітичних конструкцій. В даній статті проблема аналізу чутливості інвестиційного проекту ВЕС вирішується шляхом
побудови і дослідження відповідної економіко-математичної моделі. Модель складається з системи рівнянь, що відображає
прямі і опосередковані зв’язки між початковими параметрами і показниками інвестиційного проекту ВЕС. Далі, система
рівнянь згортається до функції всіх представлених параметрів, до якої застосовуються формули розрахунку коефіцієнтів
еластичності. В статті представлено формули розрахунку параметрів математичної моделі коефіцієнтів еластичності
чистої приведеної вартості інвестиційного проекту ВЕС і подано результати розрахунків коефіцієнтів еластичності
інвестиційного проекту ВЕС. Наявність в явній формі розв’язку економіко-математичної моделі дозволило отримати явні
формули для коефіцієнтів еластичності і виконати всебічне математичне дослідження проблеми. Аналіз результатів
експериментальних розрахунків коефіцієнтів еластичності показав, що економічна ефективність інвестиційного проекту
ВЕС найбільш чутлива до змін КВВП і тарифу на електроенергію ВЕС, а зі збільшенням норми дисконтування грошових
потоків чутливість проекту до зміни первісних параметрів збільшується (за абсолютним значенням). Представлені
результати розрахунків продемонстрували ефективність застосування коефіцієнтів еластичності як для класичного, так і
для нестандартного аналізу чутливості інвестиційних проектів ВЕС.
Бібл. 6, табл. 5, рис. 3.
Ключові слова: аналіз чутливості, інвестиційний проект ВЕС, чиста приведена вартість, коефіцієнти еластичності,
економічна ефективність.

MATHEMATICAL MODEL OF SENSITIVITY ANALYSIS OF ECONOMIC
EFFICIENCY OF WIND POWER PLANT INVESTMENT PROJECT
B. Tuchynskyi, candidate of economic sciences, senior researcher, S. Kudrya, corresponding member of NAS, doctor of technical
sciences, professor, V. Tochenyi, candidate of technical sciences, I. Ivanchenko
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
Important section of investment calculations is the sensitivity analysis, which allows you to put in order the initial parameters of the project
according to the impact of their changes on changes in project effectiveness. A commonly used tool for sensitivity analysis is a spider charta set of graphs in a common coordinate system. This method of sensitivity analysis is purely graphical. It provides a clear idea of the
approximate qualitative picture of sensitivity, leaving researchers without appropriate quantitative assessments and analytical constructions.
In this article, the problem of sensitivity analysis of the wind farm investment project is solved by building and studying an appropriate
economic and mathematical model. The model consists of a system of equations that reflects the direct and indirect relationships between
the initial parameters and indicators of the wind farm investment project. Next, the system of equations is reduced to the function of all the
presented parameters, to which the formulas for calculating the coefficients of elasticity are applied. The article presents the formulas for
calculating the parameters of the mathematical model of the coefficients of elasticity of the net present value of the wind farm investment
project and presents the results of calculations of the elasticity coefficients of the wind farm investment project. The existence of an explicit
solution of the economic-mathematical model allowed to obtain explicit formulas for the coefficients of elasticity and to perform a
comprehensive mathematical study of the problem. Analysis of the results of experimental calculations of elasticity coefficients showed that
the economic efficiency of the wind farm investment project is most sensitive to changes Capacity factor and electricity tariffs of wind farms,
and with increasing cash flow discount rate the sensitivity of the project to changes in initial parameters increases (in absolute terms). The
presented results of calculations demonstrated the effectiveness of the application of elasticity coefficients for both classical and nonstandard sensitivity analysis of wind farm investment projects. References 6, tables 5, fig. 3.
Keywords: sensitivity analysis, wind farm investment project, net present value, elasticity coefficients, economic efficiency.
© Б.Г. Тучинський, С.О. Кудря, В.А. Точений, І.В. Іванченко, 2020
Відновлювана енергетика. 2020. № 3

42

ISSN 1819-8058 (Print)

ВІТРОЕНЕРГЕТИКА

Б.Г. Тучинський
B. Tuchynskyi

С.О. Кудря
S. Kudrіa

В.А. Точений
V. Tochenyi

ISSN 2664-8172 (Online)
Відомості про автора: старший
науковий співробітник відділу
вітроенергетики Інституту відновлюваної
енергетики НАН України, старший
науковий співробітник, кандидат
економічних наук.
Освіта: Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка,
механіко-математичний факультет.
Наукова сфера: прикладна математика,
обчислювальні методи в математиці,
математична статистика, математичні
моделі і методи в економіці,
інвестиційний аналіз, вітроенергетика.
Публікації: 117.
ORCID: 0000-0002-5180-6886
Контакти: тел./факс: +38(044)206-28-09
e-mail: bortu77@yahoo.com

Author information: senior researcher at
wind energy department at Institute of
Renewable Energy of NAS of Ukraine,
senior researcher, candidate of economic
sciences.
Education: Taras Shevchenko National
University of Kyiv, Faculty of Mechanics
and Mathematics.
Research area: applied mathematics,
computational methods in mathematics,
mathematical statistics, mathematical
models and methods in economics,
investment analysis, wind power.
Publications: 117.
ORCID: 0000-0002-5180-6886
Contacts: tel./fax: +38(044)206-28-09
e-mail: bortu77@yahoo.com

Відомості про автора: директор
Інституту відновлюваної енергетики
НАН України, член-кореспондент
НАН України, професор, доктор
технічних наук.
Освіта: Національний технічний
університет України «Київський
політехнічний інститут
ім. І. Сікорського», хіміко-технологічний
факультет.
Наукова сфера: відновлювані джерела
енергії, акумулювання енергії,
енергоефективні технології, воднева
енергетика.
Публікації: 370.
ORCID: 0000-0002-4798-6853
Контакти: тел./факс: +38(044)206-28-09
e-mail: renewable@ukr.net

Author information: director of the
Institute of Renewable Energy of NAS of
Ukraine, Corresponding Member of NAS of
Ukraine, professor, doctor of technical
sciences.
Education: National Technical University
of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic
Institute", Faculty of Chemical Technology.
Research area: renewable energy sources,
energy storage, energy efficient
technologies, hydrogen energy.
Publications: 370.
ORCID: 0000-0002-4798-6853
Contacts: tel./fax: +38(044)206-28-09
e-mail: renewable@ukr.net

Відомості про автора: старший
науковий співробітник відділу
вітроенергетики Інституту відновлюваної
енергетики НАН України, кандидат
технічних наук.
Освіта: Національна академія
державного управління при Президентові
України. Магістр державного
управління.
Наукова сфера: довгострокове
прогнозування виробітку електроенергії
ВЕУ на площадці ВЕС, математичне
моделювання аналізу витрат на
реалізацію інвестиційного проекту ВЕС.
Публікації: 26.
ORCID: 0000-0003-2811-7836
Контакти: тел./факс: +38(044)206-28-09
e-mail: aa1144ii@gmail.com

Author information: Senior Researcher at
wind energy department at Institute of
Renewable Energy of NAS of Ukraine,
Candidate of Technical Sciences.
Education: National academy for public
administration under the President of
Ukraine. Master of Public Administration.
Research area: long-term prediction of
wind power generation at the wind farm
site, mathematical modeling analysis of the
costs of the investment project wind farm.
Publications: 26.
ORCID: 0000-0003-2811-7836
Contacts: tel./fax: +38(044)206-28-09
e-mail: aa1144ii@gmail.com

Відновлювана енергетика. 2020. № 3

43

ISSN 1819-8058 (Print)

ВІТРОЕНЕРГЕТИКА

ISSN 2664-8172 (Online)
Відомості про автора: головний
технолог відділу вітроенергетики
Інституту відновлюваної енергетики
НАН України.
Освіта: Київський національний
університет технологій та дизайну,
інженерно-економічний факультет.
Область наукових інтересів:
вітроенергетика, оцінка
вітроенергетичного потенціалу,
економічна ефективність інвестицій в
будівництво вітрових електростанцій.
Публікації: 30.
ORCID: 0000-0002-5083-4180
Контакти:
тел./факс: +38 (044) 206-28-09
е-mail: mntcwind@gmail.com

І.В. Іванченко
I. Ivanchenko

Author information: chief technologist at
wind energy department at Institute of
Renewable Energy of NAS of Ukraine.
Education: Kiev National University of
Technology and Design, Faculty of
Engineering and Economics.
Main research interests: wind energy,
assessment of wind energy potential,
economic efficiency of investments in the
construction of wind power plants.
Publications: 30.
ORCID: 0000-0002-5083-4180
Contacts:
tel./fax: +38 (044) 206-28-09
e-mail: mntcwind@gmail.com

Перелік використаних позначень та скорочень:
ВЕС – вітрова електростанція;
КВВП – коефіцієнт використання встановленої
потужності;
NPV – чиста приведена вартість проекту;

МВт – мегават;
кВт –кіловат;
е – коефіцієнт еластичності.

Вступ. Сучасний розвиток вітроенергетики
потребує значних обсягів інвестування. В зв’язку
з цим виникає необхідність в ретельних інвестиційних розрахунках коштовних вітроенергетичних проектів. Важливим розділом таких
розрахунків є так званий аналіз чутливості, який
дозволяє упорядкувати вихідні параметри проекту
за впливом їх змін на зміни показників
ефективності
проекту.
Загальновживаним
інструментом аналізу чутливості є spider-діаграма
(павукоподібна діаграма) – сукупність графіків в

спільній системі координат, в якій по осі абсцис
відкладається відносне збільшення значення
параметра (в % до базового значення), а по осі
ординат – відносне збільшення значення
показника ефективності. Цей метод аналізу
чутливості є суто графічним. Він надає наочне
уявлення про наближену якісну картину
чутливості,
залишаючи
дослідників
без
відповідних кількісних оцінок і аналітичних
конструкцій. На рис.1 подано приклад такої
діаграми.

Графік чутливості
25

КВНП
Інвестиції
Експлуатація
Номін. пот.
Податок
Терм. реал.

20
15

Зміна NPV, %

10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-15

-10

-5

0
5
Відхилення показника, %

10

15

Рис. 1. Приклад spider-діаграми чутливості інвестиційного проекту.
Fig. 1. An example of a spider-diagram of the sensitivity of an investment project.
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В той же час, в іншій галузі економічної науки
– макроекономіці – давно розроблено і активно
використовується інший інструментарій аналізу
чутливості – коефіцієнти еластичності [1, 4, 5].
Цей інструментарій забезпечує отримання не
лише графічної моделі чутливості, а більш
універсальної математичної моделі, з більшими
можливостями дослідження проблеми.
В даній статті проблема аналізу чутливості
інвестиційного проекту ВЕС вирішується шляхом
побудови і дослідження відповідної економікоматематичної
моделі. Розроблена модель
виходить з наступних припущень:
 кроком розрахунку є один рік;
 вся електроенергія, вироблена вітровою
електростанцією, продається на енергоринку;
 енергетичне обладнання ВЕС за термін
реалізації проекту не вибуває з експлуатації через
фізичне або моральне зношення;
 амортизація нараховується за регресивною схемою;

 щорічний
прибуток
від
продажу
електроенергії
перевищує
нараховану
амортизацію;
 зовнішні інвестиції здійснюються лише
один раз — перед початком реалізації проекту;
 проект здійснюється без залучення
кредитних ресурсів;
 параметри моделі не змінюються
протягом терміну реалізації інвестиційного
проекту.
Модель складається з системи рівнянь, що
відображає прямі і опосередковані зв’язки між
початковими параметрами і показниками
інвестиційного проекту ВЕС. Далі, система
рівнянь згортається до функції всіх представлених
параметрів, до якої застосовуються формули
розрахунку коефіцієнтів еластичності [4, 6].
Економіко-математична модель інвестиційного проекту ВЕС. Перелік первісних
параметрів для оцінки показників ефективності
інвестиційного проекту ВЕС представлено в
табл. 1.

Таблиця 1. Первісні параметри інвестиційного проекту ВЕС.
Table 1. Initial parameters of the wind farm investment project.

Одиниця
виміру
МВт
€/кВт
—

Параметр
Встановлена потужність ВЕС
Питомі інвестиції в проект
Коефіцієнт-нетто використання встановленої
потужності ВЕС (КВВП)
Тариф на електроенергію ВЕС
Термін реалізації проекту
Норматив річних поточних витрат

€/кВт·год
років
% від суми
інвестицій
%

Ставка податку на прибуток ВЕС

Позначення

Значення

P
i

100
1250
0.35

k
τ
T



Норма дисконтування грошових потоків

%

g


Коефіцієнт амортизації основних засобів
Кількість годин в році

—
годин

δ
Y

В табл. 2 подано рівняння відповідної
математичної моделі. В описі моделі індекс часу
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0.10
25
1.5
18
0.124
8760

7

застосовується лише для показників, які є
змінними в часі.
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Таблиця 2. Рівняння моделі.
Table 2. Equation of the model.

Показник
Встановлена потужність ВЕС
Норматив річних поточних
витрат
Ставка податку на прибуток
ВЕС
Норма
дисконтування
грошових потоків
Сума інвестицій в проект
Річний
виробіток
електроенергії ВЕС
Річна виручка від реалізації
електроенергії ВЕС
Річні поточні витрати
Річний
прибуток
до
оподаткування

Одиниця
Формула розрахунку
виміру
Блок масштабування параметрів
кВт
P  1000P .
—


.
100
—
g
g
.
100
—


.
100
Блок прибутку брутто
I  Pi.
€
кВт·год
E  YkP.
€
€
€

№
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

V   E  YkP .

(7)

O   I  iP.

(8)

Z  V  O  YkP  iP  P Yk  i  .

(9)

Блок прибутку нетто

Балансова вартість основних
фондів ВЕС
Амортизація
(за регресивною схемою)
Сума податку на прибуток

€

€

Nt  g  Z  Dt  .

Річний
прибуток
оподаткування

€

Zt  Z  Nt  Z  g  Z  Dt   1  g  Z  gDt 

після

Bt  1    I .
t

€

Dt   1   

t 1

 1  g  Z  g 1   

(10)

I   1   

t 1

t 1

iP.

(11)
(12)

I

(13)

t 1
 1  g Yk   i   ig 1     P.



Чиста
приведена
проекту

вартість

€

NPV0   I ,
NPVt  NPVt 1 

Z t

1   

t

.

(14)

Чиста приведена вартість [2, 3] є загальновизнаним критерієм економічної ефективності
інвестиційного проекту. З урахуванням (13) отримуємо для неї:
T

ig
1
NPV  P  i  1  g Yk  i   

t
1
t 1 1   


t
1  


 .
t 1  1    

T

(15)

Застосовуючи формулу суми членів геометричної прогресії, отримуємо остаточно:

де

ig


NPV  P  i  1  g Yk  i   R   , T  
 Q   ,  , T  ,
1



 1 

1
1


 1

1
T
T
 1    1   

1    1 
T



1  1     , якщо   0,
R  ,T   


1


1

1 


T , якщо   0.
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Q  , ,T  

1
1 

  1   T 
1  
 
  1    
.
1
1
1 

(18)

Нижче представлено результати застосування
формули (19) до функції (16).

Коефіцієнти
еластичності
первісних
параметрів інвестиційного проекту ВЕС. Для
аналізу чутливості чистої приведеної вартості
інвестиційного
проекту
ВЕС
доцільно
застосувати коефіцієнти еластичності [1, 5]. В
загальному випадку, такий коефіцієнт дає
відповідь на запитання — якою буде відносна
зміна значення функції, якщо відносне значення
аргументу зміниться на малу величину (скажімо,
на 1%)? Застосування таких коефіцієнтів дозволяє
упорядкувати фактори за їх впливом на зміну
критерію. Обчислення коефіцієнта еластичності
для i-го аргументу функції y  f  x1 , x2 ,..., xn  в

Легко переконатись, що в окремому випадку,
якщо функція є лінійною по аргументу, тобто
y  axi  b , відповідний коефіцієнт еластичності
обчислюється за формулою

e  xi  

1
.
b 1
1 
a xi

(20)

В табл. 3 представлено формули розрахунку
параметрів рівняння (20) для чистої приведеної
вартості інвестиційного проекту ВЕС. Для аналізу
з табл. 1 відібрано чотири параметри. Вони є
лінійними членами формули (19) і тому
допускають застосування формули (20).

точці x    x1, x2 ,..., xn  здійснюють за формулою
[4]:
x
f
e  xi  
(19)
 x   i  . .
xi
f x 

Таблиця 3. Формули розрахунку параметрів математичної моделі коефіцієнтів еластичності чистої приведеної
вартості інвестиційного проекту ВЕС.
Table 3. Formulas for calculating the parameters of the mathematical model of the coefficients of elasticity of the net present
value of the wind farm investment project.

Первісний
параметр

a

b

№

Тариф на
електроенергію ВЕС

YP 1  g  kR   , T 

1  g   R   , T   

iP  g

Q   ,  , T   1
 1  


(21)

КВВП

YP 1  g   R   , T 

Питомі інвестиції

 1  g  R   , T   

P  g

 Q   ,  , T   1
 1  


Норматив річних
експлуатаційних
витрат

iP 1  g  R   , T 
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(22)

YP 1  g  k R   , T 

(23)

Y 1  g  k R   , T  

P  ig

Q  ,  , T   i 
 1  


(24)
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Аналіз результатів експериментальних
розрахунків коефіцієнтів еластичності. В
табл. 4
подано
результати
розрахунків

коефіцієнтів еластичності інвестиційного проекту
ВЕС за формулами (21)-(24) і даними табл. 1.

Таблиця 4. Коефіцієнти еластичності чистої приведеної вартості проекту ВЕС.
Table 4. Coefficients of elasticity of the net present value of the WPP project.

Первісний
параметр
Тариф
на
електроенергію ВЕС
КВВП
Питомі інвестиції
Норматив
річних
експлуатаційних
витрат

a

b

e

2929850.65
837.10
-102.91

-128.63
-128.63
292.99

1.78
1.78
-0.78

-1194.49

182.27

-0.11

З даних останнього стовпчика табл. 4
випливає,
що
економічна
ефективність
інвестиційного проекту ВЕС найбільш чутлива до
змін КВВП і тарифу на електроенергію ВЕС. Так,
зростання цих параметрів на 1% призводить до
зростання чистої приведеною вартості проекту
на 1.78%.
В табл. 5 і рис. 2 подано результати аналізу

впливу на коефіцієнти еластичності первісних
параметрів значень цих параметрів. Коефіцієнти
еластичності розраховано для базового значення
кожного з первісних параметрів (множник
дорівнює одиниці, а також для трьох значень
параметра в сторону зменшення і трьох значень в
сторону збільшення.

Таблиця 5. Залежність коефіцієнтів еластичності від значень первісних параметрів.
Table 5. Dependence of elasticity coefficients on the values of initial parameters.

Значення
множника

КВВП

е

Тариф на
електроенергію ВЕС,
€/кВт·год

е

Питомі
інвестиції,
€млн/МВт

е

Норматив
річних
експлуатаційних
витрат,
% від інв.

е

0.7

0.25

2.68

0.07

2.68

0.88

-0.44

1.05

-0.07

0.8

0.28

2.22

0.08

2.22

1.00

-0.54

1.20

-0.09

0.9

0.32

1.95

0.09

1.95

1.13

-0.65

1.35

-0.10

1.0

0.35

1.78

0.10

1.78

1.25

-0.78

1.50

-0.11

1.1

0.39

1.66

0.11

1.66

1.38

-0.93

1.65

-0.12

1.2

0.42

1.58

0.12

1.58

1.50

-1.11

1.80

-0.13

1.3

0.46

1.51

0.13

1.51

1.63

-1.33

1.95

-0.15
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Рис. 2. Графіки залежності коефіцієнтів еластичності від значень первісних параметрів.
Fig. 2. Graphs of dependence of elasticity coefficients on the values of initial parameters.

З рис. 2 виливає, що чутливість чистої
приведеної вартості інвестиційного проекту ВЕС
монотонно спадає з ростом значень первісних
параметрів.
На рис. 3 подано діаграму залежності коефіці-

єнтів еластичності від норми дисконтування
грошових потоків. З неї випливає, що зі
збільшенням цього параметру чутливість проекту
до зміни первісних параметрів збільшується (за
абсолютним значенням).

Рис. 3 Діаграма залежності коефіцієнтів еластичності від норми дисконтування грошових потоків.
Fig. 3. Diagram of the dependence of the elasticity coefficients on the discount rate of cash flows.
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Висновки.
1. Для аналізу чутливості економічної
ефективності інвестиційних проектів ВЕС
доцільно
застосовувати
запозичений
з
макроекономіки інструментарій коефіцієнтів
еластичності.
Ці
показники
дозволяють
математично обґрунтовано упорядкувати первісні
параметри інвестиційного проекту ВЕС за їх
чутливістю до малих змін.
2. Наявність в явній формі розв’язку
економіко-математичної
моделі
дозволяє
отримати явні формули для коефіцієнтів
еластичності і виконати всебічне математичне
дослідження проблеми.
3. Представлені результати розрахунків
продемонстрували ефективність застосування
коефіцієнтів еластичності як для класичного, так і
для
нестандартного
аналізу
чутливості
інвестиційних проектів ВЕС.
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НАБЛИЖЕНА ЗАСТУПНА ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА СИНХРОННОГО
ЯВНОПОЛЮСНОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ АНАЛІЗУ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ
РЕЖИМІВ РОБОТИ АВТОНОМНИХ ВІТРО- ТА ГІДРОЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК
П.Ф. Васько, докт. техн. наук,
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна.
Синхронні явнополюсні генератори знаходять широке застосування в складі вітро- та гідроелектричних установок малої
потужності. На сьогодні набуває актуальності задача застосування потужних автономних вітроелектричних установок з
синхронними генераторами для накопичення частини генерованої ними енергії на гідроакумулювальних електростанціях.
Розроблення раціональних схемо-технічних рішень реалізації даної технології для багатоагрегатних вітроелектростанцій
потребує аналізу навантажувальних режимів роботи всіх складових в широкому діапазоні робочих швидкостей вітру і частоти
обертання. Ефективне моделювання та проведення розрахункових досліджень перебігу електромеханічних процесів в даних
системах може бути реалізовано шляхом застосування заступних електричних схем генераторів та двигунів, проте для
явнополюсного синхронного генератора неможливо побудувати точну заступну електричну схему для електрорушійної сили
обмотки якоря. В рамках цього дослідження розроблено наближену заступну електричну схему фази явнополюсного синхронного
генератора та виконано оцінку можливих похибок результатів розрахунку параметрів навантажувального режиму схеми за
різних значень частоти обертання ротора. Схема базується на послідовному ввімкненні активного опору обмотки якоря та
індуктивних опорів розсіювання і поперекової реакції якоря, а також індуктивного опору, зумовленого сумісною дією поперекової
та повздовжньої реакцій якоря. Очікувані похибки визначення розрахункових параметрів напруги споживачів автономної
системи електроживлення на основі вітро- та гідроелектричних установок з синхронними явнополюсними генераторами за
використання розробленої заступної електричної схеми не перевищують 2,5% по модулю та 1,5 електричних градусів по фазі для
довільного значення частоти обертання ротора генератора в діапазоні 0,6...1,2 номінального значення. Застосування
розробленої заступної електричної схеми явнополюсного синхронного генератора надає можливості проведення
автоматизованих багатоваріантних розрахункових досліджень електромеханічних перехідних процесів в системах
електроживлення на основі вітро- та гідроелектричних установок з урахуванням пульсацій швидкості вітру, зміни витрат та
напорів води, зміни навантаження. Бібл. 24, табл. 3, рис. 3.
Ключові слова: генератор синхронний явнополюсний, векторна діаграма, реакція якоря, схема заступна електрична.

APPROXIMATE SUBSTITUTION ELECTRICAL ЕQUIVALENT CIRCUIT OF EXPLICIT
POLE SYNCHRONOUS GENERATOR FOR ANALYSIS OF LOADING OPERATING
MODES AUTONOMOUS WIND-ELECTRIC AND HYDROELECTRIC INSTALLATIONS
P. Vasko, doctor of technical science
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
Synchronous generators with an explicit pole are widely used in wind and low-power hydropower plants. Today, the problem of using
powerful autonomous wind power plants with synchronous generators to accumulate part of the energy generated by them at pumped hydro
storage power station is becoming relevant. The development of rational circuit and technical solutions for the implementation of this
technology for multi-unit wind-electric station requires analysis of the load modes of operation of all components in a wide range of
operating wind speeds and rotor rotation speeds. Effective modeling and computational studies of electromechanical processes in these
systems can be realized by using substitution electrical circuit of generators and motors, but for an explicit pole synchronous generator it
is impossible to build an accurate electrical equivalent circuit for the electromotive force of the armature winding. In the framework of this
study, an approximate electrical equivalent circuit diagram of the phase explicit pole synchronous generator was developed and an estimate
of possible errors in the calculation of the parameters of the load mode of the circuit at different values of the rotor speed has been
performed. The scheme is based on the sequential switching on of the active resistance of the armature winding and inductive resistances
of scattering and lumbar reaction of the armature, as well as inductive resistance due to the combined action of the lumbar and longitudinal
reactions of the armature. The expected errors in determining the calculated voltage parameters of consumers of autonomous power supply
systems based on wind and hydroelectric installations with synchronous explicit pole generators using the developed electrical equivalent
circuit do not exceed 2.5% modulus and 1.5 electric degrees per phase for arbitrary generator rotor speed. in the range of 0.6 ... 1.2 nominal
value. The application of the developed electrical equivalent circuit of the explicit pole synchronous generator provides opportunities for
© П.Ф. Васько, 2020
Відновлювана енергетика. 2020. № 3

51

ISSN 1819-8058 (Print)

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА

ISSN 2664-8172 (Online)

automated multivariate calculation studies of electromechanical transients in power supply systems based on wind-electric and
hydroelectric installations taking into account wind speed pulsations, changes in water flow discharge and water head, load changes.
Ref. 24, tab. 3, fig. 3.

Keywords: synchronous explicit-pole generator, vector diagram, armature reaction, electrical equivalent circuit.
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Вступ. Синхронні явнополюсні генератори
знаходять широке застосування в складі вітро- та
гідроелектричних установок малої потужності [1-3].
Використовуються конструкції генераторів з
електромагнітним збудженням та збудженням від
постійних магнітів. За потужності до декількох
кіловат синхронна машина функціонує, в
переважній більшості випадків, в режимі
вентильного генератора [4,5] з подальшим
перетворенням
електроенергії
напівпровідниковими пристроями. За більшої
потужності навантаження доцільно отримувати
електроенергію змінного струму безпосередньо від
синхронного генератора [3], особливо для систем
водопостачання [1] з приводом гідронасосів від
асинхронних електродвигунів з короткозамкненою
обмоткою ротора, яким в пускових режимах
властиве 5-7 кратне збільшення струму відносно
номінального режиму навантаження [6,7].
На сьогодні набуває актуальності задача
застосування
потужних
автономних
вітроелектричних установок з синхронними
генераторами для накопичення частини генерованої
енергії
на
гідроакумулювальних
ними
електростанціях [8-11]. Розроблення раціональних
схемо-технічних рішень реалізації даної технології
для багатоагрегатних вітроелектростанцій потребує
аналізу навантажувальних режимів роботи всіх
складових в широкому діапазоні робочих
швидкостей швидкості вітру і частоти обертання.
Наявність стохастичної складової зміни швидкості
вітру зумовлює значні коливання генерованої
потужності і частоти обертання генератора,
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експериментальне підтвердження яких наведено в
[12,13]. Аналізуються різні варіанти регулювання
частоти для реалізації заряду гідроакумулювальних
електростанцій від вітроелектричних установок [1416]. Ефективне моделювання та проведення
розрахункових
досліджень
перебігу
електромеханічних процесів в даних системах може
бути реалізовано шляхом застосування заступних
електричних схем генераторів та двигунів [17].
Проте
для
автономного
явнополюсного
синхронного генератора неможливо побудувати
точну
заступну
електричну
схему
для
електрорушійної сили (ЕРС) обмотки якоря [18,19].
Тому при аналізі потужних електроенергетичних
систем використовують фіктивну ЕРС якоря,
значення якої змінюється і залежить від режиму
роботи генератора [20,21]. Даний підхід
реалізується за припущень, що частота системи
відома. Для аналізу автономних вітро- та
гідроелектричних установок з явнополюсними
синхронними генераторами (СГ) застосування
такого припущення є неприйнятним, що зумовлює
пошук
нових
підходів
для
розрахунку
навантажувальних режимів роботи за змінних
значень моменту і частоти обертання турбін.
Мета роботи полягає в розробленні
наближеної заступної електричної схеми фази
автономного явнополюсного СГ для заданого
значення ЕРС обмотки якоря та в оцінці можливих
похибок розрахунку параметрів навантажувального
режиму схеми за різних значень частоти обертання
ротора.
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Теоретичні
положення.
Подальше
викладення матеріалу буде здійснено відповідно до
основних
положень
теоретичних
основ
електротехніки для кіл змінного струму [22,23] та
електричних машин [18,19] з використанням
комплексних
чисел
за
припущення
про
симетричність
фаз
генератора,
лінії
електропередачі та навантаження.
Представимо узагальнену заступну схему
фази автономної системи електроживлення
навантаження, як показано на рис.1, де позначено:

збудження

ZG () - комплексне значення внутрішнього опору
явнополюсного СГ за частоти обертання ротора ω;

I - комплексне значення струму генератора та
еквівалентного навантаження; Z L (), Z P ( ) –
комплексні значення опору лінії електропередачі та
навантаження
відповідно,
включно
з
трансформаторними підстанціями за їх наявності, за
частоти обертання ротора генератора ω; U G , U P комплексні значення напруги на клемах генератора
та навантаження.

ω - частота обертання ротора генератора; EG (i, ) –
комплексне значення ЕРС обмотки якоря
явнополюсного СГ в залежності від струму обмотки

ZG ( )

I

(i) та частоти обертання ротора ω;

Z L ( )

UG

UP

Z P ( )

E G (i, )
Лінія
Явнополюсний
електропередач
СГ

Навантаження

Рис. 1. Узагальнена заступна електрична схема фази симетричної
автономної системи електроживлення.
Fig. 1. Generalized substitution electrical circuit diagram electrical phase
of symmetrical autonomous power supply system.

Введемо для подальшого застосування позначення комплексних значень опорів, струмів, напруг, та
ЕРС схеми на рис.1 в наступному виді [22,23]:

Z = R ± jX = Re(Z) ± jIm(Z) = Z e jφ = Ze jφ , φ = arctg(Im(Z) / Re(Z)),
I = I e jψi = Ie jψi , U = U e jψu = Ue jψu , E = E e jψe = Ee jψe , φ = ψ u - ψ i , j2  1,
ψ i = arctg(Im(I) / Re(I)), ψ u = arctg(Im(U) / Re(U)), ψ e = arctg(Im(E) / Re(E)),
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напруги в обмотці, зумовлене дією реакції якоря в

де Re(Z), Im(Z) – ідентифікатор дійсної та уявної

повздовжній та поперековій осях генератора; I q , I d
- складові комплексного значення струму статора в
поперековій та повздовжній осях генератора
відповідно; Xaq, Xad - індуктивний опір обмотки
статора, зумовлений потоком реакції якоря в
поперековій
та повздовжній осях генератора
відповідно.
Після підстановки (3) в (2) отримуємо в

складових комплексного числа Z ; R, X - активна та
реактивна

складові

відповідно;

комплексного

числа

Z

Z , Z - модуль комплексного числа;

φ,ψ - аргументи відповідних комплексних чисел.
Визначення
комплексного
значення
внутрішнього опору явнополюсного СГ за сталих
значень частоти обертання та струму в обмотці
збудження будемо здійснювати, відповідно до
схеми на рис.1, за наступним виразом:

ZG  (ЕG  UG ) / I.

явному виді перші дві складові Z G , що являють
собою послідовне ввімкнення активного та
індуктивного опорів обмотки якоря генератора:

ZG = R a + jXa + Udq / I.

(2)

Визначення решти складових Z G в (4),
зумовлених реакцією якоря в обох осях, будемо
здійснювати
з
використанням
векторного
представлення
рівняння
(3)
на
площині
комплексних чисел [18,19] за умови ψup=0, як
показано на рис.2, де позначено: d,q - повздовжня та
поперекова осі генератора відповідно; φG - кут зсуву
по фазі між напругою та струмом генератора; β - кут
зсуву по фазі між ЕРС та струмом генератора; θ кут зсуву по фазі між ЕРС та напругою генератора;
а також:

Вихідне рівняння для ЕРС фази обмотки
якоря явнополюсного СГ представимо, згідно з
положеннями теорії двох реакцій [18,19],
наступним чином :

EG = UG + I R a + jI X a + U dq ,

(3)

Udq = jIq Xaq + jI d X ad ,

(4)

де Ra - активний опір обмотки статора; Xa індуктивний опір обмотки статора, зумовлений
потоком розсіювання; U dq - внутрішнє падіння

Id = Isinβ,
E G

Im

.

δ

M

jI q X aq

UG

θ

О

φP

φG

β

UP

.

Iq = I cosβ, θ = β - φG . (6)
B

EG
A

C

jI d X ad

β

.

K

jI X a

Re

jI X L

I
Рис. 2. Векторна діаграма напруг системи електроживлення на основі явнополюсного СГ.
Fig. 2. Vector voltage diagram of the power supply system based on explicit pole synchronous generator.
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Побудова векторної діаграми складової U dq
рис.2
виконується
з
використанням

розрахуємо модуль U AC в залежності від модуля
струму якоря з урахуванням (4) та (6):

розрахункових складових струму I d та I q (4). Тому
для визначення елементів схеми заміщення на цій
дільниці необхідно розрахувати відповідні падіння

U AC = Id X ad - I X aqsinβ = I(X ad - X aq )sinβ. (12)

на

напруги через величину струму якоря I . Для цього
виконаємо додаткові геометричні побудови, як
показано на рис.2, де подовжено відрізок jI X a ,
який перпендикулярний вектору струму I , до
перетину з вектором ОС в точці А. Після чого
представимо U dq в наступному виді:

Udq = U KA + U AC .

(7)

В даному випадку складова U KA , з
урахуванням позначень на рис.2 та співвідношень
(6), дорівнює:

U KA = jI X aq .

(8)

Після підстановки (7),(8) в (5) отримуємо ще
один параметр схеми заміщення, а саме опір Xaq ,
який повинен бути ввімкненим послідовно з Ra та
Х a:

ZG = R a + jXa + +jXaq  U АС / I.

(9)

Результати побудови векторної діаграми
також показують, що значення кута β залежить
тільки від параметрів обмотки якоря Ra, Хa, Xaq та
кута зсуву фаз від навантаження на клемах
генератора, що можна записати в наступній формі:

β = arcsin

X a + X aq + Im(Z L + Z P )
R a + jX a + jX aq + Z L + Z P

. (10)

Im(Z L + Z P )
ZL + ZP

.

(11)

Далі розглянемо визначення останньої
складової внутрішнього опору в (9). Для цього

Відновлювана енергетика. 2020. № 3

залежність модуля U AC від модуля струму якоря,
але їх розташування на комплексній площині
(рис.2) не є взаємоперпендикулярним, що
унеможливлює коректне визначення четвертої
складової внутрішнього опору генератора по (9).
Проте
досягти
взаємоперпендикулярного
розташування комплексних величин

U AC та I

можливо в результаті повороту E G на кут δ до
перетину з продовженням лінії КА в точці В, як
показано на рис.2. Фізичний зміст такої процедури
полягає в заміні E G на розрахункову величину

E G , рівну по модулю, але зі зміною аргументу на

величину δ :

E G  EG e jδ .

(13)

В
цьому
випадку
рівняння
(9)
трансформується, з урахуванням (12)-(13), до
наступного наближеного:

ZG  R a + jXa + +jXaq + j(Xad - Xaq ) sinβ,
за умови E G  EG e jδ .

(14)

Похибка в (14) зумовлена різною довжиною
відрізків АС та АВ на векторній діаграмі:

АС  АВ .

(15)

Для урахування впливу частоти обертання на
комплексні
значення
опорів
введемо
співвідношення [22,23]:

Відповідно, вираз для визначення кута θ
приймає вид:

θ = β - φG = β - arcsin

Отриманий результат засвідчує пропорційну

Z(ω) = R + jXω.

(16)
З урахуванням (14), (16) узагальнена заступна
схема СГ на рис.1 може бути деталізована до
наступної наближеної (рис.3):
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ωXaq

ωXa

I

ω(Xad–Xaq)sinβ

U qG

ωXL

Ra

RL

I

UG

RP
*

UP

E G (i, )

ωXP

Рис. 3. Заступна електрична схема фази симетричної автономної системи електроживлення
на основі явнополюсного СГ.
Fig. 3. Electrical substitution circuit diagram of a symmetrical autonomous power supply system based
on explicit pole synchronous generator.

Обчислення необхідного значення модуля ЕРС в заступній схемі для різних значень частот
обертання ( ЕG (i,ω) ) здійснюється з використанням параметрів схеми наступним чином:

EG (i,ω) = I(X ad - X aq )ωsinβω + I(X aq + X a )ωsinβω + IR a cosβω + U Gω cosθω =
= I (X d ω sinβω + R a cosβω ) + ((R P + R L ) 2 + (X P + X L ) 2 ω 2 )cosθω  .



(17)

Значення βω , θω в (17) визначаються по (10), (11) з урахуванням (16):

βω = arcsin

(Xa + X aq + X L + X P )
R a + R L + R P + j(X a + X aq + X L + X P )ω

θω = βω - φGω = βω - arcsin

(X L + X P )ω
.
R L + R P + j(X L + X P )ω

Таким чином, розрахункові дослідження
навантажувальних режимів роботи генератора
можуть бути реалізовані з використанням
параметрів отриманої заступної схеми (14) та кута
δ, точне визначення якого потребує побудови
векторної діаграми. Проте його наближене значення
в функції частоти обертання (δω) може бути
розраховане у відповідності до векторної діаграми
за виразом:

δω  arctg(

I(Xad - X aq )ωcosβω
EG (i,ω)

).

(20)

Процедура визначення δω по (20) має перевагу
(за прийнятної похибки) в разі необхідності
проведення
багатоваріантних
розрахункових
досліджень динаміки навантажувальних режимів
Відновлювана енергетика. 2020. № 3
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(18)
(19)

роботи системи електроживлення під впливом
збурень [24].
Остаточний
вираз
для
визначення
комплексної величини ЕРС (13) заступної
електричної схеми генератора для різної частоти
обертання ротора ( E G (i, ) ) набуває,
урахуванням (17)-(20), наступного виду:

E G (i, )  E G (i, ω)eiψeω ,
ψeω = θω + δω + φGω - φ Pω + ψ uPω ,

з

(21)

де: ψuPω - початкова фаза вектору напруги на
навантаженні ( U Pω ), яка для переважної більшості
практичних задач може мати нульове значення:
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ψuPω=0 (наведена умова застосовувалась при
побудові векторної діаграми на рис.2).
За результатами розрахунку заступної схеми
визначаються комплексні значення струму, падіння
напруги на елементах та значення характерних
кутів, зокрема βω, θω

βω = ψuqω - ψiω , θω = ψuqω - ψuGω ,

наступними характерними кількісними значеннями
у відносних одиницях:

ZP = 0.8 + j0.6, ZL = 0.04 + j0.15, X aq = 0.6,
Xad = 0.9, Xa = 0.12, R a = 0.04,

а зміну частоти обертання ротора генератора рядом
дискретних значень в діапазоні імовірної зміни
частоти обертання вітро- та гідротурбін в
навантажувальних режимах роботи:

(22)

де: ψuqω , ψiω , ψuGω , ψеω - аргументи відповідних
комплексних величин, позначених на рис.3.
Аналіз результатів. У відповідності до мети
роботи виконаємо оцінку можливих похибок
розрахунку параметрів навантажувального режиму
роботи явнополюсного СГ за розробленою
наближеною заступною схемою для різних значень
частоти обертання ротора.
Розрахункові дослідження похибок будемо
здійснювати у системі відносних одиницях [18,19],
де базові значення розрахункових параметрів
відповідають номінальному режиму роботи схеми:

ωnom = 1в.о.,

Іnom = 1в.о.,

U Pnom = 1 в.о., ZPnom = 1 в.о..

ω =  0.6, 0.8, 1.0, 1.2  ωnom .

(25)

Обчислення похибок будемо виконувати за
умови стабілізації номінального значення струму
навантаження,
коли
похибка
визначення
додаткового кута δω по (20) є найбільшою:

І = І nom = const.

(25)

Оцінку похибок здійснимо за результатами
розрахунку параметрів системи електроживлення,
отриманих шляхом застосування векторної
діаграми та розробленої заступної схеми
генератора. Результати розрахунків наведені в
табл.1, табл. 2.

(23)

За умов (23) параметри схеми (рис.3) для
автономних систем електроживлення представимо

Таблиця 1. Параметри системи електроживлення, отримані
в результаті побудови векторної діаграми.
Table 1. Power system parameters obtained as a result of constructing a vector diagram.

ω,
в.о.

Е,
в.о.

θ,
град.

φp ,
град.

φG ,
град.

δ,
град.

β,
град.

UP,

0.6

1.373

16.89

24.23

28.18

5.29

45.07

0.877 ej0

0.8

1,66

17,65

30.96

35,54

4.95

53,19

0.933 ej0

1.0

1.97

17.33

36.87

41.76

4.47

59.09

1.0 ej0

1.2

2.294

16,51

41.99

46.98

4.0

63.49

1.076 ej0
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Таблиця 2. Параметри системи електроживлення розраховані за заступною
електричною схемою.
Table 2. The parameters of the power supply system are calculated according
to the electrical substitution circuit.

ω,
в.о.

E G ,

I,

в.о.

в.о.

U qG ,

UG ,

UP ,

в.о.

в.о.

в.о.

θ,
град.

β,
град.

0.6

1.373ej26.13 1.025ej-22.79 1.277ej23.28 0.997ej5.39 0.899ej1.44 17.89 46.07

0.8

1.66ej27.18

1.02ej-30.07

1.5 ej23.12

1.053ej5.47 0.952ej0.89 17,65 53,19

1.0

1.97ej26.69

1.016ej-36.31

1.74ej22.78

1.144ej5.45 1.016ej0.56 17.33 59.09

1.2

2,294e j25.5

1.013ej-41.63 1.997ej21.86 1.247ej5.34

Похибки визначення модуля та аргументу
комплексного значення напруги на навантаженні
системи електроживлення за використання
розробленої наближеної заступної електричної
схеми явнополюсного СГ, а також похибки
визначення характерних кутів генератора θ та β
наведені в табл.3 і розраховувались за даними
табл. 1, табл. 2 наступним чином:

Δα =

1.09ej0.36

16,52 63.49

100(α - α')
, Δψα = ψ α - ψ α' ,
α

(26)

де: α, α′
- результати розрахунку модуля
комплексного показника по векторній діаграмі та
наближеній заступній схемі відповідно; ψα,ψα′ результати розрахунку аргумента комплексного
показника по векторній діаграмі та наближеній
заступній схемі відповідно.

Таблиця 3. Похибки параметрів системи електроживлення розрахованих
за заступною електричною схемою.
Table 3. Errors of power supply system parameters calculated according
to the electrical substitution circuit.

ω, в.о.

ΔUP , %

Δψup, град.

Δθ, град.

Δβ, град

0.6

-2.5

-1.44

-1.00

-1.00

0.8

-2,0

-0.89

0.00

0.00

1.0

-1.6

-0.56

0.00

0.00

1.2

-1.3

-0.36

-0.01

0.00

Отримані похибки розрахункових параметрів
навантажувальних режимів роботи автономної
системи електроживлення за використання
розробленої заступної схеми явнополюсного СГ
Відновлювана енергетика. 2020. № 3
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Висновки. 1. Розроблено наближену
заступну електричну схему фази явнополюсного
синхронного генератора в квазістаціонарних
електромагнітних режимах роботи за різної частоти
обертання ротора. Схема базується на послідовному
ввімкненні активного опору обмотки якоря та
індуктивних опорів розсіювання і поперекової
реакції якоря, а також індуктивного опору,
зумовленого сумісною дією поперекової та
повздовжньої реакцій якоря.
2. Очікувані
похибки
визначення
розрахункових параметрів напруги споживачів
автономної системи електроживлення на основі
вітрота
гідроелектричних
установок
з
синхронними явнополюсними генераторами за
використання розробленої заступної електричної
схеми СГ не перевищують 2,5% по модулю та 1,5
електричних градусів по фазі для довільного
значення частоти обертання ротора генератора в
діапазоні 0,6...1,2 номінального значення.
3. Застосування розробленої заступної
електричної схеми явнополюсного СГ надає
можливості
проведення
автоматизованих
багатоваріантних
розрахункових
досліджень
електромеханічних перехідних процесів в системах
електроживлення
на
основі
вітрота
гідроелектричних установок з урахуванням
пульсацій швидкості вітру, зміни витрат та напорів
води, зміни навантаження.
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УЗГОДЖЕНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КООРДИНАТ ДВИГУНА-ГЕНЕРАТОРА В РЕЖИМІ
ЕЛЕКТРИЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ
В.І. Теряєв1, канд. техн. наук, доцент, С.О. Бур’ян1, канд. техн. наук, доцент, В.П. Стяжкін2, канд. техн. наук, ст. наук. співр.
1Національний

технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,
03056, пр-т. Перемоги 37, м. Київ, Україна.
2Інститут електродинаміки НАН України,
03057, пр-т. Перемоги 56, м. Київ, Україна.
Існує ряд установок і технологічних процесів, рух в яких здійснюється за рахунок зовнішнього джерела енергії, а електрична
машина, не будучи основним джерелом руху, постійно або періодично перебуває в режимі генераторного електричного
гальмування для забезпечення потрібних характеристики робочого процесу.
Завдання даного дослідження полягає в розширенні функціональних можливостей генератора і двигуна в режимі
електричного гальмування. Поставлена задача вирішується за рахунок регулювання координат електричної машини в
генераторному режимі. Особливістю запропонованого способу управління є те, що одна або кілька координат генератора
або двигуна в режимі електричного гальмування примусово задаються зовнішнім джерелом енергії, а метою узгодженого
регулювання інших координат електричної машини є забезпечення заданого закону перетворення механічної енергії в
електричну або алгоритму руху виконавчого органу робочої машини.
У статті наведено приклад синтезу алгоритму управління регульованим електроприводом на основі принципу узгодженого
регулювання координат.
У прикладі розглядається обернений режим роботи насосної установки гідроакумулюючої електростанції. За критерієм
незмінності потужності генерації в умовах зміни рівня рідини синтезований алгоритм частотного управління асинхронної
машиною, який реалізується шляхом регулювання розрахункової швидкості холостого ходу двигуна, ротор якого
обертається зовнішнім джерелом руху зі швидкістю, яка в загальному випадку може змінюватися за довільним законом.
Завданням алгоритму управління є підтримка постійної потужності генерації енергії, незалежно від фактичної швидкості
обертання ротора.
Поєднання функцій генератора і електродвигуна в єдиному функціональному комплексі забезпечує енергозбереження та
поліпшення якісних характеристики технологічних процесів і установок з регульованими електромеханічними системами.
Бібл. 9, рис. 6.
Ключові слова: генератор, електродвигун, електричне гальмування, зовнішній, джерело, енергія, узгоджене, управління,
генерація.
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There are a number of installations and technological processes, the movement of which is carried out by an external source of energy,
and the electric machine, not being the main source of movement, constantly or periodically is in the mode of electric generating
braking to provide the desired characteristics of the workflow.
The problem solved in this research is to expand the functionality of the generator and the motor in the electric braking mode. The
problem is solved by an automatic control of the coordinates of the electric machine in the generator mode. A feature of the proposed
control method is that one or more coordinates of generator or motor in electric braking mode are forcibly set by an external energy
source, and the goal of coordinated control of other variables of an electric machine is to provide a given law for converting mechanical
energy into electrical or an algorithm for the movement of an executive object of a working machine.
The article presents example of the synthesis of regulated electric drive control algorithm based on the principle of coordinated control
of variables.
The example concerns the inverted mode of operation of a pumping unit of a hydro storage power station. According to the criterion
of constant output power under conditions of changing the liquid level, an algorithm for frequency control of an asynchronous machine
is synthesized, which is realized by adjusting the calculated idling speed of the engine, the rotor of which rotates an external motion
source with a speed, that can generally change according to an random law. The task of the control algorithm is to maintain a constant
power generation energy, regardless of the actual speed of rotation of the rotor.
The proposed approach to the synthesis of generator mode of electric machines, through the use of the principle of coordinated control
of variables, acquires qualitatively new properties, as compared with traditional methods of electric braking, increases the technical
and economic indicators of the electromechanical system as a whole. Bibl. 9, fig. 6.
Keywords: generator, electric motor, electric braking, external, source, energy, coordinated, generation, control.
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Вступ.
Існує
ряд
установок
та
технологічних процесів, рух в яких здійснюється
за рахунок зовнішнього джерела енергії, а
електрична машина, не будучи основним
джерелом руху, постійно або періодично
знаходиться
в
режимі
генераторного
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електричного гальмування для забезпечення
потрібних характеристики робочого процесу. Такі
режими
руху
характерні
для
турбін
вітрогенераторів, насосів та вентиляторів в
оберненому режимі роботи [1-5], підйомнотранспортним машинам в режимі опускання
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вантажу, механізмам неперервних прокатних
станів, поєднані рухомою смугою, рухомому
складу транспортних засобів в процесі
гальмування та іншім.
Існуючі підходи до керування режимами
генерації або генераторного гальмування
електричних машин, як правило, мають обмежене
використання і вузьке спрямування на конкретні
схемотехнічні рішення для окремих видів
електричних машин, перетворювальних пристроїв
та механізмів [6-7]. Їх недоліком є також
відсутність керованості процесом перетворення
електричної енергії в режимах генераторного
гальмування в широких межах.
Мета та завдання дослідження. Задачею
даного
дослідження
є
розширення
функціональних можливостей генератора та
двигуна в режимі електричного гальмування на
основі застосування узагальнених підходів до
синтезу алгоритмів керування енергетичними
установками з використанням запропонованого
принципу узгодженого регулювання координат
[8], який полягає в тому, що одна або декілька
координат електричної машини задаються
зовнішнім джерелом руху, а регулюванням інших
координат забезпечується здійснення керованого
режиму генерації енергії.
Матеріали досліджень. У багатьох
галузях
промисловості,
комунального
господарства,
транспорту,
гідроенергетики
відбувається накопичення значної кількості
рідини у резервуарах. В якості прикладів можна
навести водонапірні башти, ємності пивзаводів,
нафтосховища, шлюзи, танкери, приливні та
гідроакумулюючі
електростанції
(ГАЕС).
Загальною рисою вказаних гідроустановок є
перетворення
електричної
енергії,
яка
споживається насосною установкою під час
нагнітання рідини у резервуар в потенціальну
енергію рідини, яка визначається рівнем її
підйому. Як правило, в процесі зворотного
витіканні рідини з резервуарів накопичена енергія
витрачається безповоротно у вигляді втрат. І лише
в ГАЕС передбачається повернення потенціальної
енергії водяної маси в електричну енергію
шляхом подачі накопиченої води безпосередньо
на гідротурбіни, або за допомогою насосів
оберненої дії. Розглянемо роботу оборотного
насосного гідроелектроагрегату (ГЕА) більш
докладно.
В крупних енергосистемах велику частку
складають потужності теплових і атомних
електростанцій, які не можуть швидко змінювати
вироблення електроенергії при денних і нічних
коливаннях енергоспоживання або ж роблять це з
великими
втратами. Це
призводить до
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встановлення істотно більшої комерційної
вартості пікової електроенергії в енергосистемі у
порівнянні з вартістю електроенергії, виробленої
в нічний період. В таких умовах залучення ГАЕС
економічно вигідно і підвищує ефективність
використання інших потужностей, а також
надійність енергопостачання.
В роботі ГАЕС застосовується комплекс
генераторів і насосів, або оборотні ГЕА, які здатні
працювати як в режимі генераторів, так і в режимі
насосів.
Під
час
нічного
провалу
енергоспоживання ГАЕС отримує з енергомережі
дешеву електроенергію і витрачає її на закачку
води в верхній б’єф (насосний режим). Під час
ранкового та вечірнього піків енергоспоживання
ГАЕС скидає воду з верхнього б'єфу в нижній,
виробляє
при
цьому
дорогу
пікову
електроенергію, яку віддає в енергомережу
(генераторний режим).
Досвід використання ГАЕС з метою
регулювання електричних режимів показав, що
вони є не тільки генеруючим джерелом, а й
джерелом надання системних послуг, що
сприяють як оптимізації добового графіка
навантажень, так і підвищенню надійності і якості
електропостачання.
В
якості
оборотних
гідротурбін
використовується спеціальний тип радіальноосьових гідротурбін, які можуть працювати як в
турбінному, так і в насосному режимах,
зберігаючи при цьому високий ККД. Дана
особливість досягається за допомогою лопатей,
що мають спеціальну форму. Потужність таких
турбін досягає 400 МВт. Робочі характеристики:
напір від 40 м до 550 м; діаметр робочого колеса
від 1 м до 7,5 м; особливості конструкції - робота
в турбінному, насосному і компенсуючому (як
синхронний компенсатор) режимах.
В той же час відомі технічні рішення
передбачають в турбінному режимі переведення
приводного електродвигуна ГЕУ у некерований
процес
рекуперативного
гальмування
з
поверненням накопиченої потенціальної енергії
рідини в електричну мережу за рахунок обертання
турбіни насосу зі швидкістю, вище швидкості
холостого ходу електродвигуна, який при цьому
переходить у генераторний режим. При
використанні в якості двигуна-генератора
асинхронної машини режим рекуперативного
гальмування з поверненням енергії в мережу
відбувається за рахунок зміни фази струму
статора з поверненням активної потужності у
мережу. Реактивна потужність при цьому
продовжує споживатись з мережі. При
застосуванні синхронної машини в турбінному
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режимі ГЕА здійснюється генерування енергії в
мережу та компенсація реактивної потужності.
В статті наведено практичний приклад
синтезу алгоритму керування для оберненого
режиму роботи асинхронного електроприводу
насосної
установки
ГАЕС
на
основі
запропонованого
принципу
узгодженого
регулювання координат [8]. За критерієм
незмінності потужності генерування в умовах
зміни рівня рідини в резервуарі синтезовано
алгоритм частотного керування, який реалізовано
шляхом регулювання розрахункової швидкості
холостого ходу асинхронної машини, ротор якої
обертається зовнішнім джерелом руху зі
швидкістю, що в загальному випадку може
змінюватись за довільним законом. Завданням
алгоритму керування є підтримання постійної
потужності генерації енергії в широких межах
зміни швидкості обертання ротора, яка залежить
від рівня рідини в резервуарі.

Кероване
перетворення
накопиченої
потенціальної енергії рідини в електричну
енергію здійснюється оборотним ГЕА з
використанням
асинхронного
частотнорегульованого електроприводу. В загальному
випадку ГЕА складається з резервуару 1,
трубопроводу
2,
оборотного
насосу
3,
асинхронного
двигуна-генератора
з
короткозамкненим ротором G, перетворювача
частоти UZ, підключеного до мережі M, датчика
кутової швидкості ротора BR та керуючого
пристрою KП (див. рис. 1). На рисунку позначені:
UМ – напруга мережі живлення; UЗП – завдання
потужності; UЗ – завдання частоти; f – регульована
частота напруги на виході перетворювача.
Задачею КП є управління перетворювальним та
електродвигунним
пристроями
з
метою
забезпечення
заданого
алгоритму
роботи
оборотного двигуна-генератора.
H
1

~Uм
М

Uзп

КП

2

Uз

UZ

v
U

f

BR

3
G
з

Mд 

Рис. 1. Функціональна схема оборотного ГЕА.
Fig. 1. Functional scheme of the reverse GEA.

Для розробки алгоритму керування
насосною установкою в режимі генерації енергії з
постійною потужністю скористаємось рівнянням
лінеаризованої
механічної
характеристики
асинхронної машини (1) та спрощеною моделлю
асинхронного частотно-керованого електроприводу [9]:
P
(0   )    M Д  з ,
(1)

де  – швидкість ротору асинхронної машині; 0
– розрахункова швидкість холостого ходу; β –
коефіцієнт
жорсткості
механічної
характеристики; MД – момент двигуна в
генераторному режимі; PЗ – задана потужність
генерації в рекуперативному режимі. В
гальмівному режимі момент двигуна та
потужність мають від’ємні знаки.
При синтезі алгоритму керування
приймаємо, що швидкість ротора насосу в



Відновлювана енергетика. 2020. № 3

65

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

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА
турбінному режимі прямо пропорційно залежить
від швидкості v рідини в трубопроводі.
Розв'язуючи рівняння (1) відносно 0,
отримуємо залежність, яка визначає закон
керування
швидкістю
холостого
ходу
асинхронної машини і забезпечує незмінною
задану величину активної потужності, що
повертається в мережу живлення, в умовах зміни
рівня і, відповідно, напору та швидкості рідини,
що витікає з резервуару:
P
(2)
0  з   ,

Як видно з (2), для реалізацій даної
залежності необхідна лише одна вимірювана
змінна – сигнал датчика швидкості ротора
асинхронної машини.
Структурна схема функціонального блоку,
який
реалізує
алгоритм
керування
(2),
представлена на рис. 2. На рисунку позначені: kД,
TE – коефіцієнт передачі та електромагнітна стала
часу асинхронного електродвигуна; k –
масштабуючий коефіцієнт.
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Рис. 2. Структурна схема системи автоматичного керування потужності в режимі рекуперації.
Fig. 2. Structural diagram of a system of automatic control in the generator mode.

Робота алгоритму керування ілюструється
механічними характеристиками електроприводу,
представленими на рис. 3. Для підтримання
сталого режиму рекуперативного гальмування
розрахункова
швидкість
холостого
ходу
асинхронної машини повинна автоматично

знижуватись відповідно до зниження швидкості
витікаючої рідини, внаслідок зменшення її рівня в
резервуарі; при цьому різниця швидкостей
холостого ходу і ротору машини визначає
величину гальмівного моменту на валу двигуна,
виходячи з умови Pз=const.
ω

Pз=const

ωі
ω0і

Мді

Мд

0

Рис. 3. Механічні характеристики асинхронного електродвигуна в режимі рекуперативного гальмування при
стабілізації потужності генерації.
Fig. 3. Mechanical characteristics of an asynchronous electric motor in recuperation mode with stable power generation.
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ГІДРОЕНЕРГЕТИКА
Для
підтвердження
працездатності
розробленого алгоритму керування оберненим
ГЕА було проведено моделювання генераторного
режиму
роботи
асинхронного
частотнорегульованого електроприводу для процесу
вільного витікання рідини з резервуару. В процесі
моделювання вважалося, що швидкість рідини в
трубопроводі в турбінному режимі зворотно
пропорційно залежить від часу. Останнє випливає
з формули, яка описує процес вільного витоку
рідини з резервуару при змінному напорі:

2SH
2SH
,

 S0 2 gH  S0v

t
де

v  2 gH

–

швидкість

(3)
рідини

в

трубопроводі, м/с; H – висота рівня рідини над
отвором (напір), м; g – гравітаційна стала, м/с2; S
– площа поверхні резервуару, м2; S0 – площа
отвору трубопроводу, м2; μ – коефіцієнт витрати.
Результати моделювання представлені на
рис. 4.
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Рис. 4. Перехідний процес рекуперативного гальмування зі стабілізацією потужності генерації.
Fig. 4. The process of recuperation with stable power generation.

З метою перевірки працездатності
синтезованого алгоритму узгодженого керування
були проведені дослідження меж
його
використання
на
основі
повної
моделі
асинхронної машини в діапазоні активної
потужності від 20 кВт до 100 кВт.
На рисунку 5 представлено результати
моделювання роботи генератора з частотним
керуванням швидкості за законом U/f = const при
використанні алгоритму стабілізації активної
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потужності в режимі рекуперації. Перевірка
алгоритму здійснена шляхом формування
завдання швидкості холостого ходу двигуна за
синусоїдальним законом. На рисунку 6 наведено
відповідний графік вихідної активної потужності
при завданні 50 кВт.
З результатів моделювання видно, що
алгоритм
виконує
поставлене
завдання
стабілізації
потужності
рекуперативного
гальмування навіть на малих швидкостях.
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Рис. 5. Результати моделювання роботи генератора з використанням алгоритму узгодженого керування та закону
U/f = const (на основі повної моделі).

Fig. 5. The results of modeling the generator using the algorithm of coordinated control and the law U/f = const (based on the
complete model).
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Рис. 6. Активна потужність на виході генератора.
Fig. 6. Active power at the generator output.

Як видно з синтезованого алгоритму та
результатів моделювання частотне керування
асинхронною машиною в режимі генераторного
гальмування при зниженні рівня рідини внаслідок
витікання з резервуару забезпечує стабілізацію
потужності у квазістатичному генераторному
режимі в достатньо широких межах. Це
підтверджує можливість здійснення узгодженого
регулювання координат двигуна-генератора з
метою стабілізації активної потужності, яка
повертається в мережу, за потрібним законом.
Висновки.
1. Обґрунтовано
новий
принцип
узгодженого регулювання координат генераторів
та двигунів в режимі електричного гальмування
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для установок оберненої дії, де одна або декілька
координат задаються зовнішнім джерелом енергії,
а регулюванням інших координат забезпечується
заданий закон перетворення механічної енергії в
електричну або алгоритм руху робочої машини.
2. Використання принципу узгодженого
регулювання координат забезпечує керований
процес перетворення механічної енергії в
електричну від джерел енергії та руху
різноманітної фізичної природи.
3. Показана
доцільність
створення
оборотних ГЕА, які дозволяють здійснювати
керований процес перетворення накопиченої
потенціальної енергії рідини в електричну
енергію.

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

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА
4. Наведено приклад практичної реалізації
алгоритму керування насосною установкою в
оберненому режимі роботи за критерієм
незмінності потужності генерування, що свідчить
про можливість і доцільність використання
запропонованого підходу.
5. Запропоновано методологію синтезу
алгоритмів
керування
енергетичними,
промисловими та транспортними установками,
які
забезпечують
покращення
технікоекономічних показників процесу перетворення
механічної енергії в електричну.
6. Поєднання
функцій
генератора
і
електродвигуна в єдиному функціональному
комплексі допомагає вирішувати проблеми
енергозбереження
і
покращення
технікоекономічних характеристик процесів і установок з
регульованими електромеханічними системами.
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЗА ВИКОРИСТАННЯ
СЕЗОННОГО ГЕОТЕРМАЛЬНОГО АКУМУЛЮВАННЯ В КОМБІНАЦІЇ З
СИСТЕМОЮ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ВОДНЮ
О.В. Лисак
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна.
Метою статті є аналіз застосування системи центрального теплопостачання за використання сезонного геотермального
акумулювання в комбінації з системою виробництва та споживання водню в загальному комплексі забезпечення
енергетичних потреб будівель та супутньої інфраструктури переважно завдяки відновлюваним джерелам енергії (ВДЕ).
Щодо частки в теплозабезпеченні, то система з використанням сезонного геотермального акумулювання слугує основним
джерелом теплопостачання, а система з застосуванням водню є допоміжним джерелом енергії, призначеним для
забезпечення теплоспоживання в період «пікового» навантаження. В даній роботі увагу до використання водню привернуто
через необхідність відмови від традиційних джерел енергії, зокрема природного газу, як пікового та резервного джерела
енергії в системі комбінованого центрального теплопостачання.
Хоча основна частина статті присвячена проблематиці систем центрального теплопостачання, робота також розглядає
інші елементи енергозабезпечення житлових будівель та супутньої інфраструктури. Зокрема, увагу приділено ВДЕ, які
характеризуються змінним характером генерації електроенергії та теплоти у часі, та їх зв’язку з загальною
енергомережею. Також показано, як надлишок електроенергії від ВДЕ слугує джерелом для генерації водню. Отриманий
водень й використовуватиметься як для системи водневого теплопостачання, так і для потенційного забезпечення паливом
водневого транспорту. Оскільки в процесі генерації теплоти від утилізації водню застосовуються паливні елементи, то
окрім теплоти, такі системи здатні виробляти й електроенергію.
В роботі надана класифікація систем сезонного геотермального акумулювання, проаналізовано схеми та принцип їх роботи,
а також наведено їх порівняння.
Було проведено попередній аналіз економічної доцільності систем центрального теплопостачання за використання
сезонного геотермального акумулювання в Україні. Для цього було виконано порівняння дійсної вартості центрального
теплопостачання в Україні (яке здійснюється переважно за рахунок природного газу) з номінальною вартістю центрального
теплопостачання за використання сезонного геотермального акумулювання. Економічний аналіз показав, що у випадку
України нормована вартість системи центрального теплопостачання до складу якої входить сезонний геотермальний
акумулятор, в якому застосовано технологію свердловин, є вищою на 80…200 % за вартість центрального теплопостачання
від традиційних джерел енергії. Водночас, системи з застосуванням штучних озер можуть бути дешевшими на 20 %, але їх
встановлення потребуватиме значних початкових інвестицій. Бібл. 50, табл. 3, рис. 4.
Ключові слова: водень, відновлювана енергетика, опалення, сезонне акумулювання, геотермальна енергетика.

ANALYSIS OF THE DISTRICT HEATING SYSTEM WITH THE SEASONAL THERMAL
ENERGY STORAGE SYSTEM TOGETHER WITH THE SYSTEM OF HYDROGEN
PRODUCTION AND UTILISATION
O. Lysak
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
The aim of the article is to analyze the application of the district heating system using the underground seasonal thermal energy storage
(STES) together with the system of production and consumption of hydrogen. The energy for both cases is provided by renewable
energy sources (RES). Produced heat, electricity and hydrogen is used to provide energy for the residential buildings and related
infrastructure. Regarding the ratio of heat supply of each system, the STES is the main source of heat supply, and the hydrogen system
is an auxiliary energy source designed to provide heat consumption during the "peak" load of the district heating system. This paper
shows the use of hydrogen due to the need to abandon conventional energy sources, in particular natural gas, as a “peak” and backup
energy source of district heating systems.
© О.В. Лисак, 2020
Відновлювана енергетика. 2020. № 3

70

ISSN 1819-8058 (Print)

ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА

ISSN 2664-8172 (Online)

Although the main part of the article is devoted to the issue of district heating systems, the paper also analyzes other elements of energy
supply of residential buildings and related infrastructure. In particular, attention is paid to variable RES, which are characterized by
the variable output of electricity and heat production through time, and their connection to the power grid. It is also shown how the
excess electricity from RES serves as a source for hydrogen generation. The obtained hydrogen is to be used both for the hydrogen
heating system and for the potential fuel supply of hydrogen vehicles. Since fuel cells are used in the process of heat generation from
hydrogen utilization, in addition to heat, such systems are able to generate electricity.
The paper provides the classification of STES describing both their schemes and, their operational principles. Their comparison of
different STES is also given. The preliminary analysis of the economic feasibility of the district heating systems with STES was
conducted. It was done through the comparison of the current cost of the convenient district heating system, which uses natural gas in
Ukraine, and the levelized cost of energy (LCOE) from the district heating system, which includes the STES. The economic analysis
showed that in the case of Ukraine the LCEO of the district heating systems using borehole thermal energy storage is 80…200 % more
expensive than the cost of the convenient district heating. At the same time, the LCOE of the district heating systems using pit thermal
energy storage may be 20 % cheaper but the installation of such systems requires significant initial investment. Ref. 50, table. 3, fig 4.
Keywords: heating, hydrogen, renewable energy, seasonal thermal energy storage, geothermal energy.
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Вступ. За останні роки відбулись значні
зміни в системі генерації та споживання енергії,
зокрема збільшилась частка відновлюваних
джерел
енергії
(ВДЕ),
що
мотивовано
необхідністю боротьби з загрозами негативних
змін клімату [1]. Однак при впровадженні ВДЕ
необхідно
враховувати
те,
наскільки
регульованою є генерація від нього. У разі, якщо
ВДЕ самостійно не регулює потужність
виробництва енергії відповідно до потреби у
споживанні енергії, виникає необхідність у
створенні системи акумулювання енергії. Типами
ВДЕ, які в [2,3] характеризувались як змінні ВДЕ
чи ВДЕ зі змінною потужністю виробництва, є
сонячна та вітрова енергетика.
Сонячна енергетика стає поширеним
джерелом теплопостачання будівель та споруд
для забезпечення роботи систем опалення. Для
цього вироблена в теплий період року від
сонячних колекторів теплота має бути
акумульованою та надалі використаною для
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забезпечення теплопостачання в холодний період
року. Як правило, такі акумулятори теплоти
розташовують приховано під землею і загалом їх
відносять до систем сезонного геотермального
акумулювання [4].
Системи центрального теплопостачання, які
отримують енергію від систем сезонного
геотермального акумулювання існують вже
тривалий час [5], але лише порівняно нещодавно
їх вартість в деяких країнах світу стала
конкурентоспроможною
у
порівнянні
з
традиційними
системами
центрального
теплопостачання [6]. Таке зниження вартості
обґрунтовано декількома причинами. По-перше,
відбулось значне зниження вартості сонячних
колекторів [7]. По-друге, було накопичено
значний досвід з впровадження таких систем, що
дозволило оптимізувати їх конструкцію та
будівництво зокрема щодо зменшення коштів на
встановлення та експлуатацію [8].
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Аналіз системи сезонного геотермального
акумулювання можливо розглядати виокремлено,
а
можливо
й
як
складову
системи
енергозабезпечення комплексу будівель та споруд
[9,10]. Останній підхід набуває все більшого
вжитку в наукових роботах, оскільки демонструє
можливість поєднання відразу декількох типів
ВДЕ
для
комплексного
забезпечення
енергоспоживання. Саме тому в даній роботі
наведено принципові рішення з застосування
надлишково виробленої електроенергії від ВДЕ
для виробництва водню з води та подальшого його
застосування для теплопостачання будівель чи як
палива для транспорту [11]. Це пов’язано з тим,
що водень в світі все частіше розглядають
альтернативою природному газу як резервному
джерелу енергії.
Метою дослідження є аналіз систем
центрального теплопостачання за використання
сезонного геотермального акумулювання в
комбінації з системою виробництва та
споживання водню в загальному комплексі
енергозабезпечення будівель та споруд.
Формулювання завдання.
Для виконання поставленої мети були
сформовані наступні задачі:
– проаналізувати сучасні рішення щодо
застосування водню для енергозабезпечення
будівель та транспорту;
– проаналізувати
типи
систем
акумулювання теплоти;
– проаналізувати сучасний стан розвитку
систем сезонного геотермального акумулювання;
– розробити схему системи центрального
теплопостачання за використання сезонного
геотермального акумулювання в комбінації з
системою виробництва та споживання водню;
– проаналізувати можливий економічний
ефект від впровадження системи сезонного
геотермального акумулювання в умовах України.
Аналіз
застосування
водню
для
енергозабезпечення будівель та транспорту.
Перш ніж аналізувати дійсний досвід
застосування водню в розглянутій тематиці,
необхідно зазначити, що водень у порівнянні з
природним газом є більш вибухонебезпечною
речовиною [12]. Безпечним до останнього часу
використання водню вважалось лише в умовах
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промислових підприємств. Але з розвитком
технологій ризик при використанні водню стає
лише незначно вищим за ризик при використанні
природного газу, тому поширення водню поза
межі промислових технологій вважається
виправданим рішенням [13]. Заходи безпеки при
розробці систем споживання водню в цілому є
аналогічними
заходам
при
споживанні
природного газу.
Кількість робіт, які досліджують водень як
паливо для теплопостачання будівель та споруд
досі є незначною [2]. Загалом, існує декілька
технологічних рішень щодо того, як саме
конвертувати водень в теплоту: використання
водню для комбінованого виробництва теплоти та
електроенергії (використання водневих паливних
елементів), використання водневих котлів чи,
навіть, живлення теплового насоса за допомогою
водню [13]. Так само, розглядаються й технології
застосування суміші природного газу та водню
[14].
Що стосується економічної доцільності, то
для більшості країн застосування водню як палива
для енергозабезпечення будівель та споруд з
економічної точки зору є більш витратним, ніж
застосуванням теплопостачання від природного
газу, чи застосування теплових насосів. Проте
існує тенденція до зниження вартості водню, що
має зробити його застосування більш економічно
доцільним [15].
Впровадження водневої технології потребує
державної
підтримки, яка
б
дозволила
виробникам оптимізувати конструкцію приладів
та налагодити технологічне виробництво.
Зокрема, програми по створенню систем
водневого енергозабезпечення існують в Японії та
Кореї, де й були впроваджені індивідуальні
системи з комбінованого виробництва теплоти та
електроенергії за допомогою паливних елементів
[13,16]. Теплова потужність таких установок
складає 1…3 кВт [13,17]. За допомогою програми
державної підтримки виробники отримали змогу
виконати
апробацію
запропонованих
технологічних рішень і завдяки оптимізації
виробництва знизили вартість виробництва
приладів в період з 2004 по 2010 рік приблизно в
чотири рази разом з підвищенням тривалості
експлуатаційного терміну приладів [13,16].
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Разом з тим, з огляду на безпеку роботи,
кращим рішенням було б створення водневих
систем центрального теплопостачання, за якого
водневе обладнання було б розташовано на
безпечній відстані від кінцевих споживачів.
Далі розглянемо застосування водню як
палива для водневого транспортних засобів. На
даному етапі існують два напрямки [18]. Перший
напрямок полягає в безпосередньому застосуванні
електроенергії для живлення електричних
акумуляторів, від якого й працюватиме даний
транспортний засіб. Другий напрямок –
використання електроенергії для генерації водню,
який буде джерелом живлення паливних
елементів розглянутого транспортного засобу.
Автомобільний концерн Volkswagen AG
(Німеччина) вважає [19], що для пасажирських
автомобілів більш вигідним є застосування
електричних акумуляторів, оскільки паливні
елементи споживатимуть у 2…3 рази більше
електроенергії для подолання тієї ж самої відстані.
Але дана перевага зникає при розгляді типів
транспортних засобів з більш потужними
двигунами (вантажівок, автобусів тощо).
Автомобільні концерни Hyndai (Корея) та
Toyota (Японія) підтримують не лише розвиток
[20] водневого транспорту з потужними
двигунами, але й пасажирського транспорту. Поперше, це було викликано необхідністю
створення
спільної
інфраструктури
для
заправлення як для вантажівок, так і для легкових
автомобілів.
По-друге,
для
обох
країн
імпортування водню, виробленого в країнах з
високоефективними
ВДЕ,
та подальшого
живлення водневого транспорту було більш
економічно
виправданим
рішенням,
ніж
створення ВДЕ з меншою ефективністю в даному
регіоні для живлення транспорту з електричними
акумуляторами.
Аналіз типів систем акумулювання
теплоти.
В літературі існує декілька основних типів
класифікації систем сезонного акумулювання

Відновлювана енергетика. 2020. № 3

73

теплоти (рис. 1). В даній роботі увагу приділено
тому, яким чином в ту чи іншу класифікацію
вписується система сезонного геотермального
акумулювання теплоти.
Найбільш розповсюдженою є класифікація
згідно з принципом акумулювання теплоти [21–
24]: 1) з явним акумулюванням теплоти, коли
використовують зміну температури тіла для
акумулювання теплоти за незмінного стану
матеріалу для акумулювання теплоти; 2) з
фазовим
акумулюванням
теплоти,
коли
використовують теплоту фазового переходу для
акумулювання теплоти; 3) з термохімічним (або
хімічним)
акумулюванням
теплоти,
коли
використовують теплоту оборотних хімічних
реакцій. Кожна з наведених систем має власні
підтипи, але переважно увага в літературі
приділяється
системам
«теплового»
акумулювання теплоти: (явної та фазової [22]). З
них лише системи з явним акумулюванням
теплоти мали практичне втілення в системах
сезонного геотермального акумулювання.
Іншим методом класифікації є поділ систем
в залежності від тривалості роботи системи
акумулювання [21–27]: 1) добові; 2) з тривалістю
роботи від декількох діб до тижня [28,29],
3) сезонні. Хоча в роботі йде мова про системи
сезонного акумулювання, в технологічних схемах
рішень систем центрального теплопостачання від
сезонних
геотермальних
акумуляторів
використовують й проміжні акумулятори для
накопичення
теплоти,
достатньої
для
забезпечення потреб теплопостачання від доби до
тижня.
Також системи акумулювання можуть
поділятись залежно від того, який тип енергії
підводять
до
акумулятора
теплоти:
електроенергію чи теплоту [6]. У випадку
сезонних
геотермальних
акумуляторів
відбувається споживання теплоти, виробленої
сонячними колекторами.
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Системи акумулювання
теплоти

Згідно принципу
акумулювання теплоти

Згідно тривалості
акумулювання теплоти

Тип енергії, що
підводять до
акумулятора

Акумулювання явної
теплоти

Добове акумулювання

Електроенергія

Акумулювання теплоти
фазового переходу

Сезонне акумулювання

Теплота

Термохімічне
акумулювання теплоти

Від декількох діб до
тижня

Рис. 1. Класифікація систем акумулювання теплоти.
Fig. 1. Types of thermal energy storage.

Аналіз сучасного стану розвитку
сезонних
геотермальних
теплових
акумуляторів.
В літературі найчастіше виділяють чотири
основні типи систем сезонного геотермального
акумулювання теплоти [6,25–27,30–34], які
представлено нижче разом з назвами в
англомовній літературі (рис. 2):
1. з використанням баків-акумуляторів
(рис. 2а):
 tank thermal energy storage (TTES) в
[30,31,34];
 hot water thermal storage (HWTS) в
[25,32];
 hot water heat store (HWHS) в [33];
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 hot water thermal energy storage (HWTES)
в [27,35];
2. з використання штучних озер (рис. 2b-d):
 pit thermal energy storage (PTES) в
[30,31,34];
 water gravel pit storage (WGPS) в [27];
 gravel water heat store (GWHS) в [26,33];
 gravel-water thermal energy storage
(GWTES) в [27,35];
3. з використанням свердловин (рис. 2e):
 borehole thermal energy storage (BTES) в
[6,30,31,34];
 duct thermal energy storage (DTES) в [27];
 duct heat store (DTS) в [26,33];
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4. з акумулюванням теплоти у водоносному
горизонті (рис. 2f):
 aquifer thermal energy storage (ATES) в
[6,26,30,31,34];
 aquifer heat storage (HTS) в [33].
Існують
й
інші
види
систем
акумулювання теплової енергії, зокрема з
використанням закритих шахт чи
з
відпрацьованих
нафтових
чи
газових
свердловин [6,34], але вони не набули широку
вжитку, тому в цій роботі не розглянуті.
Розглянемо принцип роботи кожного з
наведених акумуляторів теплоти:
1. Система з використанням баківакумуляторів
(рис. 2a)
складається
з
теплоізольованого водяного баку-акумулятору,
що пов’язаний з системою подачі та відведення
теплоти
[5].
Акумулювання
теплоти
здійснюється шляхом підведення до бакуакумулятору нагрітого в теплий період року
теплоносія (як правило, води). Аналогічно, в
холодний період року, коли виникає потреба у
використанні акумульованої теплоти, його
отримують шляхом відбору нагрітої води з
баку-акумулятора.
Що стосується особливості конструкції
баків-акумуляторів, то варто звернути увагу на
два фактори: тип розміщення баку-акумулятора
та
максимальне
значення
температури
теплоносія в ньому. Переважно застосовується
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підземне розміщення баків-акумуляторів для
заощадження надземної площі та використання
навколишнього
ґрунту,
як
додаткового
прошарку
теплоізоляції
[27,30,31].
Що
стосується максимально значення температури
в баку-акумуляторі, то її значення не перевищує
100 °C (температури кипіння води), тому в
даній роботі не розглядаються негативні ефекти
притаманні
акумулюванню
високотемпературного теплоносія і, власне,
розглядаються лише баки-акумулятори без
додаткового тиску [5,8].
Значне ускладнення в роботу розглянутих
систем
вносить
температурна
стратифікація – розшарування води, зумовлене
різницею густини. Тобто, вода з найвищою
температурою буде знаходитись у верхній
частині баку-акумулятора, а найхолодніша – у
нижній. Тому забір та подачу води в бакакумулятор необхідно здійснювати згідно з цим
розшаруванням. В [32,33] пропонувалось
влаштовувати забір теплоносія у двох точках:
одна розташована в самому верху бакуакумулятора, інша – на одній третій відстані від
верху
баку-акумулятора.
Таке
рішення
забезпечувало більшу гнучкість в виборі
необхідного значення температури теплоносія з
баку-акумулятора.
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Рис. 2. Принципові схеми роботи сезонних акумуляторів теплової енергії:
a) – з використанням баків-акумуляторів, b) – з використанням штучних озер (для акумулювання теплоти застосовано
воду); c) – з використанням штучних озер (для акумулювання теплоти застосовано суміш гравію та води) з прямою
системою «зарядження» та «розрядження» акумулятора; d) – з використанням штучних озер (для акумулювання теплоти
застосовано суміш гравію та води) з непрямою системою «зарядження» та «розрядження» акумулятора; e) – з
використанням свердловин; f) – з використанням водоносного горизонту.
Fig. 2. Types of seasonal thermal energy storage:
a) – tank thermal energy storage, b) – pit thermal energy storage (water used as a heat storage medium); c) – pit thermal energy
storage (the mix of gravel and water used as a heat storage medium) with direct charging and discharging; d) – pit thermal energy
storage (the mix of gravel and water used as a heat storage medium) with indirect charging and discharging; e) – borehole thermal
energy storage; f) – aquifer thermal energy storage.

Відновлювана енергетика. 2020. № 3

76

ISSN 1819-8058 (Print)

ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА

ISSN 2664-8172 (Online)

2. Системи з використанням штучних озер
(рис. 2b-d) є схожими на системи з використанням
баків-акумуляторів, але замість баку-акумулятора
використовують оточуюче середовище для
конструкції системи сезонного геотермального
акумулювання. Спочатку створюється котлован
штучного озера. Далі в ньому облаштовують
теплову ізоляцію нижньої та бокових сторін.
Після цього штучне озеро наповнюють
матеріалом для акумулювання теплоти: водою чи
сумішшю води з гравієм. По завершенню цього
відбувається встановлення теплоізоляційного
матеріалу, що закриває верхню сторону озера.

Таким чином утворюється закритий резервуар
[26,30,31].
Вибір матеріалу для акумулювання теплоти
впливає на розміри штучного озера (табл. 1):
використання гравію призводить до більших
розмірів штучного озера внаслідок меншої
густини накопичення теплоти q, МДж/м3:

q  c p    T ,
де c – питома
теплоємність
Дж/(кг·К); ρ– густина, кг/м3;
температури в акумуляторі, К.

(1)
матеріалу,
ΔT–перепад

Таблиця 1. Характеристики матеріалу для акумулювання теплоти.
Table 1. The parameters of heat storage materials.

Матеріал

Джерело

Теплоємність
cp, Дж/(кг·К)

Густина
ρ, кг/м3

Перепад температури
ΔT, К

Густина накопичення
теплоти q, МДж/м3

Вода

[21]

4190

1000

20

84

Гравій

[36]

880

2560

20

45

Вибір матеріалу для акумулювання теплоти
впливає на вибір схеми підводу та відводу теплоти
від акумулятора. Якщо застосовується вода, то
схема підводу та відводу теплоти є аналогічною
системі з використанням баків-акумуляторів (рис.
2b). У випадку застосування суміші води та гравію
є два варіанти підводу та відводу теплоти: прямий
та непрямий [31].
Прямий метод підводу та відводу теплоти
полягає у безпосередньому підведенні розігрітого
теплоносія до штучного озера для акумулювання
теплоти та, відповідно, відбору теплоносія зі
штучного озера для забезпечення потреб в
теплопостачанні. Хоча запропонований метод є
схожим
на
системи
акумулювання
з
використанням води, конструктивне рішення є
відмінним (рис. 2c): подача чи забір теплоносія
може відбуватись відразу в декількох точках
однією площини штучного озера. Недоліком
цього методу є забруднення труб, через які
здійснюється підвід та відвід теплоносія [30,31].
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Непрямий метод підводу та відводу теплоти
полягає
у
використанні
проміжного
теплообмінника, що розміщено в штучному озері
(рис. 2d). Теплообмінник виконують у вигляді
системи труб, через які здійснюється теплообмін
між проміжним теплоносієм, що проходить через
теплообмінник, та матеріалом для акумулювання
теплоти в штучному озері. Як правило для
акумулювання теплоти схема руху проміжного
теплоносія по теплообміннику відбувається
знизу-вверх,
та
навпаки,
для
відбору
акумульованої теплоти схема руху проміжного
теплоносія відбувається зверху-вниз. На відміну
від прямого методу забруднення теплоносія є
відсутнім,
але
використання
проміжного
теплообмінника призводить до більших витрат
електроенергії на транспортування теплоносія в
системі [31].
3. Системи з використанням свердловин
(рис. 2e) застосовують для акумулювання теплоти
ґрунт, а підведення тепла до ґрунту (і відповідно,
відведення тепла від ґрунту) здійснюється через
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вертикальні свердловини.
У свердловинах
прокладено U-подібні труби, по яких циркулює
теплоносій, що в теплий період року підводить
тепло до ґрунту, а в холодний період року –
відводить накопичене ґрунтом тепло. Ґрунт
здатний акумулювати лише 20…30 % від тієї
кількості тепла, що здатна акумулювати вода за
аналогічного перепаду температур: тобто,
системи займатимуть значно більший об’єм
[30,31].
Як правило, свердловини в таких
акумуляторах поділені на групи. Кожну групу
формують таким чином, аби поєднувати одну за
одною свердловини, що розташовані біля центра
акумулятора в напрямку до тих свердловин, що
розташовані
на
зовнішньому
кордоні
акумулятору. Якщо необхідно підводити теплоту
до акумулятора, то рух теплоносія відбувається
від центру акумулятора до зовнішніх меж. Якщо
потрібно відводити теплоту, то рух теплоносія є
зворотним [27].
4. Системи з використанням водоносних
горизонтів
(рис.
2f)
застосовують
для
акумулювання теплоти водоносні горизонти:
водопроникний шар гірської породи, що вміщує
воду. Система складається з комплексу
«холодних»
та
«теплих»
свердловин.
«Холодними» називають ті свердловини, до яких
надходить охолоджений теплоносій, а «теплими»

відповідно ті, куди надходить нагрітий теплоносій
[37].
Такі системи, як правило, намагаються
одночасно
використовувати
як
для
теплопостачання, так і холодопостачання. В
теплий період року вода відводиться з «холодної»
свердловини, що, відповідно, містить холодну
воду. Ця вода використовується для охолодження
теплоносія, що циркулює в основній системі
холодопостачання. Теплообмін здійснюється, як
правило, через теплообмінник. Далі вже нагріта
вода з «холодної» свердловини надходить до
«теплої» свердловини. В холодний період року
вода з «теплої» свердловини відводиться до
теплообмінника та віддає теплоту до основної
системи теплопостачання. Охолоджена вода
надалі поступає в «холодну» свердловину [34,38].
Якщо
узагальнювати
технічні
характеристики систем сезонного геотермального
акумулювання теплоти (табл. 2), то помітні значні
відмінності між можливими мінімальними та
максимальними
значеннями
кількості
накопиченої теплової енергії для акумуляторів
одного й того ж типу. Зокрема, відмінності між
значеннями густини акумулювання теплоти в
[30,31] та [33] полягали в тому, що в [30,31]
наведені дані лише про низькотемпературні типи
систем сезонного геотермального акумулювання,
а в [33] розглядалась й високотемпературні
системи.

Таблиця 2. Порівняння систем сезонного геотермального акумулювання теплоти.
Table 2. The comparison of underground seasonal thermal energy storage systems.

Характеристика Джерело
акумулятора
літератури
Тип теплоакумуляційного
матеріалу
Густина
акумулювання
теплоти,
кВт·год/м3

Тип акумулятора
Бакакумулятор

Штучне
озеро
 Вода;
 Суміш води з
гравієм.

Свердловини
в ґрунті

Водоносний
горизонт
 Вода та пісок;
 Вода та гравій

[25,27,30–
35]

Вода

[33]

60…80

30…50

15…30

30…40

[30,31]

20…80

–

5…30

5…10
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Що стосується економічної доцільності, то
ситуація є наступною [25,27,30–35]. Найбільш
дорогими у встановленні, але, одночасно,
дешевими в експлуатації вважаються системи з
баками-акумуляторами та штучними озерами.
Навпаки, найбільш дешевими у встановленні, але
дорогими в експлуатації вважаються системи з
застосуванням водоносного горизонту. Системи з
застосуванням свердловин займають проміжне
значення щодо вартості їх встановлення та
експлуатації. Проте при виборі системи потрібно
враховувати й такі фактори, як загальна
потужність системи. Так, системи з бакамиакумуляторами та штучними озерами є найбільш
доцільними за значного об’єму акумульованої
теплоти. Водночас, системи з використанням
свердловин матимуть кращі економічні показники
за меншої ступені навантаження [8].
Система енергозабезпечення комплексу
будівель
за
допомогою
генерування
відновлюваної електроенергії та виробництва
теплоти й водню з сезонним геотермальним
акумулюванням теплоти
Запропонована система створена шляхом
поєднання основних технологічних рішень двох
проектів: “Drake Landing Solar Community”
[10,39,40], з якої була запозичена концепція
роботи сезонного геотермального акумулятора, та
“Power-to-H3” [9], з якого була узята концепція
видобутку водню (рис. 3).
Дана система складається з декількох
елементів:
1. Комплексу ВДЕ з непостійною у часі
генерацією електроенергії та теплової енергії. Як
ВДЕ розглянуто вітрові електростанції та гібридні
сонячні колектори. В той час як вітрові
електростанції виробляють лише електроенергію,
гібридні сонячні колектори вироблять одночасно
й теплоту, й електроенергію [41]. Такі колектори
утворені шляхом поєднання фотоелектричного
перетворювача з сонячним колектором для
виробництва теплової енергії [42]. Прийняте
рішення не обов’язково є універсальним, зокрема
можливим є створення окремих одна від одної
сонячних електростанцій для виробництва
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електроенергії та сонячних колекторів для
виробництва теплоти [43]. Даний комплекс слугує
для живлення споживачів електроенергію,
виробництва теплоти й водню.
2. Системи акумулювання електроенергії,
призначеної для балансу перетоків електроенергії.
3. Трансформаторної
підстанції,
яка
використовується для передачі (продажу) або
прийняття
(купівлі)
електроенергії
від
енергосистеми.
4. Розподільчого теплового пункту, який
слугує для короткотривалого акумулювання
теплоти, а також містить пункт додаткового
підігріву з паливним елементом для генерації
теплоти та електроенергії.
5. Системи
перетворення надлишково
виробленої електроенергії в водень та її
розподілення
до
споживачів:
системи
теплопостачання житлових будівель та заправнозливної станції для автомобілів, вантажівок,
автоцистерн тощо.
6. Споживачів (житлового комплексу), які
споживають
вироблену
теплоту
та
електроенергію.
7. Системи
сезонного
геотермального
акумулювання з використанням свердловин. Дана
система споживає теплоту від сонячних
колекторів. Накопичення теплоти відбувається в
теплий період року, а відбір – в холодний період
року. Дана система має використовувати важливу
особливість проекту “Drake Landing Solar
Community” [10,39,40], а саме: ввід в
експлуатацію
системи
з
використанням
свердловин відбувається не в перший рік роботи,
а поступово (рис. 4): акумулятор розігрівається до
більш високих значень температури протягом
перших років з часу свого запуску, що має суттєво
полегшити відбір теплоти від акумулятора. Так
само це має дозволити уникнути необхідності
додаткового підвищення температури теплоносія,
який вже розігрітий завдяки акумулятору
(зокрема, не буде необхідним тепловий насос).
Але за потреби запропонована система сезонного
геотермального акумулювання може бути
замінена на іншу.
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Рис. 3. Система енергозабезпечення комплексу будівель за допомогою генерування відновлюваної електроенергії та
виробництва теплоти й водню з сезонним геотермальним акумулюванням теплоти.
Fig. 3. The system of energy supply of a neighborhood with the renewable electricity generation with heat and hydrogen
production together with an underground seasonal thermal energy system.
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Час роботи системи, показаний
через місяць-рік

b)

Примітка: дана схема була виконана згідно [40], але спрощена для демонстрації процесу підводу та відводу теплоти за рахунок
нехтування щорічними відмінностями щодо кількості акумульованої теплоти та кількості спожитої теплоти.
Рис. 4. Спрощена схема роботи системи сезонного геотермального акумулювання теплоти з використанням
свердловин: a) акумулювання теплоти та підведення теплоти; b) зміна середньої температури в об’ємі акумулятора.
Fig. 4. Simplified scheme of operation of a borehole thermal energy storage system: a) heat supply and heat consumption; b)
change of the average temperature in the thermal energy storage volume.

Розглянемо
принцип
запропонованої
системи.
Вироблена ВДЕ електроенергія підводиться
до розподільчої трансформаторної підстанції. Для
балансу перетоків електроенергії від ВДЕ до
системи
електропостачання
може
використовуватись
потужний
акумулятор
електроенергії.
Даний
акумулятор
може
слугувати не тільки для підвищення надійності
роботи системи для внутрішніх споживачів, але й
для того, аби система ВДЕ забезпечувала
постачання
електроенергії
відповідно
до
встановленого графіку (така вимога може бути
присутньою при встановленні ВДЕ) та в обсягах,
які передбачено в договорі з енергосистемою.
Коректна співпраця з енергосистемою є
запорукою безаварійної експлуатації самої ВДЕ.
Електроенергія може використовуватись як
для енергозабезпечення внутрішніх споживачів,
так і для виробництва водню.
Генерація водню відбувається шляхом
електролізу води, яка попередньо проходить
очищення. Метод очищення залежить від джерела
води: наприклад, в [9] розглядалась дощова вода.
Отриманий водень проходить потім через
компресор для його стиснення і подальшого
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зберігання.
Надалі
отриманий
водень
використовується
як
для
забезпечення
теплопостачання будівель та споруд, так і для
заправки автомобільного транспорту. Оскільки
теплопостачання з використанням водню
здійснюється за допомогою паливних елементів,
то, відповідно до принципу їх роботи, одночасно
відбуватиметься виробництво електроенергії. Але
періоди виробництва водню та періоди його
споживання паливними елементами системи
теплопостачання, як правило, не збігаються в часі
[9]. Тому вироблену паливним елементом
супутню електроенергію можна використовувати
на будь-які поточні потреби.
Принцип роботи системи сезонного
геотермального акумулювання є наступним.
Розігрітий
теплоносій
від
системи
гібридних сонячних колекторів підводиться до
розподільчого теплового пункту, де потрапляє до
теплообмінника, нагріває проміжний теплоносій
(віддає отриману теплоту), та повертається до
системи гібридних сонячних колекторів, де
теплоносій знову розігрівається. Розігрітий
проміжний теплоносій підводиться до системи
акумулювання теплоти з двома бакамиакумуляторами, аналогічну з проектом “Drake
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Landing Solar Community” [10,39,40]. Дана
система з баками-акумуляторами слугує для
організації більш рівномірного підведення та
відведення теплоти від системи сезонного
геотермального акумулювання згідно принципу,
наведеному вище.
Проміжний теплоносій, накопичений в
баках-акумуляторах,
використовується
для
підігріву
теплоносія,
який
підводиться
безпосередньо
до
споживачів
теплоти.
Додатковим джерелом теплоти може слугувати
водневий паливний елемент.
Аналіз
економічного
підґрунтя
впровадження
систем
сезонного
геотермального акумулювання
Як зазначалось вище, в літературі існують
значні розбіжності в пропозиціях щодо
рекомендованого значення вартості систем
сезонного акумулювання теплової енергії.
Найбільш детальним оглядом таких технологій є
звіт [8], виконаний Міжнародним Енергетичним
Агентством (англ. International Energy Agency)
відповідно
до
«Програми
сонячного
теплопостачання та холодопостачання» (Solar
Heating and Cooling Program).Згідно з даним
звітом [8] була розглянуто два випадки
центрального теплопостачання з використанням
сезонного геотермального акумулювання: з
використанням свердловин та з використанням
штучних
озер.
Суттєвою
відмінністю
запропонованих варіантів було те, що за
використання свердловин розглядалось й
розміщення сонячних колекторів на даху
обслуговуваних будівель, в той час як за
використання штучних озер сонячні колектори
розташовувались безпосередньо на землі.
Наведена типова система з використанням
свердловин мала встановлену потужність в
3,5 МВт та займала площу близько 5000 м2.
Наведена типова система зі штучними озерами
мала в десять разів більшу потужність та займала
в десять разів більшу площу [8]. Тобто, вибір між
системами суттєво залежить від встановленого
рівня теплоспоживання об’єкту.
Наведена далі вартість розглянутих систем
стосується лише певної частки спожитої теплоти.
Ця частка може значно коливатись в залежності
від того, що є резервним джерелом теплоти в
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розглянутій системі. Наприклад, в [44] вважалось,
що система центрального теплопостачання з
системою
сезонного
геотермального
акумулювання в комбінації з котлами на
природному газі може бути на 100 % забезпечена
за
рахунок
сезонного
геотермального
акумулювання, в той час як в [8] вважалось, що
ступінь забезпечення має складати в середньому
50 %, що відповідає впровадженим проектам [45].
При визначенні економічної доцільності
впровадження центрального теплопостачання з
системою
сезонного
геотермального
акумулювання необхідно спиратись на нормовану
вартість теплоти [8], що враховує собівартість
виробництва теплоти протягом усього циклу
роботи такої системи (включно з усіма
можливими
інвестиціями,
витратами
та
прибутками). Наведені в [8] значення номінальної
вартості теплопостачання для розглянутих систем
порівняємо з дійсною вартістю центрального
теплопостачання в Україні (на прикладі м. Києва)
та інших країн Європи (табл. 3). Відносна різниця
нормованої вартості теплоти від центрального
теплопостачання з сезонним геотермальним
акумулюванням у порівнянні з дійсною вартістю
центрального теплопостачання в країні bварт, %:

bварт 

Bгео  Bцт
100 %,
Bцт

(2)

де Bгео – нормована вартість теплоти від
центрального теплопостачання з сезонним
геотермальним акумулюванням: з використанням
свердловин становила 2970…4880 грн/Гкал для
умов Центральної Європи в 2016 році, а для
систем з використанням штучних озер –
1310…1760 грн/Гкал [8]; Bцт – дійсна вартість
центрального теплопостачання в країні, грн/Гкал.
Наведені дані показують, що вартість
центрального
теплопостачання
в
Україні
залишається однією з найнижчих в Європі. При
цьому в Україні така вартість опалення
формується цінами традиційних джерел енергії
(переважно природного газу). Варто відзначити,
що низька вартість центрального теплопостачання
в Данії може бути частково обґрунтована тим, що
дана країна є лідером з впровадження технологій
центрального теплопостачання від систем
сезонного геотермального акумулювання [46].
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сезонного геотермального акумулювання була б
вищою [45]. В літературі наводять й вищі
значення вартості центрального теплопостачання
від
систем
сезонного
геотермального
акумулювання в Данії: так, в [47] вона сягала
1370 грн/Гкал, що все одно є меншим за вартість
центрального теплопостачання в Україні.

Нормована
вартість
центрального
теплопостачання за використання сезонного
геотермального акумулювання в Данії є помітно
нижчою за осереднені дані, представлені в [8]:
560…1110 грн/Гкал. Таке значення вартості було
досягнене й за рахунок державної допомоги зі
створення цих систем – без неї вартість
центрального теплопостачання від системи

Таблиця 3. Порівняння вартості традиційного центрального теплопостачання та центрального теплопостачання від
системи з використанням сезонного геотермального акумулювання.
Table 3. The comparison of the levelized cost of energy of convenient district heating systems and solar district heating with
seasonal thermal energy storage.

Характеристика
Вартість центрального
теплопостачання Bтрад, грн/Гкал

Україна Естонія

Латвія

Данія

Чехія

Словаччина

1650

2640

2210

2330

2850

3280

80…200

10…80

30…120

30…110

4…70

-10…50

Відносна різниця вартості
центрального теплопостачання від
системи сезонного геотермального
акумулювання у порівнянні з
середньою вартістю центрального
теплопостачання в країні bварт, %,
за застосування:
свердловин
штучних озер

-20…7

-50…-30 -40…-20 -40…-20 -50…-40

-60…-50

Примітка: вартість центрального теплопостачання в інших країнах узято з [48], для України - [49].

Загалом, дані з табл. 3 демонструють, що
вартість центрального теплопостачання від
систем з використанням свердловин на даному
етапі в переважній більшості країн залишається
порівняно дорожчим рішенням, ніж застосування
традиційних
систем.
Водночас,
вартість
центрального теплопостачання від систем з
використанням штучних озер є значно дешевшою
за дійсну вартість центральне теплопостачання,
навіть в умовах України.
Що
стосується
вартості
технології
сезонного
геотермального
акумулювання
теплової енергії, то вона, навпаки, надалі має
знижуватись.
Таким чином, впровадження систем
центрального теплопостачання з використанням
сезонного геотермального акумулювання за
допомогою штучних озер є обмеженим лише
наявністю відповідних площ під впровадження
таких систем та значним рівнем початкових
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інвестицій в такі проекти [50]. На відміну від
традиційних систем теплопостачання, більша
частина вартості яких становить вартість палива
(природного газу), в запропонованих системах
найбільшу частку вартості формує власне
конструкція системи [45,49]. Але за умови
державної підтримки можливим є впровадження
хоч і більш витратної, але в рази більш компактної
системи сезонного геотермального акумулювання
з використанням свердловин.
Висновки.
1. Збільшення
частки
відновлюваної
енергетики в загальному енергопостачанні
призводить до потреби комплексного аналізу
комбінованої роботи різних систем виробництва
енергії. В першу чергу це стосується тих джерел,
виробництво енергії якими є непостійним у часі,
особливо якщо розглядати його в рамках сезонної
генерації тепла, наприклад, надлишкової генерації
теплоти та електроенергії від джерел сонячної
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енергії в теплий період та значне зменшення такої
генерації в холодний період року.
2. Досить перспективним засобом економії
є
перетворення
надлишково
виробленої
електроенергії в водень для використання в таких
напрямках як теплопостачання будівель та паливо
для транспорту. Що стосується застосування
водню як джерела палива для пасажирського
транспорту, то автомобільні концерни поки що
мають суперечливі погляди щодо перспектив цієї
технології.
3. Проведений аналіз сезонних систем
акумулювання показав, що дані в літературі щодо
тих чи інших типів систем сезонного
геотермального
акумулювання
є
досить
суперечливими. Серед наведених типів систем
сезонного
геотермального
акумулювання
найбільш прийнятними вважаються системи з
використанням свердловин та системи з
використанням
штучних
озер.
Системи
відрізняються
рекомендованим
діапазоном
теплової потужності, яку вони повинні
забезпечувати. Типове значення потужності
системи з використанням свердловин становить
3,5 МВт, а для систем з використанням штучних
озер воно є вдесятеро більшим.
4. Була
проаналізована
можливість
поєднання системи сезонного геотермального
акумулювання з використанням свердловин та
системи водневого теплопостачання. Даний
аналіз створює засади подальших досліджень
задля вдосконалення окремих елементів даної
системи: системи водневого теплопостачання,
системи генерації та акумулювання теплоти,
системи
генерації
електроенергії
та
її
розподілення тощо.
5. Економічний аналіз показав, що у
випадку України нормована вартість системи
центрального теплопостачання до складу якої
входить сезонний геотермальний акумулятор, в
якому застосовано технологію свердловин, є
вищою на 80…200 %. за вартість центрального
теплопостачання від традиційних джерел енергії.
Водночас, системи з застосуванням штучних озер
можуть бути дешевшими на 20 %, але їх
встановлення потребуватиме значних початкових
інвестицій.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА БІОНАФТИ МЕТОДОМ
ШВИДКОГО ПІРОЛІЗУ З ЛІГНОЦЕЛЮЛОЗНОЇ БІОМАСИ
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02094, вул. Гната Хоткевича 20А, м. Київ, Україна.
Стаття присвячена питанням сучасного стану отримання екологічно чистого рідкого біопалива (біонафти) з
лігноцелюлозної біомаси шляхом її термохімічної конверсії, а також перспективам розвитку цього напрямку найближчим
часом. В даний час термохімічна конверсія (швидкий піроліз) рослинної біомаси, яка містить в своєму складі велику
кількість лігноцелюлози, в рідке біопаливо, є одним з напрямів залучення нетрадиційних джерел енергії в енергобаланс
України. У зв'язку з цим необхідно оцінити сучасний стан розвитку промислового отримання рідкого біопалива з
лігноцелюлози рослинної біомаси і подальші перспективи в цій галузі біоенергетики. Для цієї мети на основі вивчення
наукової бібліографії, яка торкається проблеми виробництва рідкого біопалива, проаналізовано вже наявний досвід різних
країн щодо промислового виробництва біодизельного пального методом швидкого піролізу і показана можливість
використання лігноцелюлозної біомаси в якості сировини для його отримання. Так само наводяться відомості щодо
технологій, які вийшли на промисловий рівень. Встановлено, що технологія отримання біопалива з лігноцелюлозної біомаси
має широке поширення в багатьох країнах світу. В роботі наводиться опис технологічної схеми швидкого піролізу
деревини та його основних етапів. Показано, що під час використання технології термохімічної конверсії лігноцелюлозної
біомаси можна отримувати високоякісний вуглеводневий продукт  біонафту, і дається опис основних переваг цього
продукту. В результаті роботи встановлено, що технологія виробництва біонафти з лігноцелюлозної біомаси методом
швидкого піролізу має широкі перспективи для подальшого розвитку.
Результати, отримані авторами статті, можуть бути використані у подальшому вивченні питань, пов'язаних з
термохімічною конверсією біомаси в рідке біопаливо. Бібл. 12.
Ключові слова: лігноцелюлозна біомаса, швидкий піроліз, біонафта, термохімічна конверсія, рідке біопаливо,
абляційний піроліз.

CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR PRODUCING OF BIO-OIL FROM
LIGNOCELLULOSIC BIOMASS BY FAST PYROLYSIS METHOD
H. Didkivska, candidate of technical science, Z. Masliukova, E. Novitska
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
The article is devoted to the issues of the current state of obtaining environmentally friendly liquid biofuel (bio-oil) from
lignocellulosic biomass by its thermochemical conversion, as well as the prospects for the development of this direction in the near
future. At present, thermochemical conversion of plant biomass (fast pyrolysis), which contains a large amount of lignocellulose, into
liquid biofuel is one of the developing directions for involving unconventional energy sources into the energy balance of Ukraine. In
this regard, it is of interest to assess the current state of the development of industrial production of liquid biofuel from plant biomass
lignocellulose and further prospects in this branch of bioenergy. For this purpose, based on the study of scientific bibliography
concerning the problem of liquid biofuel production, the existing experience of various countries in the industrial production of
biodiesel fuel by the fast pyrolysis method is analyzed and the possibility of using lignocellulosic biomass as a raw material for its
production is shown. It also provides information on technologies that have reached the industrial level. It has been established that
the technology for producing biofuel from lignocellulosic biomass is widespread in many countries of the world. The paper describes
the technological scheme of fast pyrolysis of wood and the main stages of production. It is shown that using the technology of
thermochemical conversion of lignocellulosic biomass, it is possible to obtain a high-quality hydrocarbon product - bio-oil, and a
description of the main advantages of this product is given. As a result of the work, it was established that the technology of bio-oil
production from lignocellulosic biomass by the method of fast pyrolysis has broad prospects for further development.
The results obtained by the authors of the article can be used in the further study of issues related to the thermochemical conversion
of biomass into liquid biofuel. Ref. 12.
Keywords: lignocellulosic biomass, fast pyrolysis, bio-oil, thermochemical conversion, liquid biofuel, ablative pyrolysis.
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Перелік використаних позначень та скорочень:
КС – киплячий шар;
ЦКШ – циркулюючий киплячий шар.
Вступ. У зв'язку з постійно зростаючим в
світі та Україні дефіцитом традиційних видів
палив і нестабільністю цін на них, а також
зміною кліматичних умов, що викликані їх
використанням, виникає необхідність пошуку
альтернативних джерел енергії, здатних замінити
викопні паливні ресурси. Одним з таких джерел є
рослинна біомаса, з якої можливо виробляти
біодизельне паливо.
Майже 90% світового виробництва
біодизельного палива припадає на країни ЄС. У
цих країнах з метою забезпечення швидких
темпів виробництва, виробникам біопалива
Відновлювана енергетика. 2020. № 3

надається державна підтримка у вигляді високих
тарифів на цей вид палива, масштабних
державних субсидій, а також встановлення
високих тарифів на імпорт етанолу.
Україна має хороші передумови для
майбутнього розвитку відновлюваних джерел
енергії та, зокрема, біоенергетики. Країна має
великий потенціал низькоякісної біомаси
(відходи сільського і комунального господарства,
деревні відходи та ін.), доступний для
виробництва енергії, але він широко не
використовується через недостатній розвиток і
застосування технологій з її утилізації.
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Наприклад, за даними доктора економічних наук,
директора Європейського аналітичного центру
В. Голяна обсяг тільки деревних відходів в 2016
році склав 933,8 тис. тонн, обсяг спалених
деревних відходів  381,5 тис. тонн, а
утилізованих деревних відходів  58,3 тис. тонн.
Проблема
поводження
з
відходами
є
центральною в питанні формування сучасної
екологічної політики. Необхідним пріоритетом
реформ децентралізації влади і органів місцевого
самоврядування повинно стати створення більш
сприятливого інвестиційного клімату в цій сфері.
В
умовах
обмежених
можливостей
центральних і регіональних, фінансових фондів і
бюджетів територіальних громад першочергове
значення набуває залучення до реалізації
проєктів модернізації індустрії поводження з
відходами приватного бізнесу, в тому числі
зарубіжних підприємницьких структур, урядів
іноземних держав та міжнародних фінансовокредитних організацій. Формування сучасної
індустріальної бази поводження з відходами має
бути не тільки важливою складовою державної та
регіональної екологічної політики, а й одним із
пріоритетів децентралізації влади та реформи
місцевого самоврядування, а також створення
привабливої законодавчої бази для збільшення
обсягів інвестицій.
У цій роботі розглядається один із
напрямів заміни викопного нафтового палива на
альтернативне рідке біопаливо (біонафти), яке
можна
отримувати
з
компонентів
лігноцелюлозної
біомаси.
Це
технологія
швидкого піролізу. В даний час технологія
отримання рідкого біопалива методом швидкого
піролізу має особливий інтерес, оскільки рідкі
продукти піролізу є найбільш цінними
продуктами завдяки зручності зберігання,
транспортування
та
універсальності
їх
застосування в двигунах внутрішнього згоряння,
котлах, турбінах і т.д.
Виробництво
рідкого
палива
з
лігноцелюлози біомаси, яке може заміщати нафту
в різних варіантах, є основною метою швидкого
піролізу. У цьому полягає його завдання на
відміну
від
повільного
піролізу,
який
застосовується для виробництва біовугілля.
Технологія швидкого піролізу має низку переваг
над повільним піролізом, які полягають в
можливості управління робочими режимами
піролізу; збільшенні терміну служби обладнання,
Відновлювана енергетика. 2020. № 3

і, так само в зниженні енергоємності
технологічного процесу. Крім основного рідкого
продукту, в процесі швидкого піролізу
утворюються й побічні продукти, такі як газ і
напівкокс. Під час реакції швидкого піролізу
практично відсутні теплові втрати, що пов'язано з
використанням
побічних
продуктів
для
забезпечення підведення тепла до піролізного
реактора [1].
За
кордоном
фундаментальними
і
прикладними
дослідженнями
технології
швидкого піролізу біомаси понад 20 років
займається
Центр
технічних
досліджень
(Фінляндія). Провідні дослідження в області
швидкого піролізу біомаси проводяться такими
країнами як Канада, США, Греція, Німеччина,
Португалія, Голландія, Іспанія, Великобританія,
Малайзія та ін. [2].
У країнах дальнього та ближнього
зарубіжжя питанням виробництва рідкого
біопалива з рослинної біомаси приділяли значну
увагу в своїх наукових дослідженнях такі вчені
як Бріджуотер А., Хоекстра Е., Леде Дж.,
Поллекс А.,
Джендуби Н.,
Вендербош Р.,
Браун Дж., а так само М.І. Богданович,
В.М. Башкіров, А.М. Грачов, А.М. Кислицин та
ін. В Україні значний внесок в дослідження
піролізу біомаси внесли вітчизняні вчені:
В.М. Клименко,
О.І. Баштовий,
Є.Т. Базєєв,
М.В. Губинський, В.Г. Носач, Т.О. Антощук,
В.І. Зубенко та ін.
Подальші
перспективи
застосування
технології
швидкого
піролізу
відходів
лігнецеллюлозной біомаси  перший крок на
шляху до відмови від викопного палива у
виробництві тепла та внесок в пом'якшення
кліматичних змін на планеті. У майбутньому
можлива подальша переробка біонафти в
продукти з більш високою доданою вартістю
(напр., автомобільне паливо).
Постановка завдання. Мета роботи
полягає в оцінці перспективи виробництва з
лігноцелюлози рослинної біомаси екологічно
чистого рідкого біопалива (біонафти) за
допомогою технології швидкого піролізу, а також
в оцінці можливості застосування цієї технології
в Україні з метою часткового або повного
заміщення імпортованої нафти. Результати
роботи можуть бути запропоновані для
ознайомлення інвесторам і зацікавленим особам
в галузі біоенергетики. Методи досліджень
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альтернативного палива покращує екологічну
ситуацію й допомагає реалізувати програму
Кіотського
протоколу
про
скорочення
парникових викидів.
Біонафта має високу енергетичну щільність
(28 ГДж / м3) [6]. За цим показником вона
поступається
лише
дизельному
паливу,
енергетична
щільність
якого
становить
36 ГДж / м3. У цьому полягає перевага біонафти в
порівнянні з вихідною біомасою.
Основною особливістю швидкого піролізу
є дуже висока швидкість нагрівання сировини
(кілька тисяч градусів на секунду) і швидке
охолодження
і
конденсація
одержуваних
продуктів у вигляді пари і газу (1–2 сек.). При
тиску 100 кПа за період процесу в 1–2 секунди
можливе отримання рідини до 75% [7].
Технологічна схема швидкого піролізу
деревини містить такі етапи: подрібнення
деревини; висушування подрібненої деревини;
піроліз; охолодження і стабілізація вугілля;
конденсація парів летких продуктів або
аерозолю, у вигляді якого існує продукт піролізу,
з метою отримання рідини.
Подрібнення
деревини.
Подрібнення
деревини необхідне для зменшення часу прогріву
частинок біомаси, оскільки чим менший їхній
розмір, тим швидше вони прогріваються, тобто
існує пряма залежність між розміром частки
біомаси й часом її перебування в піролізному
реакторі.
Висушування
деревини.
Висушування
деревини відбувається при температурі 130–
155 °C до вологості 15%. При цьому
підвищується теплотворна здатність кінцевого
продукту.
Піроліз. На етапі піролізу відбувається
перехід сировини з твердої фази в пароподібний і
газоподібний агрегатні стани.
Охолодження і стабілізація вугілля. На
цьому етапі відбувається поділ пароподібних
продуктів на біонафту та піролізний газ [2].
Конденсація парів летких продуктів. На
великих установках для конденсації парів летких
продуктів зазвичай використовується контакт з
захололою піролізною рідиною. Цей спосіб дуже
ефективний, але щоб уникнути забивання
устаткування
важкими
елементами,
що
конденсуються, потрібний ретельний підбір
механізмів і конструкції системи.

полягають в огляді, аналізі, систематизації та
узагальненні наукових праць зарубіжних і
вітчизняних авторів.
Виклад
основного
матеріалу.
Лігноцелюлозна біомаса  це біомаса рослинного
походження,
в
якості
якої
можуть
використовуватися
як
сільськогосподарські
відходи, так і відходи лісового господарства.
Сюди ж відноситься й енергетична деревна
сировина.
У
складі
рослинної
клітини
лігноцелюлозної
біомаси
містяться
три
біополімера: целюлоза (33–60%), геміцелюлоза
(6–30%) і лігнін (9–30%) [3].
Під
час
термохімічної
переробки
лігноцелюлозної біомаси утворюється рідке
паливо  біонафта (конденсована частина
парогазової суміші), що є маслянистою, в'язкою
рідиною темного кольору, теплотворна здатність
якої знаходиться в інтервалі 15–20 Дж / кг [4].
Згідно з роботою [5], в лабораторних установках
вихід біонафти з сухої біомаси може становити
до 65%.
За даними фінської енергетичної компанії
Fortum, перехід з викопних, видів палива на
біонафту може скоротити викиди вуглекислого
газу більш ніж на 90%, що сприятливо
позначиться на якості повітря. Виробництво
біонафти до 50000 тонн на рік, чого вистачить
для опалення 10000 окремих будинків або 24000
квартир середньої площі, може призвести до
скорочення викидів CO2 приблизно на 60000
тонн на рік, а скорочення викидів діоксиду сірки
– приблизно на 320 тонн на рік. Це пов'язано з
тим, що біонафта є екологічно чистим
біопаливом, в продуктах згоряння якого відсутні
канцерогенні сполуки. Це підтверджують в своїх
дослідженнях такі вчені, як Гелетуха Г.Г. і
Желєзна Т.А., які в роботі [6] провели порівняння
характеристик хімічного складу біонафти,
отриманої при швидкому піролізі деревини з
традиційними рідкими паливами (дизельне
паливо і мазут). Як показано в цій роботі, в
хімічному складі біонафти практично відсутня
сірка, тоді як в дизельному паливі вона
коливається в інтервалі 0,15–0,30%, а в мазуті
становить вже 2%. Відсутність сірчистих сполук
в паливі позитивно позначається на роботі
вихлопної системи та її корозійної стійкості. Що
стосується азоту, то за даними роботи [4] його
зміст дуже незначний та становить до 0,2%.
Таким чином, використання біонафти в якості
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Татарстан) розроблена установка швидкого
піролізу біомаси, що діє в безупинному режимі з
продуктивністю приблизно чотири тисячі тонн
сухої сировини в рік. Установка призначена для
переробки лігноцелюлозних відходів невеликих
підприємств. Основними продуктами швидкого
піролізу відходів підприємств є біонафта і
біовугілля. Крім того, виробляється піролізний
газ, який спалюється в енергетичному модулі
комплексу. Вихід рідких продуктів становить
56%, вихід вугілля  близько 20%. Важливими
конкурентними
перевагами
розробленої
технології є мобільність, автономність, 100відсоткова утилізація відходів, можливість
переробки великих частинок біомаси
та
отримання в результаті комерційного продукту
[11].
В Інституті енергетики Національної
академії
наук
Білорусі
розроблений
і
виготовлений
експериментальний
стенд
отримання рідких продуктів піролізу шляхом
термохімічної конверсії деревної біомаси. В
якості сировини використовувалася соснова
тріска із середнім розміром фракції 45 мм. Рідкі
продукти
піролізу
збиралися
в
бакунакопичувачі.
Були
визначені
основні
характеристики отриманих продуктів. Виміряне
значення в'язкості при температурі 17,1 ºC. в
середньому склало 0,4 Па · с. Температура
спалаху дорівнює 190 ºС. Теплотворна здатність
 6870,83 кКал / кг [10].
У багатьох країнах реалізуються програми
отримання рідких продуктів піролізу. Створені
промислові установки, в тому числі: Малайзія,
BTG, 50 т / добу, сировина  відходи плодів
кокоса; Ensyn (Канада), 100 т / добу. [10]. Однією
з провідних компаній з виробництва біонафти у
світі є Dinamotive Energy Systems (Канада). За
технологією компанії Dinamotive здійснюється
виробництво таких видів продукції: біонафта
марки BioOil (60–75% мас.), деревне вугілля (15–
20% мас.), несконденсовані гази (10–20% мас.), а
також біонафта марки BioOil Plus [2].
В канадській провінції Онтаріо працює
підприємство, яке переробляє за добу 200 т
найрізноманітнішої сировини (деревину, солому,
кукурудзяні відходи, ТПВ та ін.). З 1 т відходів
виходить 600–800 кг біонафти.
Одним
із
прикладів
промислового
отримання біонафти є перспективний процес,

На даний час, найпоширеніші технології
швидкого
піролізу
за
конструкційними
особливостями реактора можна поділити на такі
типи: піроліз в киплячому шарі (КС); піроліз в
циркулюючому
киплячому
шарі
(ЦКШ);
абляційний піроліз; піроліз в циклонних
реакторах; піроліз в реакторі з двома шнеками;
вакуумний
піроліз.
Вони
відрізняються
способами теплопередачі часткам біомаси
(конвективна і кондуктивна теплопередача),
продуктивністю реактора, розмірами вихідної
сировини й іншими характеристиками. За
оцінками Міжнародного енергетичного агентства
отримання біопалива за технологією абляційного
піролізу є найбільш економічно вигідним
способом 8.
Технологія виробництва біонафти методом
швидкого піролізу має широкі перспективи
розвитку. Підтвердженням цього є великий
спектр використання даного продукту. В даний
час існує близько 20 варіантів комерційного
застосування біонафти [9]. Найбільш простим і
перспективним способом використання біонафти
є використання її в якості котельного палива.
Роботи в цій галузі ведуться за двома
напрямками. Перший напрямок полягає в
адаптації систем спалювання до біонафти. Другій
 в удосконаленні самої технології швидкого
піролізу й отриманні більш якісного рідкого
продукту.
Біонафта також може бути використана як:
альтернативне паливо; сировина для виробництва
технічного вуглецю; зв`язуюче для композитних
матеріалів;
сировина
для
дорожнього
будівництва;
сировина
для
хімічної
промисловості [10]. За кордоном біонафта
успішно застосовується в якості котельного
палива як альтернатива мазуту. Так само
біонафта використовується в ряді проектів для
вироблення електроенергії в дизельних і
газотурбінних
двигунах.
Біонафта
використовується в різних країнах в різних
варіантах. Наприклад, в Швеції і Фінляндії
біонафта
використовується
як
замінник
котельного палива, а в Данії, Італії, Фінляндії та
Великобританії

для
когенераційного
виробництва теплоти та електроенергії на
дизельних електростанціях [6].
У Казанському національному дослідному
технологічному
університеті
(Республіка
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вихідної сировини з вищою теплотою згоряння
16 мДж / кг. За даними хімічного аналізу вміст
сірки в отриманії біонафти склав усього 0,03%.
Цей факт підтверджує відомості, викладені в
роботі [6]. В результаті порівняльного аналізу
зразка біонафти з іноземним аналогом було
встановлено, що він не поступається за своїми
основними характеристиками біонафті, що була
отримана в лабораторії університету Флоренції.
Так, вміст сірки в іноземному аналозі склав 0,02–
0,05%, а вища теплота згоряння 16–19 мДж / кг
[12], що не набагато відрізняється від
аналогічних показників біонафти, отриманої в
лабораторії Інституту технічної теплофізики
НАН України. Все це говорить про те, що в
Україні є перспективи в галузі виробництва та
використання цього екологічно чистого виду
біопалива.
Виробництво й застосування рідких
продуктів піролізу в Україні може мати істотний
соціально-економічний та екологічний ефект і
знизити залежність країни від поставок дорогих
імпортних
енергоносіїв.
Хоча
наявність
відновлюваних ресурсів в окремих регіонах
України не завжди свідчить про економічну
доцільність їх використання, проте в цілому
перехід з нафтопродуктів на відновлювані види
рідкого палива може дозволити отримати
економію за рахунок скорочення витрат на
традиційне паливо. При цьому кожен випадок
заміни традиційних нафтопродуктів продуктами
швидкого піролізу лігноцелюлозної біомаси
потрібно розглядати окремо, враховуючи цілий
комплекс різноманітних факторів.
Висновок. На основі аналізу сучасного
стану розвитку промислового виробництва
біонафти методом швидкого піролізу рослинної
сировини,
встановлено,
що
технологія
виробництва біонафти з лігноцелюлозної біомаси
має широке поширення в багатьох країнах світу,
що
дає
можливість
авторам
роботи
стверджувати, що цей напрямок є перспективним
для розвитку, як в світі, так і в Україні. У зв'язку
з цим необхідно вести подальші теоретичні та
експериментальні розробки.

розроблений фахівцями компанії Changing World
Technologies Inc. Технологія полягає в отриманні
біонафти й газу з відходів деревообробної
промисловості,
сільського
господарства,
біологічних залишків, каналізаційних стоків,
важких нафтопродуктів та ін. [2].
У 2015 році почала промисловий випуск
біонафти
компанія
UPM
(Фінляндія).
Підприємство з виробництва інноваційного
продукту розташоване на території целюлознопаперового підприємства Kaukas. Продукт
виробляється шляхом переробки відходів
сировини, що надходить з заводів групи UPM.
Технологія виробництва ґрунтується на власних
розробках компанії. Щорічний випуск біонафти
сягає
приблизно
120 млн.
літрів
[11].
Використання нової технології має позитивний
екологічний ефект, оскільки використання
отриманого біодизельного палива знижує викиди
парникових газів в атмосферу на 80% в
порівнянні з традиційним дизелем.
Німецька компанія ITC Solution AG
розробила технологію Biooil (в перекладі
«біонафта»), яка була презентована президентом
компанії Гюнтером Краузе на екологічному
форумі «Green mind» у Києві. У Німеччині ця
технологія застосовується вже 2 роки. Технологія
здатна переробляти побутові та промислові
відходи в нафту, яка за своїми властивостями
перевершує природну сиру нафту. Крім
біосировини на установці Biooil можна
переробляти як нафтопромислові, так і міські
відходи, а також пластмаси, шлами тощо.
В Україні промислове виробництво
біонафти ще не розвинене, але ведуться як
теоретичні, так і експериментальні розробки в
цьому
напрямі.
В
Інституті
технічної
теплофізики НАН України (м. Київ, Україна)
було проведено експериментальні дослідження
процесу швидкого піролізу біомаси з метою
визначення можливості отримання біонафти з
деревної тріски, а також проведено порівняльний
аналіз отриманої біонафти з аналогом, що був
отриманий в лабораторії університету у
Флоренції [12]. В якості робочої сировини
використовувалася деревна тріска розміром від
0,5 до 5 мм, вологість якої становила 4% від
маси. Експеримент проводився за допомогою
абляційного реактора шнекового типу. В ході
експерименту вдалося досягти безперервного
виходу біонафти на рівні до 50% від маси
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Вимоги до публікацій у науково-прикладному журналі
«Відновлювана енергетика»
Науково-прикладний журнал «Відновлювана енергетика» є науковим фаховим виданням України у галузі
технічних наук. У журналі публікуються результати досліджень у сфері відновлюваної енергетики, зокрема:
використання комплексних енергосистем, енергії сонця, вітру, гідроенергетики, біоенергетики, геотермальної
енергетики тощо. До публікації в журналі приймаються неопубліковані раніше статті, які містять результати
фундаментальних теоретичних розробок та найбільш значних прикладних досліджень. До друку приймаються статті
українською, англійською мовами.
До статей додаються:
– офіційний лист, підписаний керівником установи, де виконувалася робота;
– ліцензійна угода на використання твору (передача авторського права на друк статті редакції журналу; форма
ліцензійної угоди розміщена на сайті http://www.ve.org.ua);
– повна контактна інформація кожного з авторів: повна поштова адреса, контактний номер телефону та адреса
електронної пошти;
– фотографії кожного з авторів (на однотонному фоні, роздільна здатність зображень 300 dpi) в електронному
вигляді;
– коротка анотація про досягнення кожного автора (мовою статті та англійською мовою) (розміщується на початку тексту статті перед переліком прийнятих позначень);
– стаття надається на електронному носії (флешка) або надсилається на e-mail: ar.shchek@gmail.com у вигляді
текстового файлу готової статті та файлами рисунків (зображення на рисунках мають бути чіткі, текст на рисунках повинен легко читатися);
– копія документа про передплату друкованої версії журналу поточного року (за власним бажанням автора (-ів).
Структура статті повинна складатися з таких блоків:
1. Блок мовою оригіналу (українська, англійська);
• індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК);
• назва статті;
• прізвище, ім’я та по батькові всіх авторів;
• відомості про автора (-ів): вчене звання і вчений ступінь, місце роботи або навчання – повна назва установи,
посада, адреса, населений пункт;
• анотація основною мовою статті (згідно з наказом МОН №32 від 15.01.2018 анотація повинна бути обсягом не
менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова), де чітко сформульовано головну ідею статті та обґрунтовано її
актуальність.
Анотація повинна бути змістовною, не повторювати назву статті, не містити загальних фраз, не дублювати розділ «Висновки», а відображати короткий зміст статті (мета, задачі, методи дослідження, результати);
• ключові слова (до 10 слів);
• Код DOI – кожній статті присвоюється окремий унікальний код.
• Код ORCID (безкоштовно) – кожен автор отримує власний код ORCID, пройшовши реєстрацію, для цього автор просто заповнює форму на сайті http://orcid.org. Через деякий час після реєстрації на вказану автором електронну пошту надходить 16-тизначний код, який необхідно вказати в першому блоці статті. Код ORCID – це науковий паспорт автора, який надається один раз на все життя.
2. Стаття мовою оригіналу.
3. Кожна публікація не українською мовою супроводжується блоком 1 українською мовою, включно з
україномовною анотацією (згідно з наказом МОН №32 від 15.01.2018 анотація повинна бути обсягом не менш як
1800 знаків, включаючи ключові слова).
4. Кожна публікація не англійською мовою супроводжується блоком 1 англійською мовою, включно з
англомовною анотацією (згідно з наказом МОН №32 від 15.01.2018 анотація повинна бути обсягом не менш як
1800 знаків, включаючи ключові слова).
5. Перелік літературних джерел, на які посилається автор, повинен надаватися в алфавітному порядку,
пронумерований, і окремо дублюватися латиницею: вся інформація, зазначена в україномовному списку
літератури, викладається транслітерацією. У другий (транслітерований) список використаних джерел необхідно
до транслітерованої назви джерела обов’язково додавати переклад назви англійською мовою [зазначати в кінці
бібліографічного опису в квадратних дужках].
Для кожного пункту англомовного списку використаних джерел вказувати мову оригіналу статті, напр. (Ukr.) або
(Rus.). Для джерел, яким присвоєно код DOI, необхідно вказати цей код.
Більше інформації про оформлення переліку літературних джерел за посиланням:
- Про оформлення пристатейних списків посилань відповідно до вимог світових наукометричних баз // Наука
України у світовому інформаційному просторі. – Вип. 10. – К.: Академперіодика, 2014. – С. 91–94. (Ukr.)
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/122995
Транслітерацію латиницею виконують згідно з постановою Кабміну №55 від 27.01.2010 р.
(див. http://zakon.rada.gov.ua.)
Текст статті повинен містити взаємопов’язані розділи, які виділені напівжирним шрифтом:
• перелік використаних позначень та скорочень;
• вступ (у тому числі теоретична частина, постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з останніми
дослідженнями і публікаціями як за кордоном, так і в Україні, а також із важливими науковими і практичними
завданнями. Автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує, і показати її актуальність);
• постановка завдання (формулювання мети і методів дослідження теми, що розглядається);
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• виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів;
• висновки (наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень, соціально-економічний ефект, який
виникає внаслідок впровадження наукових результатів, перспективи подальших наукових розробок у цьому
напрямку);
• бібліографія (перелік використаної літератури, складений відповідно до вище вказаних вимог і розміщений у
кінці статті в алфавітному порядку). На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання. У тексті цитоване
джерело позначається у квадратних дужках цифрою, що відповідає його номеру в списку літератури.
Обсяг статті має становити не більше 10 сторінок формату А4.
Електронну версію статті слід надавати у форматі текстового редактора MS Word 97-2003 (doc).
Стиль основного тексту: шрифт – Times New Roman 11 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по
ширині, автоматична розстановка переносів, перший рядок – відступ 1,25 см.
Всі поля згори, знизу, ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1,5 см. Назва статті – шрифт 12 pt, напівжирний, великими
літерами, розміщення по центру. Стаття оформлюється без колонтитулів та нумерації сторінок.
Стиль формул: формули створюються у вигляді окремих об’єктів тільки в редакторі математичних формул
MathType 6.0, шрифтом Times New Roman 11 pt, вирівнювання по центру, нумерація в круглих дужках
праворуч. Латинські літери і символи повинні виконуватися у стилі «Математичний», кириличні – у
стилі «Текст». Не допускається представлення формули та її номера у вигляді таблиці. Символи у формулах та в
тексті статті повинні мати однаковий формат.
Фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці фізичних величин та умовні позначення, що
використовуються у статті, мають бути загальноприйнятими. Скорочення одиниць фізичних величин мають
відповідати вимогам Міжнародної системи одиниць СІ. Всі позначення прийнятих у статті термінів потрібно
додатково вносити у перелік використаних позначень.
Стиль рисунків: рисунки (не більше 5) приймаються у форматах, ТІF, JPG, GIF (300 dpi) без підрисункових
підписів. Рисунки вставляються у текст як «рисунок», а не «полотно». Шрифт тексту на рисунках –
Times New Roman 11 pt. Якщо рисунок вставлений, то мають бути відмічені опції «Переміщувати з текстом» та
«Установити прив’язку». Застосування альбомної орієнтації не допускається. Всі лінії на рисунках повинні бути
чіткими.
Рисунки та фотографії повинні мати чітке оформлення, однотонний контрастний фон. Звертаємо увагу, що
після друку максимальний розмір зображення на сторінці не може перевищувати 170x200 мм. Текст до рисунків
має виконуватися шрифтом Times New Roman. Одиниці виміру на графіках вказуються через кому, а не в дужках.
Всі рисунки нумеруються в порядку їх розміщення у тексті. Не допускається вносити номер рисунка і підпис до
нього безпосередньо в рисунок.
Стиль таблиць: табличний редактор – Word, таблиці подавати в тексті, шрифт Times New Roman 10 pt. Якщо таблиць декілька, кожна повинна мати порядковий номер (без знака №). Слово «Таблиця 1» і назва таблиці
набирається напівжирним шрифтом 10 pt.
У рисунках і таблицях лінії товщиною менше 0,3 мм не допускаються.
Увага! Рисунки з «волосяними» лініями не приймаються. Статті, в яких рисунки і таблиці будуть
оформлені тонкими напівпрозорими лініями менше 0,3 мм, до друку не прийматимуться, натомість будуть
повертатися авторам для виправлення. Під час роботи над макетом публікації, редакція, перш за все, звертає
увагу на відповідність вимогам типографії щодо контрастності підготовленого матеріалу.
Всі назви рисунків і таблиць повинні додатково дублюватися англійською мовою.
Стиль оформлення списку літератури: список пронумерованих літературних джерел, на які посилається
автор, подається в алфавітному порядку (кожне джерело – з абзацу), шрифт – Times New Roman 10 pt, прізвища
авторів – курсивом. У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, що відповідає його
номеру в списку літератури. До всіх цитованих джерел повинен застосовуватися один і той же стандарт, тобто
порядок надання даних у посиланнях та розділові знаки повинні бути представлені однаково. Скорочення назв
цитованих джерел не допускається.
Формат посилань:
• книги – автор (-и) (прізвища, потім ініціали) курсивом, назва книги, місто та видавництво, рік видання, загальна
кількість сторінок.
• журнали – автор (-и) (прізвища, потім ініціали) курсивом, назва статті, назва журналу, рік видання, номер випуску, номери сторінок.
Рукописи відправляються за адресою: 02094 м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20А, Інститут відновлюваної
енергетики НАН України, редакція наукового журналу, оф. 301, (e-mail: ar.shchek@gmail.com). Тел. +38 (044)
206-28-09.
Перед відправкою рукопису наукового твору, автор повинен перевірити остаточний варіант тексту статті на
унікальність за допомогою програм Unicheck, Advego Plagiatus (https://advego.ru/blog/read/news/3588559) або Etxt.
Навіть одне речення у вашій статті, ідентичне до того, яке є у вже існуючих публікаціях (це стосується навіть
власних попередніх публікацій!) – є приводом звинуватити авторів у плагіаті та відмовити у публікації. На сьогоднішній день, перевірка на плагіат обов’язково проводиться в усіх міжнародних журналах. Пам’ятайте, що схожий з уже опублікованим текст може з’явитися не з вашої вини, а в процесі перекладу.
Весь зміст наукових редакційних матеріалів, надісланих авторами, проходить обов’язкове подвійне сліпе рецензування незалежними експертами. https://openscience.in.ua/peer-review-guidelines.html
Кожен автор у супровідному листі повинен підтвердити, що ознайомлений з цими вимогами до підготовки
наукового твору, а також, що автором здійснено перевірку твору на плагіат.
Більш детальну інформацію можна одержати в редакції журналу за телефоном +38(044)206-28-09 або на
сайті журналу http://www.ve.org.ua
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XХII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"
20 - 21 травня 2021 року, м. Київ, пр. Перемоги, 37

Шановні колеги!
Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти участь в XХII міжнародній науковопрактичній конференції "ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У
XXI СТОЛІТТІ", яку заплановано провести 20-21 травня 2021 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.
Мови конференції: українська, польська, англійська.
При Вашій зацікавленості більш детальну інформацію щодо проведення конференції надішлемо на Вашу електронну пошту додатковими інформаційними листами та повідомленнями.
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
Кінцеві терміни подачі тез доповідей до 15 березня 2021 року за адресою: tezy.ive@gmail.com
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Підтвердження Вашої участі у конференції, заповнивши реєстраційну форму, надсилати не
пізніше 17 травня 2021 року електронною поштою до Оргкомітету.
Кращі статті будуть рекомендовані до публікації у провідних фахових журналах України та
Польщі.
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.
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ОРГВНЕСОК ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
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Термін оплати — до 17 травня 2021 року за умови безготівкового розрахунку
РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК ОРГАНІЗАТОРА:
ДП МНТЦ вітроенергетики ІВЕ НАНУ, ЄДРПОУ 30973289, МФО 380805,
р/рах. UA 58 3808 0500 0000 0026 0054 27307 у АТ “Райффайзен банк Аваль”, м. Київ
Детальна інформація на сайті: www.ive.org.ua
Оргкомітет: Інститут відновлюваної енергетики НАН України
вул. Гната Хоткевича 20а, 02094, Київ, Україна
тел./факс: +38 (044) 206-28-09
e-mail: info@ive.org.ua, веб-сайти: www.ive.org.ua, www.ve.org.ua
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