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ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
В.А. Хілько, науковий співробітник
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна.
Мета статті – визначення заходів зі сприяння розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Надано послідовність
створення пільгових ставок тарифів на електроенергію ВДЕ відповідно до законодавства України. Необхідно прийняти до
уваги, що Закон України «Про альтернативні джерела енергії» є базовим механізмом підтримки системи «зелених» тарифів.
Держава зобов’язується викуповувати всю вироблену за проєктами ВДЕ електроенергію за фіксованим тарифом, яка в
Україні до того ж прив’язана до євро. Отже, інвестор у відновлюваній енергетиці може побудувати надійну фінансову
модель проєкту й бути впевненим у поверненні своїх інвестицій упродовж тривалого строку діяльності. В статті
обґрунтовано впровадження системи «зелених» аукціонів як державної схеми підтримки проєктів ВДЕ замість донедавніх
«зелених» тарифів. Аукціони дозволяють залучати приватні інвестиції (вітчизняні та іноземні) за допомогою чітких та
прозорих процесів. Визначено функції державного підприємства для виконання гарантованої закупівлі електроенергії з ВДЕ
згідно з ринковими умовами в Україні. Надано основні організаційні переваги участі інвесторів у системі «зелених» аукціонів.
Напрямком прийнятого у 2020 році Закону України N 810-IX є зменшення ставок «зелених» тарифів, що ставить під загрозу
перехід країни до сталого розвитку та виконання нею своїх міжнародних зобов’язань. Дія зазначеного Закону призводить до
відтермінування будівництва за багатьма новими проєктами. Незважаючи на це, системи «зелених» тарифів та «зелених»
аукціонів залишаються в країні основною формою державної підтримки відновлюваної енергетики. Наразі, за результатами
державної підтримки, встановлена потужність об’єктів генерації на відновлюваних джерелах енергії становить близько
8700 МВт. Ними за квітень 2021 року вироблено 1020 млн кВт-г електроенергії, що складає 8,3 % обсягу споживання
електроенергії в Україні. В українській енергосистемі вже зафіксовані випадки, коли за добу з відновлюваних джерел
(включно із великими ГЕС) було вироблено більше електричної енергії, ніж усіма тепловими електростанціями і
теплоелектроцентралями України разом узятими. Бібл. 11, табл. 1, рис. 5.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, відновлювана енергетика, пільговий тариф, ринок електричної енергії,
система аукціонів, аукціонна ціна, квота підтримки, ставки «зелених» тарифів, перспективні механізми підтримки.

MEASURES TO SUPPORT RENEWABLE ENERGY IN UKRAINE
V. Khilko, research officer
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20A Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
The purpose of the article is to identify measures to promote the development of renewable energy in Ukraine. The sequence of creation
of preferential rates of tariffs for electricity RES according to the legislation of Ukraine is given. It should be taken into account that
the Law of Ukraine "On Alternative Energy Sources" is a basic mechanism for supporting the system of "green" tariffs. The state
undertakes to purchase all electricity produced by RES projects at a fixed rate, which in Ukraine is also pegged to the euro. Thus, an
investor in renewable energy can build a sound financial model of the project and be confident in the return on their investment over
the long term. The article substantiates the introduction of a system of "green" auctions as a state scheme of support for RES projects
instead of the existing "green" tariffs. Auctions allow you to attract private investment (domestic and foreign) through clear and
transparent processes. The functions of the state enterprise for performance of the guaranteed purchase of the electric power from
RES according to market conditions in Ukraine are defined. The main organizational advantages of investor participation in the system
of "green" auctions are given. The direction of the Law of Ukraine N 810-IX adopted in 2020 is to reduce the rates of "green" tariffs,
which threatens the country's transition to sustainable development and fulfillment of its international obligations. The action of this
© В.А. Хілько, 2021
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Law postpones the construction of most of the new projects. Despite this, systems of "green" tariffs and "green" auctions remain the
main form of state support for renewable energy in the country. Currently, according to the results of state support, the installed
capacity of generating facilities on renewable energy sources is about 8700 MW. In April 2021, they generated 1020 million kWh of
electricity, which is 8.3 percent of Ukraine's electricity consumption. The Ukrainian power system has already recorded cases when
more electricity was generated per day from renewable sources (including large hydropower plants) than from all thermal power
plants and thermal power plants in Ukraine combined. Ref. 11, tabl. 1, fig. 5.
Keywords: renewable energy sources, renewable energy, preferential tariff, electricity market, auction system, auction price, support
quota, green tariff rates, promising support mechanisms.
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Перелік використаних позначень та скорочень:
НАН – Національна академія наук;
ВДЕ – відновлювані джерела енергії;
ПДВ – податок на додану вартість;
ДП – державне підприємство;
НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг;
УВЕА – Українська вітроенергетична асоціація;

Pre-РРА – (англ. Pay Per Action) попередня угода
купівлі електроенергії;
ГЕС – гідравлічна електрична станція;
СЕС – сонячна електрична станція;
ВЕС – вітряна електрична станція;
Мінпаливенерго – Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України.

Вступ. Широкомасштабне впровадження

На початку 90-х років Постановою Кабінету

найбільш економічно доцільних джерел енергії,

Міністрів України № 415 від 15 червня 1994 р.

де пріоритетне місце в Україні посідають

вперше

відновлювані джерела енергії, має на меті

розвитку вітроенергетики. В подальшому Указом

диверсифікацію ресурсів та повне забезпечення

Президента України № 159 від 2 березня 1996

потреб держави в енергії власного виробництва.

року було визначено розмір коштів до 0,75 %

Відновлювана енергетика сприяє енергетичній

обсягу

незалежності

складовою

електроенергії з їх спрямуванням на будівництво

підтримки

вітрових електричних станцій (ВЕС).

національної

держави,
безпеки.

яка
З

є

метою

було

надано

товарної

державне

продукції

фіксування

виробництва

відновлюваної енергетики держава робить рішучі

Постановою Кабінету Міністрів України

кроки у напрямку створення сприятливих умов

№ 137 від 3 лютого 1997 р. було затверджено

для її розвитку.

Комплексну
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Хронологія

впровадження

пільгових

за рахунок коштів, визначених вказаним вище

ставок тарифів на електроенергію ВДЕ. У

Указом Президента України.

першій

редакції

альтернативні

Постановою Кабінету Міністрів України

Закону

джерела

України

енергії»,

«Про

який

був

№ 1505 від 31 грудня 1997 р. було схвалено

прийнятий у 2003 році (Відомості Верховної Ради

Програму

України, 2003, № 24, ст. 155), визначено

державної

підтримки

розвитку

нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії

стимулювання

та малої гідро- і теплоенергетики, як складову

енергії, виробленої з ВДЕ. В поточній редакції

частину Національної енергетичної програми

Закону

України. Передбачено щорічно виділяти кошти

спеціальні пільгові так звані зелені ставки

для виконання зазначеної Програми в межах

тарифів,

видатків,

електрична

визначених

для

фінансування

Національної енергетичної програми України.

від

виробництва
16.10.2020

відповідно
енергія,

та

[1]

до

споживання

встановлюються

яких

закуповується

вироблена

на

об’єктах

електроенергетики з ВДЕ.

З метою наукового-технічного супроводу

Історія впровадження «зеленого» тарифу

Комплексної програми у 2000 році було створено

в Україні. Першим впровадженням «зеленого»

державне підприємство Міжгалузевий науково-

тарифу в країні був Закон України № 601-VI «Про

технічний

вітроенергетики,

внесення змін до деяких законів України щодо

підпорядкований Національній академії наук

встановлення «зеленого» тарифу» [2], який був

України. Його основним завданням була наукова,

прийнятий 25 вересня 2008 року. За цим Законом

технічна та організаційна підтримка будівництва

встановлюється

та експлуатації ВЕС в Україні.

суб’єктів

В

центр

результаті

реалізації

дія

«зеленого»

господарської

тарифу

діяльності,

для
які

Комплексної

виробляють електричну енергію з альтернативних

програми будівництва вітрових електростанцій в

джерел енергії. Також більш чітко був визначений

Україні була створена галузь вітроенергетики.

термін

Велось будівництво 13 вітрових електростанцій в

Відповідно

системі

розповсюджується

Мінпаливенерго,

Держводгоспу,

«альтернативні
до

джерела

цього

Закону,

на

відновлювані

енергії».
його

дія

джерела

Міноборони та інших. Також була виконана

енергії, до яких належать енергія сонячного сяйва,

розробка

вітрова, геотермальна, гідроенергія та інші.

пакету

нормативних

і

технічних

документів у сфері відновлюваної енергетики,

По суті, у 2009 році законодавством з

зокрема проведена гармонізація ряду зарубіжних

підтримки проектів «зеленої» енергетики були

стандартів.

передбачені

Досвід,

набутий

за

зазначеною

вироблену

надвисокі
на

великих

тарифи

на

сонячних

енергію,
станціях,

Комплексною програмою у виконанні науково-

звільнення від податку на прибуток до 2020 року

дослідних робіт в будівництві та промисловій

та від сплати ПДВ під час ввезення профільного

експлуатації

надалі

обладнання і матеріалів. Доступ на ринок був

забезпечив масштабний розвиток відновлюваної

обмежений введенням вимоги щодо «місцевої

енергетики України.

складової» – питомої ваги сировини і матеріалів

електричних
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українського походження у вартості будівництва

підтримку, всю відпущену електричну енергію за

об’єкта ВДЕ.

аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї.

У 2015 році були законодавчо ухвалені

Стати стороною, відповідальною



за

зміни [3], що збалансували утворення тарифів у

баланс

сфері ВДЕ та створили можливості для її

покупця, до складу якої входять виробники, яким

швидкого розвитку. Вимогу щодо «місцевої

встановлено «зелений» тариф.

балансуючої

групи

гарантованого

складової» змінили на надбавки до тарифів,

Система аукціонів. У 2019 році Законом

знизили надмірно високий тариф для великих

України «Про внесення змін до деяких законів

сонячних проєктів. Також почала діяти норма

України щодо забезпечення конкурентних умов

закону про «зелений» тариф для приватних

виробництва

домогосподарств. Вона дала змогу інвестувати у

альтернативних джерел енергії» [5] вводиться

сонячну енергію не тільки великим компаніям, а й

система аукціонів, як процедура державної

окремим громадянам.

підтримки виробників електричної енергії з

Створення

ринкових умов

закупівлі

електричної

енергії

з

відновлюваних джерел енергії на конкурентних

електричної енергії ВДЕ. У 2017 році був

засадах.

прийнятий Закон «Про ринок електричної енергії»

Аукціон з розподілу квоти підтримки

[4]. Для створення умов з впровадження нової

(аукціон)

моделі ринку ухвалено декілька нормативно-

господарювання,

правових актів. За цим Законом Кабінет Міністрів

підтримку у виробництві електричної енергії з

України визначає державне підприємство для

ВДЕ. Квотою підтримки виробників електричної

виконання

енергії встановлюється обсяг потужності цих

функцій

гарантованого

покупця

електричної енергії.
Державне

підприємство

«Гарантований

набувають

суб’єктів
право

на

енергію,

купівлі-продажу

ДП

«Гарантований покупець» електричної енергії у
за

встановленим

виробників, які за результатами аукціону набули

їм

право на підтримку, визначений Постановою

«зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до

НКРЕКП № 641 від 26.04.2019 [6].

нього.


визначення

які

Порядок

Купувати у виробників всю відпущену

електричну

спосіб

об’єктів електроенергетики.

покупець» зобов’язане:


–

Перелік законодавчих актів щодо квот
Купувати

результатами

у

аукціону

виробників,
набули
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Рис. 1. Перелік законодавчих актів щодо квот підтримки ВДЕ
Fig. 1. List of legislative acts on RES support quotas

Механізм, заснований на конкуренції, такий

виробляють електричну енергію з ВДЕ в обсягах,

як «зелений» аукціон, надає можливість виявити

що перевищують їх власне споживання.

реальні ціни, особливо коли існує невизначеність

Якщо об’єкти ВДЕ належать до учасників

щодо того, як оцінювати генерацію на основі ВДЕ.

аукціонів, то «зелений» тариф таким суб’єктам

Ця якість зробила аукціони у світі одним з

господарювання отримати не можна.

найбільш широко розповсюджених інструментів

Оновлені

умови

роботи

суб’єктів

енергетичного переходу, навіть у країнах без

господарювання ВДЕ. Суб’єкти господарювання

попереднього

зобов’язані брати участь в аукціонах, якщо їх

досвіду

механізмів

підтримки

відновлюваних джерел енергії.

встановлена потужність становить:

Аукціонна ціна фіксується в євро за курсом

 для об’єктів, що виробляють електричну

Національного банку України на дату проведення

енергію з енергії вітру, – більше 5 МВт;

аукціону. Існуюча система підтримки «зеленими»

 для об’єктів, що виробляють електричну

тарифами діятиме поруч з системою аукціонів.

енергію з енергії сонячного випромінювання, –

«Зелені» тарифи будуть діяти до 2030 року, але з

більше 1 МВт.

обмеженнями і тільки на вказані нижче суб’єкти

Інші

господарювання:

суб’єкти

господарювання,

які

виробляють електричну енергію з ВДЕ (малі ГЕС,

 введені в експлуатацію до кінця 2019 року;

біоенергетика та інші) залишаються в системі

 введені в експлуатацію після 2019 року,

«зелених» тарифів, але в перспективі можуть

які не підпадають під дію аукціонів;

брати участь в аукціонах на добровільних засадах.

 об’єкти, які до 31 грудня 2019 року вже

Не можуть брати участі в аукціонах

отримали необхідні дозвільні документи на

суб’єкти господарювання, яким раніше було

будівництво і щодо яких з ДП «Гарантований

встановлено «зелений» тариф або надано право на

покупець» були укладені договори про покупку

підтримку за результатами аукціону.
Цінова пропозиція учасника, який бере

електроенергії, так звані pre-PPA;
 енергетичні

кооперативи,

участь в аукціоні для набуття права на підтримку

приватні

об’єктів

домогосподарства, генерувальні установки яких
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електричну енергію з ВДЕ, не може бути вищою

викупу електроенергії за аукціонною ціною до

за рівень «зеленого» тарифу для відповідної

початку будівництва об’єкта, який претендує на

категорії.

підтримку держави, а не як у випадку з

Нове законодавство а Україні дає інвестору

отриманням

дві незаперечні переваги. Перша перевага —
термін

гарантованого

електроенергії

державою

становитиме

20

тарифу

—

після

закінчення будівництва об’єкта.

викупу
років

«зеленого»

Наприкінці

2020

року

Міністерство

із

енергетики України презентувало проєкт квот

прив’язкою до євро. Це на 10 років довше терміну

підтримки виробництва електричної енергії з

дії «зеленого» тарифу, який діє до 2030 року.

відновлюваних джерел, індикативні прогнозні

Цього періоду вистачає не лише для того, щоб

показники річних квот підтримки на 2022–2025

повернути інвестиції, а й одержати дохід. Друга

роки та графік проведення аукціонів на 2021 рік

перевага — інвестор отримує державні гарантії

(див. рис. 2 та рис. 3).

МВт

Джерело: Міністерство енергетики України
Рис. 2. Проєкт Міненерго річних квот підтримки на 2021 рік та індикативні прогнозні показники до 2025 року
Fig. 2. Draft Ministry of Energy annual support quotas for 2021 and indicative forecast indicators until 2025

Джерело: Міністерство енергетики України
Рис. 3. Графік проведення аукціонів на 2021 рік
Fig. 3. Auction schedule for 2021
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Наразі

ситуація

дещо

За

році та пізніше, додатково знижені ще на 2,5 %.

повідомленням голови правління Української

При цьому закон не передбачає пролонгації дії

вітроенергетичної

старих тарифів, як це пропонували інвестори в

асоціації

змінилася.

ISSN 2664-8172 (Online)

[7]

Міністерство

енергетики на нараді, яка відбулася 16 червня
2021

року,

орієнтує

представників

«зелену» енергетику.

галузі

Крім того, зміни передбачають, що відтепер

«зеленої» енергетики на проведення повноцінних

«зелені» виробники відповідатимуть за так званий

«зелених» аукціонів в 2022 році, попередньо

небаланс. Тобто невідповідність планового та

анонсувавши перегляд квот для різних типів ВДЕ.

реального обсягу виробництва енергії з ВДЕ, що

У 2021 році планується провести так званий

змушує

пілотний аукціон на невелику потужність для

«балансуючі»

відпрацювання процедури проведення аукціонів.

виробники не можуть постачити на ринок

оператора

ринку

потужності,

включати
коли

в

дію

«зелені»

запланований обсяг енергії.

Зміни умов підтримки відновлюваної
енергетики. Закон України № 810-IX «Про

Позитивною стороною Закону № 810-IX є

внесення змін до деяких законів України щодо

надання надбавки до «зеленого» тарифу та ціни,

удосконалення умов підтримки виробництва

визначеної за результатами «зеленого» аукціону

електричної енергії з альтернативних джерел

(аукціонної ціни), у разі використання обладнання

енергії»

українського

[8]

виконання

був

прийнятий

виробництва

на

об’єктах

електростанцій ВДЕ, які введені в експлуатацію з

виробниками

1 липня 2015 року до 31 грудня 2024 року. Закон

електроенергії з відновлюваних джерел згідно з

також запроваджує поняття «зеленої металургії»,

Меморандумом від 10 червня 2020 року, який

–

спрямований на подолання поточної кризової

платитимуть

ситуації на ринку електроенергії.

передачу «зеленої» електроенергії.

та

НКРЕКП

Кабінету

на

Міністрів

України

зобов’язань

21.07.2020

перед

Законом № 810-IX зменшені тарифи для

модернізовані і «чисті» підприємства не
«Укренерго»

компенсацію

за

Разом з тим, для вирішення поточної кризи

об’єктів, введених в експлуатацію з 1 липня 2015

в

до 31 грудня 2019 року:

недостатньо, оскільки криза викликана не тільки

 для

сонячних

електростанцій

енергетиці

одного

такого

Закону

явно

виробниками електричної енергії з ВДЕ, а цілим

з

комплексом проблем в галузі. Останнім часом в

потужністю понад 1 МВт – на 15 %,

Україні спостерігається загрозлива тенденція

 для сонячних та вітрових електростанцій з

зниження сприяння «зеленій» відновлюваній

потужністю менш як 1 МВт – на 7,5 %.
Передбачений також і граничний рівень

енергетиці, збереженню довкілля та екологічно

«зеленого» тарифу для відносно «старих» об’єктів

чистому розвитку електроенергетики. Стимули,

відновлюваної енергетики. Для об’єктів ВДЕ,

які були впроваджені для підтримки розвитку

введених в експлуатацію до 30 червня 2015 року,

ВДЕ (зокрема, «зелені» тарифи), на жаль, здобули

встановлюється

в суспільстві негативного іміджу.

граничний

(максимальний)

Введення Законом № 810-IX знижувальних

«зелений» тариф у розмірі 24,56 євроцентів/кВт-г.
Ставки «зелених» тарифів для виробників

коефіцієнтів для ставок тарифів на вироблену

на СЕС та ВЕС, введених в експлуатацію в 2020

ВДЕ електричну енергію викликає багато питань.
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Вказана обставина викличе сумніви в інвесторів у

Ставки «зелених» тарифів в Україні.

надійності інвестицій в Україні та, як наслідок, –

Ставки «зелених» тарифів на електричну енергію

зниження обсягів інвестування або повернення

для суб’єктів господарювання встановлюються у

інвестицій. Так, у 2020 році сталося зниження

гривнях на наступний квартал, з урахуванням

рівня інвестицій у ВДЕ на 68 %.

середнього офіційного курсу гривні щодо курсу

На це є декілька причин. Зокрема, незрілість

євро,

встановленого

Національним

банком

нового ринку електричної енергії, непродумані

України за останні 30 календарних днів, що

рішення органів влади й тиск з боку традиційної

передують даті останнього засідання НКРЕКП у

енергетики та великих промислових споживачів

поточному кварталі року.

електроенергії. Також весь 2020 рік пройшов без

Схема запровадження «зеленого» тарифу в

проведення заходів в системі «зелених» аукціонів.

Україні

наведена

на

рис.

4

(Джерело:

Аналітичний портал «Слово і діло» [9]).

Рис. 4. Схема змін «зеленого» тарифу й темпи росту потужностей ВДЕ
Fig. 4. The scheme of changes in the «green» tariff and the growth rate of RES capacity

Чинні ставки «зелених» тарифів за типами
суб’єктів,

які

визначені

з

 ставки «зелених» тарифів для наземних

урахуванням

об’єктів СЕС потужністю 1–75,0 МВт на 2020–

знижувальних коефіцієнтів згідно з Законом

2021 роки вказані за умови, що ці об’єкти вже

України № 810-IX, наведені у табл. 1.

отримали необхідні дозвільні документи на

При розгляді зазначеної таблиці треба

будівництво;

враховувати такі обставини:

 ставки «зелених» тарифів для наземних

 ставки «зелених» тарифів для об’єктів

об’єктів СЕС потужністю 1–75,0 МВт та більшої

ВЕС потужністю більше 5 МВт, які введені в

потужності на 2022–2029 роки вказані виключно

експлуатацію з 1 січня 2020 року, на даний час не

для порівняння з аукціонною ціною та на даний

діють;

час не діють.
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Таблиця 1. Чинні ставки «зелених» тарифів
Table 1. Current rates of «green» tariffs
Тип
об’єкту

ВЕС

Наземні
СЕС

Потужність,
МВт

1.01.17 –
31.12.19

1.01.20 –
31.10.20

1.11.20 –
31.12.20

1.01.21 –
31.03.21

1.04.21 –
31.12.21

1.01.22 –
31.12.22

1.01.23 –
31.12.24

1.01.25 –
31.12.29

<0,6

5,38

5,04

5,04

4,94

4,94

4,83

4,78

4,41

0,6–2,0

6,28

5,88

5,88

5,78

5,78

5,67

5,57

5,15

>2,0*

9,41

<1,0

13,90

10,97

≥1,0

12,77

10,97

8,82

7,72

10,97

10,61

10,61

10,24

9,87

9,50

1–75,0

7,88

7,61

4,35

4,20**

4,05**

3,9**

>75,0

4,45

4,35

4,35

4,20**

4,05**

3,9**

11,85

11,47

11,47

11,04

10,66

Дахові і
фасадні
СЕС
Приватні
СЕС

<0,030

16,37

12,88

11,85

18,00

18,00

18,00

16,30

Біомаса

12,39***

Біогаз

12,39***

Малі
ГЕС

Євроцентів/кВт-г

Дата введення об’єкта в експлуатацію

14,15

<0,2

17,45

15,73

13,95

0,2–1,0

13,95

12,55

11,15

1,0–10,0

10,45

9,42

8,35

15,02

13,52

12,01

Геотермальні

Примітки:
*ВЕС потужністю більше 5 МВт введені в експлуатацію з 1 січня 2020 року зобов’язані брати участь в аукціоні;
** довідково;
*** початок експлуатації до 01.01.23.

Крім того, інвестори не бачать жодних рішень

Виплата боргів за вироблену «зелену»
електроенергію.

10

березня

2021

Кабміну щодо сплати інших боргів в обсязі 13,4

року

представники іноземних інвесторів написали лист

млрд грн протягом поточного року.

президенту України В. Зеленському з проханням

В статті «Як криза на ринку електроенергії

втрутитися в ситуацію з ігноруванням органами

прикривається

виконавчої влади умов Меморандуму від 10

А. Конеченков

червня 2020 року щодо відновлюваної енергетики,

пропонує обмежити ручне керування ринком, яке

оскільки Кабінет міністрів

графік

в переважній більшості випадків працює не на

виплати боргів за вироблену в 2020 році «зелену»

користь державі, а на задоволення інтересів

електроенергію. Інвестори в ВДЕ очікували, що

окремих осіб. «Сьогодні винним за енергетичну

держава виконає свої зобов’язання і до кінця 2020

кризу намагаються зробити «зелений» тариф,

року сплатить 40 % «старого» боргу (9 млрд грн),

який

однак цього не сталося. Станом на 15 березня

зеленої енергетики. На їхній погляд, даний

сплачено лише 3 млрд гривень «старого» боргу.

механізм підтримки відновлюваної енергетики є
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ринку

електроенергії

є

підвищення тарифів для населення, і кризи на

неправильна стратегія продажу виробленої енергії

ринку електроенергії загалом.

та неефективна робота самого ринку».
Інформація

Але частка ВДЕ у 2020 році 7,3 % в

Державного

підприємства

загальному обсязі генерації не може так впливати

«Гарантований покупець» щодо розрахунків з

на

виробниками електроенергії з ВДЕ [11] надана

ситуацію

в

сфері

розміру

електроенергетики.

Незалежно

від

«зеленого»

причиною

заборгованості

та

на рис. 5. (Джерело: Державне підприємство

тарифу,

кризи

«Гарантований покупець»).

на

Рис. 5. Актуальна інформація Державного підприємства «Гарантований покупець»
Fig. 5. Current information of the State Enterprise «Guaranteed Buyer»

Огляд

перспективних

підтримки

розвитку

організація

«Центр

ВДЕ.
екологічних

механізмів

Україні ДП «Гарантований покупець»), а приватні

Громадська

компанії.
«Зелені»

ініціатив

надбавки.

У

межах

цього

«Екодія» у дослідженні «Україна після «зеленого»

механізму виробники енергії з ВДЕ продають її на

тарифу» [12] позначила декілька перспективних

ринку за загальними правилами, але додатково

механізмів підтримки розвитку відновлюваної

отримують надбавку за кожну продану кіловат-

енергетики

годину. «Зелена» надбавка може бути фіксованою

у

межах

нової

моделі

ринку

електроенергії України:

або динамічною.

Корпоративні договори купівлі-продажу

Контракти на різницю. За механізмом

енергії. Корпоративні договори купівлі-продажу

«контракт на різницю» виробники «зеленої»

енергії (PPA) – це довгострокові договори купівлі-

електроенергії продають її за ринковими цінами,

продажу електричної енергії з ВДЕ, відповідно до

але також укладають з державою або іншими

яких покупцем електричної енергії виступає не

організаціями додатковий договір. Відповідно до

визначене державою підприємство (як наразі в

нього вони будуть або отримувати компенсацію,
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яка складається з різниці між зафіксованим

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».

тарифом і реальною ціною продажу на ринку, або

[Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/271219#Text (дата звернення: 22.06.2021).

навпаки – оплачувати цю різницю іншій стороні.
Висновки.

Розвиток

6. Постанова НКРЕКП від 26.04.2019 № 641 «Про

відновлюваної

затвердження нормативно-правових актів, що регулюють

енергетики сприяє енергетичній незалежності

діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної

держави, яка є складовою національної безпеки

енергії за «зеленим» тарифом та за аукціонною ціною».
[Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0641

України. Наразі в сфері відновлюваної енергетики

874-19#Text (дата звернення: 22.06.2021).

України вводиться система аукціонів, яка у світі є

7. Минэнерго настроено проводить «зеленые» аукционы

одним з найбільш широко розповсюджених

в 2022 году и пересмотреть квоты на участие в них – глава УВЭА.

інструментів енергетичного переходу. Згідно з

[Електронний ресурс].

чинним законодавством, у 2020 році знижено

URL: https://interfax.com.ua/news/greendeal/750892.html.
(дата звернення: 22.06.2021).

ставки «зеленого» тарифу для новозбудованих
об’єктів

ВДЕ,

а

також

8. Закон України «Про внесення змін до деяких

встановлено

законів України щодо удосконалення умов підтримки

ретроспективне зниження ставок для діючих

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел

електростанцій, яким тариф було встановлено

енергії». [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/l
aws/show/810-20#Text (дата звернення: 22.06.2021).

раніше. Проведення перших (пілотних) аукціонів

9. Схема змін «зеленого» тарифу та темпи росту

з розподілу квот підтримки ВДЕ планується у
2021

році.

В

межах

нової

моделі

потужностей ВДЕ. [Електронний ресурс]. URL: https://www.

ринку

slovoidilo.ua/2020/12/07/infografika/ekonomika/zelenyj-taryf-

електроенергії України, окрім аукціонів, можуть

ukrayini-tempy-zrostannya-potuzhnostej-vyrobnykiv-

використовуватися інші механізми підтримки

vidnovlyuvanyx-dzherel-enerhiyi.
(дата звернення: 22.06.2021).

відновлюваної енергетики.

10. Як криза на ринку електроенергії прикривається
зеленим тарифом. [Електронний ресурс].

1. Закон України «Про альтернативні джерела

URL: https://nv.ua/ukr/biz/experts/problemi-rinka-elektroenergiji-

енергії». [Електронний ресурс].

chomu-zeleniy-tarif-ne-prichina-novini-ukrajini-

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text.

50153574.html?fbclid=IwAR0Kqm5tGm1mHu4yDzO5Jv5i7AIwd4

(дата звернення: 22.06.2021).

ADSa0gM3BjEy_RyI1X7CDmtMuYDOc.

2. Закон України «Про внесення змін до деяких

(дата звернення: 22.06.2021).

законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу».

11. Актуальна інформація щодо розрахунків з

[Електронний ресурс].

виробниками електроенергії. [Електронний ресурс].

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-17#Text.

URL: https://www.gpee.com.ua/main/news?id=342.

(дата звернення: 22.06.2021).

(дата звернення: 22.06.2021).

3. Закон України «Про внесення змін до деяких

12.

«Україна

після

«зеленого»

тарифу».

законів України щодо забезпечення конкурентних умов

[Електронний ресурс]. URL: https://ecoaction.org.ua/alternatyv

виробництва

y-zt.html. (дата звернення: 22.06.2021).

енергії».

електроенергії

з

альтернативних

джерел

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-19#Text.

REFERENCES

(дата звернення: 22.06.2021).

1. Zakon Ukrayiny “Pro alternatyvni dzherela energiyi”.

4. Закон України «Про ринок електричної енергії».
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text.

[Law of Ukraine “On Alternative Energy Sources”]. [Electronic

(дата звернення: 22.06.2021).

resource].

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-

15#Text. (Applying date: 22.06.2021). [in Ukrainian].

5. Закон України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо забезпечення конкурентних умов
Відновлювана енергетика. 2021. № 3

URL:

16

ISSN 1819-8058 (Print)

КОМПЛЕКСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ВДЕ

ISSN 2664-8172 (Online)

2. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do deyakyx

[The Ministry of Energy is set to hold “green” auctions in 2022

zakoniv Ukrayiny shhodo vstanovlennya “zelenogo” taryfu”.

and revise the quotas for participation in them - the head of the

[Law of Ukraine “On Amendments to Certain Laws of Ukraine

UWEA]. [Electronic resource]. URL: https://interfax.com.ua/ne

Concerning the Establishment of a “Green” Tariff]. [Electronic

ws/greendeal/750892.html.

resource].

URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-

(Applying

date:

22.06.2021).

[in Russian].
8. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do deyakyx

17#Text. (Applying date: 22.06.2021). [in Ukrainian].
3. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do deyakyx

zakoniv Ukrayiny shhodo udoskonalennya umov pidtrymky

zakoniv Ukrayiny shhodo zabezpechennya konkurentnyx umov

vyrobnycztva elektrychnoyi energiyi z alternatyvnyx dzherel

vyrobnycztva elektroenergiyi z alternatyvnyx dzherel energiyi”.

energiyi”. [Law of Ukraine “On Amendments to Certain Laws of

[Law of Ukraine “On Amendments to Certain Laws of Ukraine

Ukraine on Improving the Conditions for Supporting the

on Ensuring Competitive Conditions for Production of Electricity

Production of Electricity from Alternative Energy Sources”].

from Alternative Energy Sources”]. [Electronic resource].

[Electronic resource]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-19#Text.

/810-20#Text. (Applying date: 22.06.2021). [in Ukrainian].

(Applying date: 22.06.2021). [in Ukrainian].

9. Sxema zmin “zelenogo” taryfu ta tempy rostu

4. Zakon Ukrayiny “Pro rynok elektrychnoyi energiyi”.

potuzhnostej VDE. [The scheme of changes in the “green” tariff

[Law of Ukraine “On the electricity market”]. [Electronic

and the growth rate of RES capacity]. [Electronic resource].

resource].

URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/12/07/infografika/ekonom

URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-

19#Text. (Applying date: 22.06.2021). [in Ukrainian].

ika/zelenyj-taryf-ukrayini-tempy-zrostannya-potuzhnostej-

5. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do deyakyx

vyrobnykiv-vidnovlyuvanyx-dzherel-enerhiyi.
(Applying date: 22.06.2021). [in Ukrainian].

zakoniv Ukrayiny shhodo zabezpechennya konkurentnyx umov
vyrobnycztva elektroenergiyi z alternatyvnyx dzherel energiyi”.

10. Yak kryza na rynku elektroenergiyi prykryvayetsya

[Law of Ukraine “On Amendments to Certain Laws of Ukraine

zelenym taryfom. [As the crisis in the electricity market is covered

on Ensuring Competitive Conditions for Production of Electricity

by a green tariff]. [Electronic resource].

from Alternative Energy Sources”]. [Electronic resource].

URL: https://nv.ua/ukr/biz/experts/problemi-rinka-

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2712-19#Text.

elektroenergiji-chomu-zeleniy-tarif-ne-prichina-novini-ukrajini-

(Applying date: 22.06.2021). [in Ukrainian].

50153574.html?fbclid=IwAR0Kqm5tGm1mHu4yDzO5Jv5i7AI

6. Postanova NKREKP vid 26.04.2019 No. 641 “Pro

wd4ADSa0gM3BjEy_RyI1X7CDmtMuYDOc

zatverdzhennya normatyvno-pravovyx aktiv, shho re-gulyuyut

(Applying date: 22.06.2021). [in Ukrainian].

diyalnist garantovanogo pokupcya ta kupivli elektrychnoyi

11.

Aktualna

informaciya

shhodo

rozraxunkiv

z

energiyi za “zelenym” taryfom ta za aukcionnoyu cinoyu».

vyrobnykamy elektroenergiyi. [Up-to-date information on

[Resolution of the National Commission for Regulation of

settlements with electricity producers]. [Electronic resource].

Economic Competition dated April 26, 2019 No. 641 “On

URL: https://www.gpee.com.ua/main/news?id=342

approval of regulations governing the activities of the guaranteed

(Applying date: 22.06.2021). [in Ukrainian].
12. “Ukrayina pislya “zelenogo” taryfu”. [“Ukraine after

buyer and purchase of electricity at the” green “tariff and at the
auction

price”].

[Electronic

resource].

the

URL:

“green”

tariff].

[Electronic

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0641874-19#Text.

URL: https://ecoaction.org.ua/alternatyvy-zt.html

(Applying date: 22.06.2021). [in Ukrainian].

(Applying date: 22.06.2021). [in Ukrainian].

resource].

7. Minenergo nastroyeno provodit “zelenyye” auktsiony v
2022 godu i peresmotret kvoty na uchastiye v nikh – glava UVEA.
Стаття надійшла до редакції 05.07.21
Остаточна версія 20.09.21

Відновлювана енергетика. 2021. № 3

17

ISSN 1819-8058 (Print)

КОМПЛЕКСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ВДЕ

УДК 621.039: 533.6

ISSN 2664-8172 (Online)

DOI: https://doi.org/10.36296/1819-8058.2021.3(66).18-32

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВОДНЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АВТОНОМНИХ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ
ЕНЕРГІЇ
Н.А. Чорна, канд. техн. наук, ст. наук. співроб. відділу водневої енергетики
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України,
61046, вул. Пожарського, 2/10, м. Харків, Україна
У статті проаналізовано публікації з використання водневих технологій, спрямованих на залучення відновлюваних джерел
енергії в інфраструктуру енерготехнологічних комплексів, а саме для автономного енергозабезпечення невеликих споживачів
на віддалених територіях. Потенціал використання сонячної та вітрової енергії в Україні є достатньо високим для
широкого впровадження в енергетичні системи. При експлуатації автономних енергетичних комплексів на основі
відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна та вітрова енергія, можливе виникнення позаштатних ситуацій,
обумовлених припиненням енергопостачання внаслідок мінливості енергонадходження або аварійним виходом з ладу окремих
елементів енергокомплексу. Тому для забезпечення безперебійним електропостачанням автономного приватного споживача
необхідно передбачати додаткові системи вирівнювання енергонадходження. Використання технології перетворення
енергії від первинних джерел із застосуванням електролізної установки, металогідридної системи акумулювання водню та
паливної комірки дасть змогу вирішити не тільки проблему згладжування нерівномірності надходження енергії від
відновлюваних джерел енергії, а ще й зменшити екологічне навантаження на навколишнє середовище України. Проведений
аналіз існуючих типів електролізерів показав, що водневі технології, які реалізуються в електролізних установках,
розроблених в Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України дозволяють
виробляти і накопичувати водень під високим тиском (до 20 МПа), що виключає використання компресорної техніки.
Застосування водню в паливних комірках дозволяє створювати ефективні системи автономного енергозабезпечення
приватних споживачів. Найперспективнішими для автономних споживачів є енергоустановки потужністю від 1 до 20 кВт
на основі низькотемпературних лужних паливних комірок, які характеризуються високим ККД, екологічною чистотою та
безшумністю в роботі. Аналіз публікацій показав, що для забезпечення живленням паливних комірок найбільш компактним,
безпечним та екологічним способом є використання металогідридних акумуляторів високочистого водню багаторазової дії
в складі енергетичного комплексу, що відповідає вимогам розміщення автономних систем енергозабезпечення. Бібл. 31,
табл. 3, рис. 5.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, енергозабезпечення, енергоустановка, водень, електролізер, паливні комірки,
металогідридний акумулятор, екологія.

PROSPECTS FOR APPLICATION OF HYDROGEN TECHNOLOGIES FOR
AUTONOMOUS POWER COMPLEXES BASED ON RENEWABLE ENERGY SOURCES
N. Chorna, candidate of technical science, senior researcher at Department of hydrogen energy
Institute of Mechanical Engineering A.N. Podgorny NAS of Ukraine,
61046, st. Pozharsky 2/10, Kharkov, Ukraine
The article analyzes publications using hydrogen technologies aimed at attracting renewable energy sources to the infrastructure of
energy technology complexes, namely, for autonomous power supply of small consumers in remote areas. The potential for the use of
solar and wind energy in Ukraine is high enough for widespread introduction into energy systems. When operating autonomous power
© Н.А. Чорна, 2021
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complexes based on renewable energy sources, using solar and wind energy as sources, emergency situations are very likely due to
the interruption of power supply due to the variability of energy supply or emergency failure of individual elements of the power
complex. Therefore, in order to ensure uninterrupted power supply to an autonomous private consumer, it is necessary to provide for
additional energy supply equalization systems. The use of technology for converting energy from primary sources using an electrolysis
plant, a metal hydride hydrogen storage system and a fuel cell will not only solve the problem of smoothing the uneven energy supply
from renewable energy sources, but also reduce the environmental burden on the environment of Ukraine. The analysis of the existing
types of electrolyzers showed that hydrogen technologies implemented in electrolysis plants developed at the Institute of Mechanical
Engineering A.N. Podgorny NAS of Ukraine allow the production and storage of hydrogen under high pressure (up to 20 MPa), which
excludes the use of compressor technology. The use of hydrogen in fuel cells makes it possible to create efficient systems of autonomous
power supply for private consumers. The most promising for autonomous consumers are power plants with a capacity of 1 kW to 20
kW based on low-temperature alkaline fuel cells, which are characterized by high efficiency, environmental friendliness and noiseless
operation. The analysis of publications showed that to provide power to fuel cells, the most compact, safe and environmentally friendly
way is to use reusable metal hydride batteries of high-purity hydrogen as part of an energy complex that meets the requirements for
the placement of autonomous power supply systems. Ref. 31, table 3, fig. 5.
Keywords: renewable energy sources, power supply, power plant, hydrogen, electrolyzer, fuel cells, metal-hydride battery, ecology.
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Перелік використаних позначень і скорочень:
Q – теплота хімічної реакції,
МГ ТСК – металогідридний термосорбційний
компресор.

ВДЕ – відновлювані джерела енергії;
ПК – паливна комірка;
МГ – металогідрид;
Ме – гідридоутворювальний метал (інтерметалід),

Вступ. На сьогодні національна і міжнародна

перспективі

енергетична політика промислово розвинених

заміщення викопних палив альтернативними

країн спрямована на більш активне використання

паливами і відновлюваними джерелами енергії, у

відновлювальних джерел енергії (ВДЕ). Згідно з

структурі яких важливе місце належить водню [1].

прогнозом

Нестабільна ситуація в паливно-енергетичному

енергетичного

експертів
агентства,

паливно-енергетичного

Міжнародного
розвиток

ринку

Відновлювана енергетика. 2021. № 3

в

світового

комплексі

найближчій

здійснюватиметься

України

пов’язана

за

зі

рахунок

значними

об’ємами імпорту енергоресурсів, особливо в
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газовому секторі, що є додатковим стимулом для

автономний енергетичний комплекс на основі

прискорення

відновлюваних джерел енергії, який включає

темпів

переходу

до

водневої

економіки [1].

додаткове обладнання для акумулювання енергії.
Постановка завдання. Метою роботи є

Останнім часом питанню використання
вітрової та сонячної енергії як відновлюваних

розробка

ресурсів приділяється велика увага [2]. Потенціал

забезпечують безперебійне електропостачання

використання вітрової та сонячної енергії в

віддаленого

Україні є достатньо високим для широкого

використанням ВДЕ та зменшення екологічного

впровадження в енергетичні системи. Але для

навантаження

забезпечення безперебійним електропостачанням

використання

споживача

акумулювання енергії.

необхідно

передбачати

додаткові

науково-технічних
автономного
на

рішень,
споживача

довкілля

за

що
з

рахунок

водневих

технологій

енергонадходження,

Літературний огляд. На основі аналізу

оскільки змінюється як швидкість вітру протягом

результатів роботи [3] можна зробити висновок

доби, так і інтенсивність сонячної інсоляції

про те, що у світі станом на кінець 2019 року на

протягом світлового дня. Ключовим компонентом

ВДЕ

аналізу матеріальних витрат є вартість системи

виробництва електроенергії, з яких 8,7 % складає

електропостачання автономного споживача.

вітряна

системи

вирівнювання

для

електропостачання

віддаленого

приблизно

27,3 %

та сонячна енергетика.

світового
Зокрема

використання

безперебійного

ВДЕ

(вітряна

та

сонячна

енергетика) становить понад 30 % (рис. 1) [3].

невеликого

споживача поза мережею доцільно розглянути

Рис. 1. Виробництво електроенергії при використанні ВДЕ у провідних країнах у 2019 році:
а) Данія; б) Германія; в) Іспанія; г) Греція; д) Великобританія
Fig. 1. Electricity production using renewable energysources in leading countries in 2019
a) Denmark; b) Germany; c) Spain; d) Greece; e) United Kingdom
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На основі проаналізованих даних [4-15]

те, що вони користуються підтримкою як урядів,

можна зробити висновок про те, що на сьогодні

так і приватного бізнесу [16]. Зокрема, усі

проблема

індустріально

безперебійного

віддаленого

невеликого

електропостачання
споживача

з

національні

розвинені
програми

країни

прийняли

розвитку

водневої

використанням ВДЕ, а саме вітряної та сонячної

енергетики, які фінансуються урядами цих країн

енергетики, вивчена не досконало, оскільки в

та приватним бізнесом.

розглянутих
відносно

публікаціях
невелика

[4–15]

кількість

міститься

На рис. 2. представлена схема водневої

конкретних

енергетичної системи виробництва, зберігання,

технічних даних щодо технологій використання

переробки

та

паливних комірок, систем акумулювання водню, а

застосування

також способів комутації різних підсистем.

здебільшого

споживання
ВДЕ

до

ця

водню.
схема

отримання

Щодо

зводиться

водню

шляхом

Водневі енергоустановки. Провідні країни

електролізу, зберігання водню в металогідридній

розглядають водневі технології як пріоритет в їх

системі та отримання електричної енергії (рис. 2).

соціальному та економічному розвитку, а головне

Рис. 2. Схема водневої енергетичної системи виробництва, зберігання, переробки та споживання водню
Fig. 2. Diagramof a hydrogen energy system for the production, storage, processing and consumption of hydrogen

Як

приклад

енергозабезпечення
запропоновано

віддалених

вітроенергетичний

автономного

регіону.

споживачів

схема

автономного

вітроенергетичного комплексу для безперервного

комплекс.

енергозабезпечення

Вибір основних параметрів цього комплексу слід

показана на рис. 3.

визначати з урахуванням його розташування та
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Рис. 3. Принципова схема автономного вітроенергетичного комплексу
Fig. 3. Schematic diagram of an autonomous wind power complex

В

процесі

вироблена

роботи

електроенергія

електролізер

високого

вітрогенератора

зберігання

подається

додаткової електроенергії в ПК [17].

тиску.

на

Реакція

витрачаються

Таким

чином,

на

спільне

генерування
використання

електрохімічного розкладання рідкого лужного

сучасних технологій генерування, зберігання та

електроліту, що відбувається в електролізері,

використання

дозволяє отримати кисень і водень, які далі

ефективність перетворення енергії ВДЕ та значно

надходять в балонну систему зберігання газів та

розширити сфери його застосування, особливо

використовуються для роботи модуля ПК. Для

для автономних систем енергозабезпечення з

перетворення отриманої напруги від ПК на змінну

вітроенергетичною

напругу

накопичувачем

застосовується

інвертор.

Потім

водню

дозволяють

установкою
енергії

для

підвищити

і

водневим
віддалених

електроенергія (U=220 В, ν=50 Гц) подається

споживачів, а також поліпшити екологічну

споживачеві [17]. У години, коли потужність

ситуацію завдяки відсутності викиду шкідливих

вітрогенератора

речовин в навколишнє середовище.

накопичення

надлишкова,

металогідридному

Аналіз існуючих типів електролізерів.

акумуляторі спільно з газобалонною системою

Електроліз води – один із найвідоміших методів

зберігання. У години пікових навантажень, а

генерації водню [18]. Основною його перевагою,

також

зниження

в порівнянні з відомими методами отримання

швидкості вітру водень та кисень з системи

водню, є дешевизна сировини: вода – одна з

в

разі

водню

різкого

в

здійснюється

тривалого
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найбільш розповсюджених речовин на нашій

1м3 газу витрачається від 4,5 до 5 кВт∙год

планеті, а основною характеристикою затрат є

електроенергії [18].

витрати

на

електроенергію.

У

виробничих

Існують

два

основних

види

витратах вартість електроенергії на генерацію

низькотемпературних

електролізерів,

які

водню складає 85 %, у середньому на генерацію

працюють на рідкому лужному електроліті [18]:
монополярні та біполярні електролізери (табл. 1).

Таблиця 1. Технічні характеристики електролізерів

Температура,
К

Тиск, МПа

Біполярні

0,2–0,4

2,04–2,14

50

4,8

350–370

2,1∙10-3

ФБ-500М

Біполярні

0,2–0,4

2,04–2,14

536

5,3

350–370

1,0∙10-3

ELT «BAMAG»

Біполярні

0,2–0,4

2,04–2,14

330

4,5

350–370

2,1∙10-3

Напруга на
комірці , В

Norsk Atmospheric
Type No.5010 (4000
Amp DC)

Модель

Енергоспоживання, кВт∙год

Продуктивність,
м3/год

Технологія
виробництва Н2

Густина струму,
А\см2

Table 1. Technical characteristics of electrolysers

Електроліз води під атмосферним тиском

Електроліз води під тиском
TELEDYNE TITAN™
HMXT-100

Біполярні

0,2–0,4

1,87–2,1

5,6

5,3

350–370

0,6

Proton Energy Systems
HOGEN H Series

Біполярні

0,2–0,4

1,87–2,1

6,0

6,3

350–370

1,5

Stuart IMET 1000

Біполярні

0,2–0,4

2,04–2,14

5,0

4,8

350–370

2,5

350–370

20

Перспективні розробки зразків електролізних систем
ІПМаш НАНУ
ЕВТ 1,0 – 150

Монополярні

0,02–0,1

0,4–1,6

На відміну від біполярних, монополярні

1,0

характеристики:

3,9

висока

чистота

електролізери, мають простішу конструкцію та

продукту

менші витрати електроенергії на генерацію водню

технологічного процесу, легкість автоматизації;

(3,9–4,1

можливість одержання водню безпосередньо під

кВт∙год).

характеризуються

Біполярні

електролізери

енергоспоживанням

(99,6–99,99 %);

вихідного
простота

(4,8–

тиском;

гнучка

5,6 кВт/год), але їх конструкція є більш складною.

дешева

сировина;

Для забезпечення більшої електропровідності в

складається з одного виробничого ступеня.

лужних електролізерах використовують 30 %-ний

Основною негативною характеристикою даного

розчин КОН [18].

методу є високі енерговитрати на генерацію

Метод електролізу має такі позитивні
Відновлювана енергетика. 2021. № 3

водню і кисню [18].
23

система

енергоспоживання;

технологічний
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чергуються

окислювальні

та

відновлювані реакції за участю активної маси

в

газопоглинального електрода [21].

ім.

А.М. Підгорного Національної академії наук

Аналіз

існуючих

паливних

комірок.

України, дозволяють виробляти й накопичувати

Паливна комірка належить до хімічного джерела

водень під високим тиском до 20 МПа [19].

струму. Вона є електрохімічним пристроєм,

У відомих моделях електролізерів зниження

подібним

гальванічному

елементу,

але

енерговитрат досягається шляхом використання

відрізняється тим, що реагенти (водень і кисень)

металів

каталізаторів

для електрохімічної реакції подаються до неї зовні

електрохімічного процесу на поверхні електродів

– на відміну від обмеженої кількості енергії, яка

[20].

була накопичена в гальванічному елементі або

платинової
Це

своєю

групи

як

чергою

призводить

до

подорожчання устаткування, підвищення вимог

акумуляторі [22].

до його обслуговування, зменшення ресурсу

Поряд

з

технологією

водню,

отримання

експлуатації. Зазначені недоліки можуть бути

зберігання

усунені шляхом реалізації інноваційної технології

технологією водневої енергетики є технологія, за

електрохімічної генерації водню, заснованої на

допомогою

застосуванні електродних матеріалів металів зі

хімічної енергії палива в електричну енергію,

змінною валентністю.

минаючи малоефективні процеси горіння. Це

якої

іншою

та

найважливішою

здійснюється

перетворення

виробництва

відбувається в паливних комірках. Ключові

водню високого тиску, що розроблена в ІПМаш

характеристики основних видів паливних комірок

НАН України, містить два напівцикли, в яких

наведено в табл. 2 [23].

Перспективна

технологія

Таблиця 2. Типи паливних комірок та їх основні характеристики
Table 2. Types of fuel cell sand the ir main characteristics
Типи паливних комірок

Робоча
температура,
К

Ефективність
вироблення
електроенергії, %

Ресурс,
годин

Тип палива

Molten-carbonate fuel cells,
MCFCs

823–973

50–70

до 2⋅104

Вуглеводневе
паливо

Phosphoricacid fuel cell,
PAFC

373–493

35–40

до 5⋅104

Чистий водень

Solid-oxide fuel cells,
SOFC

723–1273

45–70

до 6⋅104

Вуглеводневе
паливо

Direct-methanolfuelcells, DMFC

293–363

20–30

–

Метанол

Alkaline fuel cell,
AFC

323–473

40–70

до 1⋅104

Чистий водень

Protonexchangemembranefuelcell,
PEMFC

303–373

35–50
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викликають

зберіганням: стисненого газоподібного водню у

енергоустановки на основі низькотемпературних

великих нерухомих резервуарах або підземних

лужних паливних комірок. В цих ПК як електроліт

порожнинах; зрідженого водню у криогенних

використовується 30–50 %-ний водний розчин

сховищах; рідкого носія водню, такого як аміак і

лугу (KOH або NaOH), вони працюють при

рідкого органічного носію [18].

Особливий

відносно

інтерес

низькій

температурі

(до

373 К),

В

умовах

навколишнього

середовища

характеризуються ККД (до 60 %), безшумністю в

водень має низьку щільність 0,0813 г/л (при 248 К

роботі, питомою продуктивністю та екологічною

і 0,1 МПа). Отже, важко зберігати H2 ефективним

чистотою.

є

та компактним способом. Однак стиснення водню

неприпустимість наявності СО2 в паливі та

до 70,0 МПа супроводжується споживанням

окислювачі [22].

великої кількості енергії [18]. Крім того, при

Основним

їхнім

Найперспективнішими

недоліком

для

автономних

стисненні водню до 70,0 МПа об’ємна щільність

споживачів є енергоустановки потужністю від 1

енергії набуває величини 5,6 МДж/л, що набагато

до 20 кВт на основі низькотемпературних лужних

менше, ніж 32,0 МДж/л для бензину [18].

ПК. При використанні таких енергоустановок на
основі

ПК

яке

може

проблем розвитку водневої енергетики [24]. Слід

цілях

його

особливо підкреслити, що системи водневого

взаємодії з металогідридом (МГ), що значно

акумулювання енергії, на відміну від інших

збільшує загальну ефективність системи. Ця

електрохімічних систем (акумулятори тощо),

інноваційна технологія якнайкраще підходить для

забезпечують тривале зберігання накопиченої

ефективного

без

енергії, оскільки для них не є характерним

необхідності в дорогій інфраструктурі та складній

саморозряд при зберіганні та відсутня залежність

інтеграції приладів.

енергетичної ємності від температури.

інтегруватися

виробляється
в

тепло,

Акумулювання водню є однією з ключових

технологічних

вироблення

електрики

Порівняння

Аналіз існуючих способів акумулювання

характеристик

зберігання

водню. Накопичення енергії у вигляді водню має

водню в інтерметалічних гідридах, газовою та

найбільший

рідкою фазою наведено в табл. 3 [25].

потенціал

для

масштабного

зберігання. Це може бути досягнуто простим
Таблиця 3. Характеристики зберігання водню в порівнянні інтерметалічних гідридів, газовою та рідкою
фазою
Table 3. Hydrogen storage characteristics compared to intermetallic hydrides, gas and liquid phases
Матеріал

Ємність H2
мас.%

г дм

Газ H2, 100 бар, 293 К

100

Рідкий H2 (20 K)
LaNi5H6,7

Відновлювана енергетика. 2021. № 3

Ємність енергії
MДж кг-1

MДж дм-3

7,0

14,0

1,0

100

70

141,0

10,0

1,37

89

2,0

12,7

25
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водню

в

на

його

зворотній

гідридоутворювальними

процесу
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стисненому

металогідриду.

металами

сполуками
В

сорбції

з

або

утворенням

металогідрид

водень

газоподібному стані. При атмосферному тиску і

втискається у міжатомні пустоти кристалічної

кімнатній температурі 1 кг водню у вільному стані

структури матриці металу (інтерметаліду) в

займає об’єм 11,2 м3, тому для зберігання він

атомарному вигляді [26, 27]

повинен бути компримований. Чим більше тиск

Mе(тв) + x/2 H2(г)MеHx(тв) + Q,

газу, тим менше об’єм (V) він займає, відповідно

де

до рівняння ідеального газу

Ме

–

(1)

гідридоутворювальний

метал

(інтерметалід), Q – теплота хімічної реакції,

PV = nRT,

індекси тв, г – належать до твердої та газоподібної

де n – кількість водню в молях, T – температура,

фаз відповідно.

R – газова стала.

Залежно від типу гідридоутворювального

На практиці технологія зберігання водню

матеріалу та зовнішніх умов, сорбцію-десорбцію

під тиском в резервуарах використовується вже

водню можна реалізувати у надзвичайно широких

багато

діапазонах робочих тисків та температур, а значні

років.

Вона

аналогічна

технології

зберігання природного газу.

теплові ефекти реакції (1) приводять до того, що

Звичайний метод зберігання водню полягає

сорбція

супроводжується

суттєвим

в стисненні газоподібного водню в газових

тепловиділенням (20–40 кДж/моль), а десорбція –

балонах

охолодженням металогідридного матеріалу. Ці

з

20,0 МПа.

максимальним
Водневі

робочим

цистерни

в

тиском

даний

час

обставини лежать в основі застосувань МГ,

працюють під тиском в діапазоні від 35,0 до

пов’язаних

70,0 МПа. Густина енергії зі збільшенням тиску

температура

для зберігання водню. Основною перевагою
компактність.

При

зберігання
однакових

водню

є

об’ємах

у

і

МГ

сорбента.

Тому

вдається

досягнути поглинання водню низького тиску при
пониженій температурі та, при відповідному
підводі тепла Q до МГ, десорбувати водень

металевому гідриді міститься більше водню, ніж в

високого

тому ж об’ємі рідкого водню в кріогенній ємності,

тиску.

Цей

термосорбційним

завдяки вищій густині водню в твердій фазі

спосіб

або

називають

термохімічним

компримуванням водню, а пристрої, що його

порівняно з рідкою. При цьому гідридному

реалізують

акумулятору можна надати довільну форму, що

–

металогідридними

термосорбційними компресорами (МГ ТСК) [26].

полегшує його використання в енергетичних та

Оскільки

технологічних установках, які працюють в умовах

для

гідридоутворювальних

дефіциту вільного об’єму.

інтерметалідів

Металогідридний метод зберігання водню
Відновлювана енергетика. 2021. № 3

енергії

Напрямок реакції (1) визначає тиск водню та

Металогідридні технології та пристрої
методу

трансформуванням

управлінням тепловими циклами та процесами.

газу зростає.

гідридного

з

26

невеликі

більшості
матеріалів

зміни

та

температури
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пов’язані зі значними змінами рівноважних тисків

високочистого водню багаторазової дії розроблені

водню над відповідними МГ, то відносно невисокі

в

потенціали тепла Q, що підводиться, будуть

А.М. Підгорного Національної академії наук

достатніми

України

для

досягнення

значних

тисків

Інституті

проблем

(рис.

4)

нагнітання. Наприклад, для забезпечення тиску

металогідридний

водню

трубчастий

15 МПа

при

використанні

машинобудування
[29].

Найчастіше

контейнер

являє

корпус,

ім.
цей

собою

всередині

якого

гідридоутворювального матеріалу LaNi5 достатня

розташований електронагрівач для інтенсифікації

температура, що не перевищує 473 К. Тому за

теплопереносу

допомогою

ефективно

просторі. Необхідність теплообмінника пов’язана

утилізувати побічне низькопотенційне тепло

з досить низькою теплопровідністю МГ (до 1–

різних виробництв, перетворюючи його в енергію

2 Вт/м·К)

стисненого газу. Компримований так водень

сорбційних процесів.

можна

МГ

ТСК

можна

використовувати

для

Для

виробництва

і

в

розміщеному

теплоперенос
збільшення

міжтрубному

лімітує

динаміку

швидкості

процесів

електроенергії. Так, при добовому зберіганні

гідрування і дегідрування (характерний час менше

водню в металогідридній системі та виробництві

10–15 хв) порожнина для засипки порошку МГ

електроенергії

для

використанням

споживача

з

повинна мати розмір не більше 5–6 мм [29]. При

комірки

з

великих розмірах шару зазвичай використовують

кінцевого
паливної

твердополімерним електролітом частина вартості

пористі

електроенергії, яка пов’язана зі зберіганням

теплопровідності

водню,

теплообмінники [26].

становить

близько

1,2

цента

матриці

з

матеріалу
або

високої
внутрішні

США/кВт·год, а при зберіганні водню протягом
30 діб – 12 центів США/кВт·год. Повна вартість
пікової електроенергії в залежності від режимів і
методів

зберігання

змінюється

від

19

і

споживання

до

60

центів

водню
США

за кВт·год [28].
У роботах [29, 30] відзначалася доцільність
поєднання

декількох

функцій

в

єдиних

металогідридних пристроях. При цьому переваги
металогідридної
альтернативними

технології
методами

Рис. 4. Металогідридний акумулятор водню

перед

зберігання

Fig. 4. Themetal-hydridehydrogenbattery

і

Автором

переробки водню виявляються в найбільш повній
мірі.

Металогідридні

акумулятори

статті

розроблена

розрахунково-теоретична методика дослідження

водню

складних теплофізичних та термодинамічних

забезпечують безпечне і компактне зберігання

процесів, яка, у порівнянні з існуючими, дозволяє

водню високої чистоти (ємність 30·10-3 –40·10-3 м3

з більшою точністю провести розрахунки роботи

до декількох кубічних метрів, тиск подачі водню

металогідридних

0,1–1 МПа). Такі металогідридні акумулятори
Відновлювана енергетика. 2021. № 3

даної

здійснити
27

систем

оптимальний

зберігання
вибір

водню,

гідридних
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матеріалів для використання в цих системах,

споживача через коливання параметрів ВДЕ

визначати конструктивні параметри основних

необхідно

елементів та режимні параметри їх роботи (рис. 5)

вирівнювання енергонадходження.

[27, 30, 31].

передбачати

додаткові

3. Проведено
електролізерів.

аналіз

Показано,

системи
існуючих

що

електролізна

технологія, яка розроблена в ІПМаш НАН
України, дозволяє виробляти і накопичувати
водень під високим тиском (до 20 МПа), що
виключає використання компресорної техніки.
4. Проаналізовано

існуючи

паливні

комірки. Показано, що автономні споживачі
віддають перевагу системам електроживлення на

Рис. 5. Зовнішний вигляд металогідридної системи

основі низькотемпературних лужних паливних

зберігання водню

комірок потужністю від 1 до 20 кВт. Лужні ПК

Fig. 5. Appearance a metal-hydride hydrogen storage system

працюють при відносно низькій температурі (до

Отже, металогідридний спосіб зберігання
водню

відповідає

вимогам

373 К),

розміщення

рахунок

енергозабезпечення

наявних
ресурсів

у

водню та надано їм оцінку. Показано, що

та

важливими перевагами металогідридного методу

холодного теплоносія МГ здатні виділяти та

зберігання є його висока безпека і компактність. В

поглинати високочистий водень для живлення

металевому гідриді міститься більше водню, ніж в

ПК, що є однією з основних вимог їх роботи, тобто

тому ж об’ємі рідкого водню. При цьому

забезпечити ефективне вироблення палива на
місці

з

урахуванням

вимог

гідридному

конкретного

найближчих

перспектив

6. Показано,

розвитку

відновлюваних
системах

джерел

у

бік

енергії,

автономного

надає

використання
зокрема

що

та

поглинати

гарячого та холодного теплоносія і здійснювати
безмашинне стиснення газоподібного водню з

забезпечення

використанням низькопотенційного тепла.

безперебійним електропостачанням автономного
Відновлювана енергетика. 2021. № 3

виділяти

наявних в системі енергозабезпечення ресурсів

енергозабезпечення
для

можливість

високочистий водень для живлення ПК за рахунок

в

віддалених споживачів.
2. Показано,

використання

для енергозабезпечення віддаленого споживача

зменшення об’ємів споживання природного газу
акцентів

що

складі енергетичного комплексу на основі ВДЕ

першочерговим завданням, особливо в Україні, є
зміщення

надавати

металогідридної системи зберігання водню в

водневих енергетичних технологій. Показано, що

та

можна

в енергетичних установках.

Висновки. 1. Виконано огляд сучасного
та

акумулятору

довільну форму, що полегшує його застосування

споживача енергії.
стану

60 %),

5. Проаналізовано різні методи зберігання

системі

гарячого

(до

та екологічною чистотою.

високий рівень безпеки, компактність і надійність.
за

ККД

безшумністю в роботі, питомою продуктивністю

автономних енергоустановок, основними з яких є
Також

характеризуються

28

ISSN 1819-8058 (Print)

КОМПЛЕКСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ВДЕ
7. Показано,

що

технологій

акумулювання

створенню

автономних

ISSN 2664-8172 (Online)

розвиток

водневих

10. Greiner J., Korpås M., Holen A. A Norwegian case

енергії

сприятиме

study on the production of hydrogenf rom wind power,
International Journal of Hydrogen Energy. 2007. Vol. 32.

вітроенергетичних

Рp. 1500–1507. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2006.10.030.

комплексів, що значно підвищить ефективність

11. Solomin E., Kirpichnikova I., Amerkhanov R.,

перетворення енергії та поліпшить екологічну

Korobatov D., Lutovats M., Martyanov A. Wind-hydrogen standal

ситуацію в Україні.

oneuninterrupted power supply plant forall-climate application.
International Journal of Hydrogen Energy. 2019. Vol. 44. № 7.
Рp. 3433–3449. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.12.001.

1. Кулик М.М., Горбулін В.П., Кириленко О.В.

12. Eichman J., Townsend A., Melaina M. Economic

Концептуальні підходи до розвитку енергетики України

Assessment of Hydrogen Technologies Participating in California

(аналітичні матеріали). Інститут загальної енергетики НАН

Electricity Markets. NREL is a national laboratory of the U.S.

України. 2017. 78 с. ІSВN 978-966-02-8281-0. [Електронний

Department of Energy Office of Energy Efficiency & Renewable

ресурс]. URL: https://www.ied.org.ua/files/book2.pdf.

Energy Operated by the Alliance for Sustainable Energy, LLC.

2. BP Statistical Review of World Energy. 68th edition.

Technical Report NREL/TP-5400-65856. 2016. 31 р.

2019. 62 р. [Електронний ресурс]. URL: https://www.bp.com/c

doi: https://doi.org/10.2172/1239543.

ontent/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-

13. Reuß M., Grube T., Langemann M., Calnan S.,

economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-

Robinius M., Schlatmann R., Rau U., Stolten D. Solar hydrogen

report.pdf.

production: a bottom-up analysis of different photovoltaic–

3. IEA report, «Renewables 2019: global status report».

electrolysis pathways. Sustainable Energy Fuels. 2019. Vol. 3.

REN 21. 2020. 336 р. ISBN 978-3-9818911-7-1

Pp. 801–813. doi: https://doi.org/10.1039/C9SE00007K.

4. Enevoldsen P., Sovacool B., Tambo T . Collaborate,

14. Chang W.J., Lee K.-H., Ha H., Jin K., Kim G.,

involve, or defend? A critical stakeholder assessment and strategy

Hwang S.-T., Lee H., Ahn S.-W., Yoon W., Seo H., Hong J.S.,

for the Danish hydrogen electrolysis industry. International

Go Y. K., Ha J.-I., Nam K.T. Design principle and loss engineering

journal of hydrogen energy. 2014. Vol. 39. Рp. 20879–20887.

for photovoltaic–electrolysis cell system. ACS Omega. 2017.

doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.10.035.

Vol. 2. № 3. Pp. 1009–1018.

5. Samaniegoa J., Alija F., Sanz S., Valmaseda C.,

doi: https://doi.org/10.1021/acsomega.7b00012.

Frechoso F. Economic and technical analysis of a hybrid wind

15. Reza Akhtari M., Baneshi M. Techno-economic

fuel cell. Renewable Energy. 2008. Vol. 33. Рp. 839–845.

assessment and optimization of a hybrid renewable co-supply of

6. Cardenas R., Pena R., Asher G., Clare J. Power

electricity, heat and hydrogen system to enhance performance by

smoothing in wind generation systems using a sensor less vector

recovering excess electricity for a large energy consumer. Energy

controlled induction machine driving a flywheel. IEEE Trans.

Conversion and Management. 2019. Vol. 188. Pp. 131–141.

Energy Convers. 2004. Vol. 19. Рp. 206–216.

doi: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.03.067.

doi: https://doi.org/10.1109/TEC.2003.816605.

16. Iordache I.,Bouzek K., Paidar M., Stehlík K.,

7. Valverde-Isorna L., Ali D., Hogg D., Abdel-Wahab M.

Töpler J., Stygar M., Dąbrowa J., Brylewski T., Stefanescu I.,

Modelling the performance of wind–hydrogen energy systems:

Iordache M., Schitea D., Grigoriev S. A., Fateev V. N., Zgonnik V.

Case study the Hydrogen Office in Scotland/UK. Renewable and

The hydrogen context and vulnerabilities in the central and

Sustainable Energy Reviews. 2016. Vol. 53. Рp. 1313–1332.

Eastern European countries. International journal of hydrogen

doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.08.044.

energy. 2019. Vol. 44. № 35. P. 19036–19054.

8. Douak M., Settou N. Estimation of hydrogen production

doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.08.128.

using wind energy in Algeria. Energy Procedia. 2015. Vol. 74.

17.

Рp. 981–990.

Development

9. Enevoldsen P., Sovacool B.K. Integrating power

Matsevytyi
of

a

Y.,

Chorna

Perspective

N.,

Metal

Shevchenko
Hydride

Energy

Accumulation System Based on Fuel Cells for Wind Energetics.

systems for remote island energy supply: Lessons from Mykines,

Journal of Mechanical Engineering. 2019. Vol. 22. № 4.

FaroeIslands. Renewable Energy. 2016. Vol. 85. Рp. 642–648.

Рр. 48–52. doi: https://doi.org/10.15407/pmach2019.04.048.

doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2015.06.065.
Відновлювана енергетика. 2021. № 3

A.

29

ISSN 1819-8058 (Print)

КОМПЛЕКСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ВДЕ

ISSN 2664-8172 (Online)

18. Гамбург Д.Ю. Водород: свойства, получение,

28. Steward D., Saur G., Penev M., Ramsden T. Lifecycle

хранение, транспортировка и применение. М.: Химия.

Cost Analysis of Hydrogen Versus OtherTechnologies for
Electrical Energy Storage. Technical Report NREL/TP-560-

1989. 672 с.
19. Shevchenko A.A. Creation of autonomous and network

46719. 2009. doi: https://doi.org /10.2172/968186.

energy-technological complexes with a hydrogen storage of

29. Мацевитый Ю.М., Соловей В.В., Черная Н.А.

energy. Scientific and Applied Journal Vidnovluvana energetika.

Повышение эффективности металлогидридных элементов

2020. Vol. 61 (2). Рp. 18–27.

теплоиспользующих установок. Проблемы машиностроения.

doi: https://doi.org/https:/doi.org/10.36296/1819-8058.

2006. Т. 9. № 2. С. 85–93.

20. Avramenko A.M., Shevchenko A.A., Chorna N.A.,

30. Chorna N.A., Hanchyn V.V. Modeling Heat and Mass

Kotenko A.L. Application of highly efficient hydrogen generation

Exchange Processes in Metal-hydride Installations. Journal of

and storage systems for autonomous energy supply. Naukovyi

Mechanical Engineering. 2018. 21 (4), Рp. 63–70.

Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021. №. 3.

doi: https://doi.org/10.15407/pmach2018.04.063.

Рp. 69–74. doi: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/069.

31.

21. Соловей, В.В., Зипунников, Н.Н., Шевченко, А.А.

Чорна

математичного

Н.А,

Ганчин

моделювання

В.В.
для

Використання
вдосконалення

Исследование эффективности электродных материалов в

масогабаритних показників металогідридних установок.

электролизных системах с раздельным циклом генерации

Математичні методи та фізико-механічні поля. 2019. Т. 2.

газов. Проблемы машиностроения. 2015. № 18(2). С. 72–76.

№ 3. С. 159–167.

http://journals.uran.ua/jme/article/view/46689.

REFERENCES

22. Ma Z., Eichman J., Kurtz J. Fuel Cell Back up Power
System for Grid-Service and Micro-Grid in Telecommunication

1. Kulik M.M., Gorbulin V.P., Kirilenko O.V. Conceptual

Applications. ASME 12th International Conference on Energy

approaches to the development of energy in Ukraine (analytical

Sustainability. (June 24–28, 2018, Lake Buena Vista, Florida,

materials). Institute of General Energy of the National Academy

USA). 2018. 9 p. doi: https://doi.org/10.1115/ES2018-7184.

of Sciences of Ukraine. 2017. 78 p. ІSВN 978-966-02-8281-0.
[Electronic resource]. https://www.ied.org.ua/files/book2.pdf.

23. Chitsazana A., Monajjemib M. Increasing the

[in Ukrainian].

efficiency Proton exchange membrane (PEMFC) & other fuel

2. BP Statistical Review of World Energy. 68th edition.

cells through multi graphene layers including polymer membrane
electrolyte. French-Ukrainian Journal of Chemistry. 2020. Vol. 8.

2019. р. 62. [Electronic resource].

№ 1. Рp. 95–107. doi: https://doi.org/10.17721/fujcV8I1P95-107.

URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-

24. Solovey V.V., Shevchenko A.A., Zipunnikov M.M.,

sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-

Kotenko A.L., Khiem N.T., Tri B.D., Hai T.T. Development of high

review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf. . [in English].

pressure

membraneless

alkaline

3. IEA report, «Renewables 2019: global status report».

electrolyzer. International

REN 21. 2020. 336 р. ISBN 978-3-9818911-7-1. [in English].

Journal of Hydrogen Energy.

4. Enevoldsen P., Sovacool B., Tambo T . Collaborate,

doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.01.209.
25. Wang P., Kang X.-d. Hydrogen-richboron-containing

involve, or defend? A critical stakeholder assessment and strategy

materials for hydrogen storage. Dalton Transactions, 2008. № 40.

for the Danish hydrogen electrolysis industry. International

Рp. 5400–5413. doi: https://doi.org/10.1039/B807162D.

journal of hydrogen energy. 2014. Vol. 39. Рp. 20879–20887.

26. Соловей В.В., Ивановский А.И., Черная Н.А.,

doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.10.035. [in English].

Шевченко А.А. Энергосберегающие технологии генерации и

5. Samaniegoa J., Alija F., Sanz S., Valmaseda C.,

энерготехнологической переработки водорода. Компрессор.

Frechoso F. Economic and technical analysis of a hybrid wind

и энерг. машиностроение. 2010. № 2(20). С. 21–24.

fuel cell. Renewable Energy. 2008. Vol. 33. Рp. 839–845.
[in English].

27. Соловей В.В., Чорна Н.А., Кошельнік О.В.
принципів

створення

6. Cardenas R., Pena R., Asher G., Clare J. Power

металогідридних

систем.

smoothing in wind generation systems using a sensor less vector

Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2011. № 7 (89).

controlled induction machine driving a flywheel. IEEE Trans.

С. 67–73.

Energy

Розробка

науково-технічних

тепловикористовуючих

Convers.

2004.

Vol. 19,

Рp. 206–216.

doi: https://doi.org/10.1109/TEC.2003.816605. [in English].
Відновлювана енергетика. 2021. № 3

30

ISSN 1819-8058 (Print)

КОМПЛЕКСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ВДЕ
7. Valverde-Isorna L., Ali D., Hogg D., Abdel-Wahab M.

ISSN 2664-8172 (Online)

Conversion and Management. 2019. Vol. 188. Pp. 131–141.

Modelling the performance of wind–hydrogen energy systems:

doi: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.03.067.

Case study the Hydrogen Office in Scotland/UK. Renewable and

[in English].
16. Iordache I.,Bouzek K., Paidar M., Stehlík K.,

Sustainable Energy Reviews. 2016. Vol. 53. Рp. 1313–1332.

Töpler J., Stygar M., Dąbrowa J., Brylewski T., Stefanescu I.,

doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.08.044. [in English].

Iordache M., Schitea D., Grigoriev S.A., Fateev V.N., Zgonnik V.

8. Douak M., Settou N. Estimation of hydrogen production

The hydrogen context and vulnerabilities in the central and

using wind energy in Algeria. Energy Procedia. 2015. Vol. 74. Рp.

Eastern European countries. International journal of hydrogen

981–990. [in English].

energy.

9. Enevoldsen P., Sovacool B. K. Integrating power

17.

FaroeIslands. Renewable Energy. 2016. Vol. 85. Рp. 642–648.

Development

doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2015.06.065. [in English].

a

Y.,

Chorna

Perspective

N.,

Metal

Shevchenko
Hydride

A.

Energy

storage, transportation and application. M. Chemistry. 1989.

[in English].

672 p. [in Russian].

11. Solomin E., Kirpichnikova I., Amerkhanov R.,

19. Shevchenko A.A. Creation of autonomous and network

Korobatov D., Lutovats M., Martyanov A. Wind-hydrogen standal

energy-technological complexes with a hydrogen storage of

oneuninterrupted power supply plant forall-climate application.

energy. Scientific and Applied Journal Vidnovluvana energetika.

International Journal of Hydrogen Energy. 2019. Vol. 44. № 7.

2020. Vol. 61 (2). Рp 18–27.

Рp. 3433–3449. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.12.001.

doi: https://doi.org/https:/doi.org/10.36296/1819-8058.

[in English].

20. Avramenko A.M., Shevchenko A.A., Chorna N.A.,

12. Eichman J., Townsend A., Melaina M. Economic

Kotenko A.L. Application of highly efficient hydrogen generation

Assessment of Hydrogen Technologies Participating in California

and storage systems for autonomous energy supply. Naukovyi

Electricity Markets. NREL is a national laboratory of the U.S.

Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021. No. 3.

Department of Energy Office of Energy Efficiency & Renewable

Рp. 69–74. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/069. [in English].

Energy Operated by the Alliance for Sustainable Energy, LLC.

21. Solovey V.V., Zipunnikov N.N., Shevchenko A.A.

р.

Study of the efficiency of electrode materials in electrolysis

doi: https://doi.org/10.2172/1239543. [in English].

systems with a separate cycle of gas generation. Journal of

13. Reuß M., Grube T., Langemann M., Calnan S.,

Mechanical

Robinius M., Schlatmann R., Rau U., Stolten D. Solar hydrogen

Engineering.

2015.

Vol. 18 (2).

Pp. 72–76.

URL: http://journals.uran.ua/jme/article/view/46689. [in Russian].

production: a bottom-up analysis of different photovoltaic–

22. Ma Z., Eichman J., Kurtz J. Fuel Cell Back up Power

electrolysis pathways. Sustainable Energy Fuels. 2019. Vol. 3.

System for Grid-Service and Micro-Grid in Telecommunication

Pp. 801–813. doi:https://doi.org/10.1039/C9SE00007K. [in English].

Applications. ASME 12th International Conference on Energy

14. Chang W. J., Lee K.-H., Ha H., Jin K., Kim G., Hwang

Sustainability. (June 24–28, 2018, Lake Buena Vista, Florida,

S.-T., Lee H., Ahn S.-W., Yoon W., Seo H., Hong J.S., Go Y. K.,

USA). 2018. 9 p. doi: https://doi.org/10.1115/ES2018-7184.

Ha J.-I., Nam K.T. Design principle and loss engineering for

[in English].

photovoltaic–electrolysis cell system. ACS Omega. 2017. Vol. 2.

23. Chitsazana A, Monajjemib M. Increasing the

No. 3. Pp 1009–1018.

efficiency Proton exchange membrane (PEMFC) & other fuel

doi: https://doi.org/10.1021/acsomega.7b00012. [in English].

cells through multi graphene layers including polymer membrane

15. Reza Akhtari M., Baneshi M. Techno-economic

electrolyte. French-Ukrainian Journal of Chemistry. 2020. Vol. 8.

assessment and optimization of a hybrid renewable co-supply of

No. 1. Рp. 95–107. doi: https://doi.org/10.17721/fujcV8I1P95-107.

electricity, heat and hydrogen system to enhance performance by

[in English].

recovering excess electricity for a large energy consumer. Energy
Відновлювана енергетика. 2021. № 3

of

18. Hamburg D. Yu. Hydrogen: properties, production,

Рp. 1500–1507. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2006.10.030.

31

Matsevytyi

doi: https://doi.org/10.15407/pmach2019.04.048. [in English].

International Journal of Hydrogen Energy. 2007. Vol. 32.

2016.

Pp. 19036–19054.

Journal of Mechanical Engineering. 2019. Vol. 22. No. 4. Рр. 48–52.

study on the production of hydrogenf rom wind power,

NREL/TP-5400-65856.

No. 35.

Accumulation System Based on Fuel Cells for Wind Energetics.

10. Greiner J., Korpås M., Holen A. A Norwegian case

Report

Vol. 44.

doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.08.128. [in English].

systems for remote island energy supply: Lessons from Mykines,

Technical

2019.

31

ISSN 1819-8058 (Print)

КОМПЛЕКСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ВДЕ
24. Solovey V.V., Shevchenko A.A., Zipunnikov M.M.,

ISSN 2664-8172 (Online)

Energy audit. 2011. No. 7(89). Pp. 67–73. [in Ukrainian].

Kotenko A.L., Khiem N.T., Tri B.D., Hai T.T. Development of high

28. Steward D., Saur G., Penev M., Ramsden T. Lifecycle

pressure membraneless alkaline electrolyzer. International

Cost Analysis of Hydrogen Versus Other Technologies for

Journal of Hydrogen Energy.

Electrical Energy Storage. Technical Report NREL/TP-560-

doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.01.209. [in English].

46719. 2009. doi: https:// doi.org /10.2172/968186. [in English].

25. Wang P., Kang X.-d. Hydrogen-richboron-containing

29. Matsevytyi Yu.M., Solovey V.V., Chorna N.A.

materials for hydrogen storage. Dalton Transactions, 2008.

Improving the efficiency of metal hydride elements of heat-using

No. 40. Рp. 5400–5413. doi: https://doi.org/10.1039/B807162D.

installations. Journal of Mechanical Engineering. 2006. Vol. 9.

[in English].

No. 2. Pp. 85–93. [in Ukrainian].

26. Solovey V.V., Ivanovsky A.I., Chorna N.A.,

30. Chorna N.A., Hanchyn V.V. Modeling Heat and Mass

Shevchenko A.A. Energy-saving technologies of hydrogen

Exchange Processes in Metal-hydride Installations. Journal of

generation and energy-technological processing. Compressor. and

Mechanical Engineering. 2018. Vol. 21(4). Рp. 63–70.

energy. mechanical engineering. 2010. No. 2(20). Pp. 21–24.

doi: https://doi.org/10.15407/pmach2018.04.063. [in English].
31. Chorna N.A., Ganchin V.V. Use of mathematical

[in Russian].
27. Solovey V.V., Chorna N.A., Koshelnik O.V.

modeling to improve the mass and dimensions of metal hydride

Development of scientific and technical principles for the creation

plants. Mathematical methods and physical and mechanical fields.

of heat-using metal hydride systems. Energy saving. Energy.

2019. Vol. 2. No. 3. Рp. 159–167. [in Ukrainian].

Стаття надійшла до редакції 15.03.21
Остаточна версія 17.09.21

Відновлювана енергетика. 2021. № 3

32

ISSN 1819-8058 (Print)

СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА

ISSN 2664-8172 (Online)

УДК 620.91

DOI: https://doi.org/10.36296/1819-8058.2021.3(66).33-44

НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ
С.В. Матях, канд. техн. наук, Т.В. Суржик, д-р. техн. наук, В.Ф. Рєзцов, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук,
В.Ю. Іванчук
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
03056, просп. Перемоги, 37, м. Київ, Україна
У роботі представлено результати аналітичних досліджень щодо стану та перспектив розвитку сонячної теплової
енергетики у світі та в Україні. Завдяки екологічним перевагам сонячних теплових технологій їх широке застосування є
одним із перспективних напрямів декарбонізації світової енергетики. Розвитку сонячної теплоенергетики у світовій
енергетиці приділяється серйозна увага і підтримка. Детальний огляд загальних світових тенденцій із документуванням
сонячної теплової потужності, визначенням внеску сонячних теплових систем у постачання енергії та обсягів зменшення
викидів вуглекислого газу за рахунок їх застосування показує постійно зростаючий попит на такі системи. У країнах з
високим рівнем впровадження сонячного теплового обладнання створено повний комплекс нормативно-правового
забезпечення даного процесу, на основі нормативно-методичного забезпечення і пакету засобів економічної підтримки
діють ефективні державні програми.
Завдяки наявності значного енергетичного потенціалу сонячного випромінювання широке впровадження теплоенергетичного
обладнання в Україні є ефективним практично на всій території. Сонячне теплове обладнання має широкий діапазон
використання в різних галузях господарювання України, його встановлення не потребує спеціальних дозволів, що значно
скорочує терміни впровадження. Теплові процеси, які використовують енергію сонячного випромінювання, досліджені та
опрацьовані майже для всіх напрямів теплових технологій, на ринку сонячного енергетичного обладнання є широка гама
необхідних пристроїв та обладнання, однак в Україні практично відсутні моніторинг та заходи стимулювання їх
впровадження.
Для забезпечення масштабного впровадження сонячних теплових технологій в Україні необхідно створити комплекс
нормативно-правового забезпечення даного процесу і розробити заходи щодо економічної підтримки як виробників
енергетичного обладнання, так і споживачів теплової енергії. Відповідним державним органам необхідно підвищити рівень
моніторингу даних щодо ефективності їх встановлення та експлуатації на території України. Важливим напрямом
роботи є створення розгалуженої інфраструктури теплової сонячної енергетики з підрозділами на рівні місцевих
територіальних громад. Бібл. 7, рис. 1.
Ключові слова: сонячне теплопостачання, сонячний колектор, фотоелектричні панелі, гібридні сонячні панелі.

DIRECTIONS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOLAR THERMAL
ENERGY
S. Matyakh, candidate of technical science, T. Surzhyk, doctor of technical science, V. Ryeztsov, corresponding member of the
NAS of Ukraine, doctor of technical science, V. Ivanchuk
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20A Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine,
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
03056, 37 Peremogy Av., Kyiv, Ukraine.
The paper presents the results of analytical research on the state and prospects of development of solar thermal energy in the world
and in Ukraine. Due to the ecological advantages of solar thermal technologies, their wide application is one of the promising areas
© С.В. Матях, Т.В. Суржик, В.Ф. Рєзцов, В.Ю. Іванчук, 2021
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of decarbonization of world energy. The development of solar thermal energy in the world energy sector is given serious attention
and support. A detailed review of general global trends with documentation of solar thermal capacity, determining the contribution
of solar thermal systems to energy supply and reducing carbon dioxide emissions through their use, shows the ever-growing demand
for such systems. In countries with a high level of implementation of solar thermal equipment, a full range of regulatory and legal
support for this process has been created, and effective state programs operate on the basis of regulatory and methodological
support and a package of economic support.
Due to the significant energy potential of solar radiation, the widespread introduction of thermal energy equipment in Ukraine is effective
almost throughout the territory. Operation of solar thermal equipment in various sectors of the economy of Ukraine has a wide range of
uses, its installation does not require special permits, which greatly simplifies and reduces the time of implementation. Thermal processes
that use solar energy are researched and processed for almost all areas of thermal technologies, the market of solar energy equipment has a
wide range of necessary devices and equipment, but in Ukraine there is almost no monitoring and measures to stimulate their
implementation.
To ensure the large-scale introduction of solar thermal technologies in Ukraine, it is necessary to create a set of regulatory and legal
support for this process and develop measures for economic support for both energy equipment manufacturers and heat consumers.
Relevant government agencies need to increase the level of monitoring of data on the effectiveness of their installation and operation
in Ukraine. An important area of work is the creation of an extensive infrastructure of thermal solar energy with units at the level of
local communities. Bibl. 7, fig. 1.
Keywords: solar heat supply, solar collector, photovoltaic panels, hybrid solar panels.
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Перелік використаних позначень та скорочень:
МЕА − Міжнародне енергетичне агентство;
ЖБК −житлово-будівельний кооператив;
СК − сонячний колектор;
ОСББ − об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку;

Вступ.

Основним

напрямом

CO2 – вуглекислий газ;
PVT панелі − гібридні фотоелектричнітеплові колектори;
SHC TCP − Програма співпраці сонячних технологій
нагрівання та охолодження.

світової

Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну

енергетики є перехід до нового «зеленого»

клімату. Стратегія низьковуглецевого розвитку

енергетичного курсу. Україна у 2016 році

України до 2050 року, що передбачає скорочення

ратифікувала Паризьку кліматичну угоду щодо

викидів, збільшення поглинання парникових

регулювання заходів зі

газів і впровадження екологічно безпечного

зменшення викидів

діоксиду вуглецю з 2020 року, яка передбачає,

виробництва

із

що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів

технологій у всіх секторах економіки, у 2017 році

в атмосферу та неперевищення потепління на

була

2 градуси беруть на себе всі держави, незалежно

Міністрів України [2].

схвалена

застосуванням
розпорядженням

«зелених»
Кабінету

від ступеня їхнього економічного розвитку.

Завдяки екологічним перевагам сонячних

Однією з перших країн світу Україна розробила

теплових технологій їх широке застосування є

стратегічний кліматичний документ і подала до

одним із перспективних напрямів декарбонізації
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потенціал

поінформованості про доступні технологічні

сонячного випромінювання в Україні є достатньо

варіанти та потенційні вигоди як громадськості,

високим

так і потенційних інвесторів.

для

Енергетичний

широкого

впровадження

Постановка

теплоенергетичного обладнання практично в усіх

задачі.

Визначення

напрямів

сонячного

областях. Теоретичний потенціал, або сумарне

перспективих

річне

теплопостачання, ефективного обладнання та

надходження

територію

сонячної

України,

радіації

оцінюється

720∙10 кВт∙год,

що

88,4 млрд т у. п.

Середньорічна

12

є

на

на
рівні

дієвих

еквівалентним

механізмів

аналітичних

кількість

стимулювання

досліджень

рівня

поверхні, на території України становить від

теплопостачання в Україні.

вище,

на

впровадження
Оскільки

1070 кВт·год/м , в її північній частині, до
2

і

основі

світового

та

вітчизняного досвіду сприятиме підвищенню

сумарної сонячної радіації, що потрапляє на 1м2

1400 кВт·год/м2

на

систем

сонячного

основним

елементом

геліосистеми є сонячний колектор (СК), в якому

півдні. Термін

ефективної експлуатації сонячних водонагрівачів у

відбувається

південних областях України − 7 місяців (з квітня по

радіації в теплову, то обсяги впровадження таких

жовтень), у північних областях – 5 місяців (з травня

систем вираховуються в квадратних метрах

по

сонячних колекторів, розрахунок проводиться за

вересень)

[1].

Впровадження

сонячних

перетворення

площею

та,

енергії

теплових технологій дозволяє знизити витрати

загальною

органічних енергоносіїв, одночасно скорочуючи

розрахунках

обсяги шкідливих викидів.

питомими величинами на одного мешканця.

між

при

сонячної

окремими

порівняльних
країнами,

за

У країнах з високим рівнем впровадження

Найпоширенішими у системах сонячного

сонячних колекторів створено повний комплекс

теплопостачання є класичні плоскі сонячні та

нормативно-правового

трубчасті

забезпечення

процесу,

вакуумні

колектори.

Суттєвими

діють державні програми, що включають повне

перевагами плоских сонячних колекторів є їх

нормативно-методичне забезпечення діяльності в

невисока ціна та висока ефективність в теплу

галузі сонячної теплоенергетики і пакет засобів

пору

економічної підтримки (зазвичай кредити або

характеризуються

податкове

зарахування

продуктивністю серед плоских колекторів, але

створена

розгалужена

витрачених

засобів);

інфраструктура

року.

Вакуумні

плоскі

колектори

максимальною

більш дороговартісні та складні в процесі

з

монтажу і при експлуатації.

підрозділами на рівні територіальних громад.
Важливою формою роботи є розвиток суспільної

Досить поширеними в останній час є

думки.

термосифонні безнапірні сезонні геліосистеми,

Перешкодами широкому впровадженню

які

відрізняються

простотою

конструкції

й

сонячних теплових технологій в Україні є

невисокою ціною. Їх основою є скляні вакуумні

недостатня увага органів державної влади до

труби, а передача тепла здійснюється без насоса і

впровадження

системи

забезпечення,

правового
а

також

та

нормативного

недостатній
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гарячою

водою

(SHC TCP)

об’єктів

сезонної дії (дач, котеджів, баз відпочинку,

Метою звіту є:

Останнім часом значного поширення у

- надання огляду загальних світових

світі отримали PVT панелі, або гібридні сонячні

тенденцій;

панелі, що поєднують фотоелектричні панелі і
сонячні

колектори.

В

підвищенні

температури

експлуатації

при

ефективність

традиційного

- представлення спеціальних програми та

процесі

найбільш ефективних проєктів;
- документування

рідиною,

отримання гарячої
температуру

що

циркулює,

сонячної

теплової

потужності, встановленої на важливих ринках у

фотоелектричного

модуля знижується. В PVT панелях теплота
поглинається

енергетичного

агентства (МЕА) [7].

курортних закладів тощо).

теплові

Міжнародного

всьому світі;

для

- визначення внеску сонячних теплових

води, знижуючи робочу

систем у постачання енергії та обсяги зменшення

фотоелемента

і

викидів CO2 за рахунок їх застосування.

підвищуючи

ефективність його використання. Їх застосування

До перших видань звіту входили дані з

вирішує проблему перегріву фотоелектричних

35 країн а за останні 15 років база даних була

панелей, особливо влітку. Вартість PVТ дещо

розширена до 68 країн, які представляють

вища вартості окремих фотоелектричних панелей

4,95 млрд людей, або близько 67 % населення

і сонячних колекторів, але їх використання

світу. Встановлена потужність в них оцінюється

значно ефективніше, ніж кожна окрема з цих

в 95 % світового ринку сонячної теплової енергії.

технологій.

Поряд зі збільшенням числа країн значно

Теплове використання сонячної енергії

підвищився ступінь деталізації представлених

сильно варіюється залежно від регіону і може

даних. Дані збираються шляхом опитування

бути приблизно розподілене за типами сонячного

національних делегатів Виконавчого комітету

теплового колектора, типами роботи системи

SHC TCP та інших національних експертів, що

(насосні сонячні теплові системи, термосифонні

працюють у галузі сонячної теплової енергетики.

системи) та основними типами застосування

Оскільки деякі з 68 країн, включених до цього

(опалення

для

звіту, мають дуже детальну статистику, а інші −

побутових потреб, опалення приміщень, теплота

лише оцінки експертів, дані перевіряються з

для

сонячне

метою визначення правдоподібності на основі

централізоване опалення та сонячне теплове

різних публікацій. На жаль, Україна в цьому

охолодження).

переліку не наведена [7].

басейну,

нагрівання

промислових

Показники

води

процесів,

розвитку

сонячної

Основою для оцінки внеску сонячних

теплоенергетики надаються у щорічному звіті

теплових систем у світове енергопостачання та у

Solar Heat Worldwide, який публікується з 2005

зменшення викидів вуглекислого газу послужила

року в рамках Програми співпраці сонячних

площа

технологій

встановленою потужністю.

нагрівання
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розглядаються

типи

всьому світі, досі є невеликими термосифонними

колекторів: плоскі сонячні та трубчасті вакуумні

системами. Низка країн, як-от Греція, Південно-

колектори з водою як носієм енергії; повітряні

Африканська

сонячні колектори. Починаючи з 2019 року до

Латинської Америки, мають потужні ринки збуту

розгляду

включено

фотоелектричні-теплові

такі

ринку

країни

в цій галузі завдяки ефективним програмам

колектори,

оскільки

державної підтримки [7].
Постійно

теплоенергетики.

сонячне

випромінювання

систем

в

для

працювало

колектори PVT можуть відіграти важливу роль у

теплових

енергозабезпеченні майбутнього.

підключених

сонячна

теплова

зростає

кількість

централізованого

сонячних

опалення

та

промислового застосування. На кінець 2019 року

електроенергію та теплоту в одному пристрої,

Світова

деякі

гібридні

сонячної

Перетворюючи

та

також

станніми роками вони стали більш актуальними
на

Республіка

потужність,

близько
систем

великих

(>350

до

теплопостачання

400

кВт∙год;

мереж
та

в

сонячних
500м2),

централізованого

житлових

будинках.

накопичена на кінець 2019 року, становила

Загальна встановлена потужність цих систем −

479 ГВт∙(684 млн м2). Відповідний річний вихід

1615 МВт (2,3 млн м2). Я уже було выдзначено, в

сонячної теплової енергії склав 389 ТВт∙год, що

Данії цей ринок у 2019 році виріс приблизно на

відповідає економії 41,9 млн тонн нафти та

170 %.

135,1 млн тонн СО2. Це відповідає 3,5-річному

європейською країною для масштабних систем

річному викиду CO2 у Швейцарії. Обсяги

централізованого опалення, збільшивши на 35 %

впровадження нових колекторних установок у

нещодавно встановлену площу колекторів у

різних країнах постійно змінювались. Останнім

всьому світі. А за межами Європи у 2019 році

часом спостерігається їх зменшення на великих

Китай додав 97 % встановленої площі колекторів

ринках, зокрема в Китаї, США, Німеччині та

для великомасштабних систем [7].

Австралії. Стабільними є ринки в Мексиці та

Данія

Останными

залишається

роками

провідною

неухильно

зростає

Туреччині, збільшувальними − в Данії, на Кіпрі,

інтерес до сонячних теплових систем для

у

промислових

ПАР

та

впровадження

Греції.

Зменшення

приблизно

на

8%

обсягів
у

перспективних

Китаї

процесів.

Реалізувано

проєктів −

від

кілька
малих

спричинило скорочення світового ринку в 2019

демонстраційних установок до дуже великих

році приблизно на 6 % порівняно з 2018 роком.

систем на 100 МВт. На кінець 2019 року

Однак

функціонувало

у

деяких

країнах

спостерігалася

щонайменше

800

теплових

протилежна тенденція, хоча збільшення частки

систем сонячного теплопостачання загальною

ринку не змогло компенсувати зменшення на

площею колекторів 1 млн м2 (700 МВт).

більших

ринках.

Значне

ринку

У 2019 році в Європі було встановлено

зафіксовано в Данії (170 %), на Кіпрі (24 %), у

23 великомасштабні сонячні теплові системи

Південній Африці (20 %), Греції (10 %), Тунісі

площею близько 228 900 м2 (160 МВт). Із них

(7 %), Бразилії (6 %) та Індії (2 %). Близько 60 %

15 − у Данії (191 300 м2), включаючи п'ять

сонячних теплових систем, встановлених у

розширень вже існуючих систем, 6 − у Німеччині

Відновлювана енергетика. 2021. № 3

зростання

38

ISSN 1819-8058 (Print)

СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА

ISSN 2664-8172 (Online)

(14 700 м2), 1 − у Латвії (21 700 м2) та 1 − в

2%

Австрії (1200 м2). У Китаї в 2019 році було

використовується

встановлено

системах

опалення

47

систем

великих

найбільша

централізованого

будівель

система

теплопостачання

має

загальної
для

встановленої
в

сонячних

гарячого

потужності
комбінованих

водопостачання

та

(307 000 м ),

опалення приміщень. Решта систем, близько 2 %,

централізованого

забезпечували теплотою інші галузі, включаючи

2

площу

колектора

мережі

35 000 м2 [7].

централізованого

теплопостачання,

промислові процеси та сонячне охолодження.

Окрім

галузей

промисловості,

де

Загальна сонячна теплова потужність колекторів

традиційно використовуються сонячні теплові

води зросла з 62 ГВт (89 млн м2) у 2000 році до

системи, є нові застосування, в яких побудовано

479 ГВт (684 млн м2) у 2019-му. Відповідні річні

різні системи, зокрема постачання сонячного

показники

тепла в теплиці для вирощування квітів та овочів

енергії склали до 51 ТВт∙год у 2000 році та

тощо. Цікавим є проєкт, реалізований у кількох

389 ТВт∙год у 2019-му (рис. 1) [7].

системах Німеччини, що стосується нагрівання

теплової

в усіх встановлених сонячних теплових системах

В усьому світі більше половини всіх
сонячних

сонячної

Глобальний вихід сонячної теплової енергії

систем регулювання тиску газу.
встановлених

використання

є

нафти та зменшенню викидів CO2 на 135,1 млн

насосними

тонн. Це свідчить про значний внесок цієї

сонячними системами. Термосифонні системи

технології у зменшення глобальних викидів

здебільшого впроваджено в теплих кліматичних

парникових газів та декарбанізацію світової

зонах, таких як Африка, Південна Америка,

енергетики.

Південна Європа та країни Близького Сходу. В

споживачів гарячої води демонструє тенденцію

цих регіонах термосифонні системи найчастіше

до зростання – 37 % загальної потужності та 60 %

оснащені плоскими колекторами, тоді як у Китаї

нововстановленої потужності. Кількість робочих

використовується типова термосифонна система

місць у галузях виробництва, монтажу та

для забепечення гарячою водою побутових

обслуговування сонячних теплових систем у

потреб. До кінця 2018 року 53 % розрахункової

2018 році в усьому світі оцінювалась у 650 000.

кількості сонячних теплових систем на водній

Порівняно з іншими технологіями відновлюваної

основі використовувалась для отримання гарячої

енергії сонячні теплові системи забезпечували в

води в будинках на одну сім’ю, 37 % приєднано

цілому 389 ТВт∙год теплоти, тоді як вітрові

до

турбіни

термосифонними,

більших

систем

водопостачання
готелів,

а

теплових

решта

−

внутрішнього

багатоквартирних

лікарень,

шкіл

тощо,

систем

у 2019 році відповідає економії 41,9 млн тонн

гарячого
будинків,
а

забезпечували

фотоелектричні

6%

електроенергії [7].

використовується для опалення басейнів. Близько
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Потужність, ГВттепл., Power, GW heat.,
Теплова енергія, ТВт∙год Thermal energy, TWh

Рис. 1. Глобальна сонячна теплова потужність та річна енергоємність за період 2000−2019 рр.
− глобальна сонячна теплова потужність в експлуатації, ГВттепл.
− глобальний вихід сонячної теплової енергії, ТВт∙год
Fig. 1. Global solar thermal capacity in operation and annual energy yields 2000 – 2019
− Global solar thermal capacity in operation, GW heat.
− Global output of solar thermal energy, TWh.

Одним

із

прикладів

запровадження

для сталого розвитку та створення робочих місць.

успішної стратегії встановлення термосифонних

Фотоелектричні

теплові

колектори

й

систем є Бразилія, що має давні традиції

системи включено вдруге до звіту Solar Heat

сонячних теплових систем у соціальному житлі.

Worldwide. Цей ринок розвивався дуже добре у

Дія великих житлових програм у Бразилії

2019 році й мав значне глобальне зростання − на

розпочалася в середині 90-х років, а у 2009 році

9 %. Цю тенденцію спостерігали також на

федеральним урядом Бразилії для збільшення

європейському ринку, з темпом зростання 14 %.

доступу до житла малозабезпечених сімей та

На кінець 2019 року загальна встановлена площа

підтримки

колекторів PVT становила 1 166 888 м2 і 58 % цієї

економічної

діяльності

під

час

міжнародної фінансової кризи була створена

площі

Програма «Мій дім, моє життя» (MHML). Завдяки

кількість систем PVT, що працювали на кінець

державній підтримці, незважаючи на незначне

2019 року, становила 25 823. Зокрема 86 % − для

падіння ринку між 2015 і 2018 роками, у 2019 році

сонячного повітряного (попереднього) опалення

відбулося зростання ринку на 6 %, завдяки чому

та

Бразилія ввійшла в сімку країн з найвищим рівнем

приготування гарячої води для односімейних

ринку

Досвід

будинків та 4 % − для сонячних комбінованих

Бразилії показує, що можна досягти масштабного

систем, що забезпечують гаряче водопостачання

впровадження, а сонячні водяні системи опалення

та опалення приміщень. Близько 1 % загальної

пропонують економічно ефективну можливість

встановленої потужності забезпечують теплотою

сонячного

теплопостачання.
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системи

великої

гарячого

потужності

встановлено Постановою Кабінету Міністрів

для

України від 17.10.2011 № 1056. Одним із

багатоквартирних будинків, готелів, лікарень,

енергоефективних

шкіл тощо. На решту систем, що надають

стимулювання

теплоту й електроенергію для інших застосувань,

систем

включаючи централізоване опалення та сонячну

гарячого

теплоту

додаткового

для

промислового

застосування,

припадає близько 2 % [7].

населення

сонячного

програми
до

впровадження

теплопостачання

водопостачання
обладнання

та
й

є

та/або

відповідного

матеріалів.

При

впровадженні систем сонячного теплопостачання

Перспективи розвитку сонячної теплової
енергетики

заходів

висвітлено в

гарячого

водопостачання

як

в

вітчизняних

багатоквартирних ОСББ і ЖБК, так і для

програм і постанов, однак відсутність конкретної

населення одно- та двоквартирних житлових

статистичної звітності не дає можливості оцінити

будинків відшкодування здійснюється тільки на

сучасний

придбання сонячного колектора, а витрати на

рівень

низці

та/або

впровадження

теплових

сонячних технологій в Україні.

відповідне додаткове обладнання і матеріали до

Від 2014 року в Україні діє програма

нього

(циркуляційний

«Теплий кредит», метою якої є надання допомоги

регулювальна

у закупівлі та впровадженні енергоефективних

розширювальний

засобів для зменшення обсягів використання

теплообмінник,

традиційних

відшкодовуються [4].

енергоресурсів.

За

правилами

програми споживач − фізична особа, об’єднання
співвласників

багатоквартирного

та

насос,

запірно-

запобіжна
бак,

арматура,

бак-акумулятор,

фітинги)

Наказом

Міністерства

не

регіонального

будинку

розвитку, будівництва та житлово-комунального

(ОСББ) або житлово-будівельний кооператив

господарства України № 100 від 19.04.2019

(ЖБК) − отримує цільовий кредит на продукцію

затверджено

зі списку, затвердженого державним агентством з

енергетичного маркування водонагрівачів, баків-

енергоефективності

енергозбереження

акумуляторів та комплектів з водонагрівача і

України, а держава відшкодовує йому частину

сонячного обладнання», що включає загальні

коштів,

положення, обов’язки постачальників, обов’язки

та

переводячи

їх

на

рахунок

банку-

«Технічний

регламент

кредитора. Одним із енергоефективних заходів

розповсюджувачів,

програми

розрахунку,

вимоги

сонячного

здійснення

державного

теплопостачання та/або гарячого водопостачання

В додатках

та

представлено терміни та їх значення, форма

є

стимулювання

впровадження
відповідного

населення

систем
додаткового

обладнання

до

і

матеріалів.

(зразок)

Орієнтовний перелік енергоефективного

до

методи
до

під

ринкового

нагляду.

етикетки,

документації,

і

перевірки

технічного

енергетичної

технічної

вимірювання

час

регламенту
вимоги

умови

і

до

технічні

обладнання та/або матеріалів, які є складовими

параметри

(комплектовання) устаткування та матеріалів,

енергоефективності

визначено

водонагрівачами, а також процедура проведення

Порядком

використання
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перевірки відповідності фактичних технічних
характеристик

водонагрівачів,

Сонячні теплові системи мають різну

баків-

складність, їх монтаж теж потребує різних

акумуляторів та комплектів з водонагрівача і

вкладень, але всі вони вимагають мінімум

сонячного

догляду

обладнання

вимогам

даного

технічного регламенту [4].
сонячної

експлуатації.

визначається

Отже, низкою постанов держава стимулює
розвиток

в

теплоенергетики,

Термін

багатьма

окупності

чинниками.

Для

ефективного використання сонячного колектора

однак

дуже

важливо

попередньо

врахувати

всі

статистика щодо впровадження систем сонячного

параметри, беручи до уваги кожний нюанс умов

теплопостачання відсутня. Так у публічному звіті

експлуатації.

Держенергоефективності (підсумки 2020 року)

Сезонні сонячні колектори застосовуються

інформації щодо впровадження систем сонячного

для гарячого теплопостачання в теплу пору року,

теплопостачання на надається [5].

зазвичай з квітня по жовтень. Всесезонні сонячні

Відсутня також відповідна інформація у

колектори можуть підігрівати воду протягом

звітній документації щодо програми «Теплий

усього

кредит», яка була розрахована на сім років

додатковим

(2014−2020).

вартість.

року,

але

потребують

обладнанням,

комплектації

що

підвищує

їх

Враховуючи важливість надання допомоги

Одним із напрямів вирішення проблем

населенню для утеплення осель та економії на

декарбонізації енергетичної галузі України є

комунальних послугах, Держенергоефективності

виконання

спільно з Міненерго ініціювали продовження

енергоефективності

програми

відновлюваних

«теплих

кредитів»

у

2021

році.

заходів

з

поліпшення

та

застосування

джерел

енергії

Програма діятиме переважно для індивідуальних

багатоквартирних

домогосподарств, а перелік заходів, на які можна

Найефективнішим і найменш витратним у цьому

залучити

разі

фінансування,

розширено.

Кредит

є

житлових

в

застосування

систем

сонячного

можна буде спрямувати на компенсацію затрат

теплопостачання.

на придбання енергоефективного обладнання,

споживання традиційних ресурсів та зменшення

отримавши

купівлі

шкідливого впливу на довкілля, позитивом є

на інші

значне зменшення залежності від постачальників

20 %

твердопаливних

компенсації

котлів і

35 %

при
–

Окрім

будинках.

зниження

обсягів

енергоносіїв.

енергоефективні заходи [6].

Прикладом

На ринку України є достатньо широкий

ефективності

застосування

теплоенергетичного

сонячних теплових систем у багатоквартирних

обладнання, переважно іноземного виробництва,

будинках за державної підтримки є будинок на

різних типів з різною комплектацією, і різною

54 квартири у м. Рівне, де було встановлено 18

потужністю.

продажу

сонячних колекторів. На нагрів води витрачалося

українського

10 667 м3 газу, а після встановлення колекторів, −

асортимент

з’явилися

сонячного

Останнім
сонячні

часом

колектори

у

виробництва за більш доступними цінами.

7 158 м3; економія коштів на нагрів води –
30 000 грн за рік. Загальна вартість проєкту
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склала близько 600 тис. грн. Реалізація проєкту

технологій в Україні для отримання значної

відбувалась за двома програмами: − 70 % за

економії органічного палива і поліпшення стану

рахунок

довкілля потребує більшої уваги відповідних

муніципального

бюджету

сталого

розвитку міста, 30 % − за кошти ОСББ із

державних

використанням «теплого кредиту» [3].

поінформованості та зацікавленості виробників

В Україні є приклади впровадження PVТ
панелей,

однак

застосування

на

вони

практиці

поки

що

1. Відновлювані джерела енергії. За ред. С.О. Кудрі.
Київ.

року

фотобатарей.

живлення

Виконано
моделювання

сонячного

випромінювання

з

енергоефективність,

багатоквартирного

від

конкуренто-

будинка

сонячними

колекторами.

[Електронний ресурс].

комплекс

процесів

«Безпека,

3. Перший в Україні проект по дооснащенню

URL:

https://teplosfera.com/project/pershyj-v-ukrayini-proekt-

po-doosnashhennyu-bagatokvartyrnogo-budyka/

фундаментальних досліджень з аналітичного та
чисельного

НАНУ.

URL: https://mepr.gov.ua/files/images/news.

експериментальні зразки фототермічних модулів
автономного

енергетики

спроможність». [Електронний ресурс].

досліджень

фахівців ІВЕ НАН України створено дослідні
системи

відновлюваної

2. Енергетична стратегія України на період до 2035

розробляються поправки до законопроєкту.

та

Інститут

2020. 392 с.

питання стимулювання розглядається, і вже
наукових

підвищення

отримали,

тарифи, як на фотоелектричні батареї. Але

результатами

метою

енергії.

оскільки на них не поширюються пільгові

За

з

енергетичного обладнання і споживачів теплової

широкого

не

органів

4. Про

взаємодії

затвердження

енергетичного

активними

маркування

Технічного

регламенту

водонагрівачів,

баків-

акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного

поверхнями фотобатарей і сонячних колекторів

обладнання. [Електронний ресурс].

та їх електротеплового стану із застосуванням

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0647-19#Text.
5. Публічний

методів синергетичного аналізу стійкості [1].
Висновки.

Теплові

використовують

процеси,

енергію

підсумки

які

2020

звіт
року

Держенергоефективності.
[Електронний

ресурс].

URL: https://saee.gov.ua/sites/default/files/ZVIT_SAEE_2020_0.p

сонячного

6. У 2021 році «теплі кредити» надаватимуть

випромінювання, опрацьовані майже для всіх

переважно приватним будинкам. [Електронний ресурс].

напрямів теплових технологій. Для реалізації цих

URL: https://glavcom.ua/economics/finances/u-2021-roci-teplikrediti-nadavatimut-perevazhno-privatnim-budinkam-

процесів розроблено широку гаму необхідних

733341.html

пристроїв та обладнання, здійснюється їх серійне

7. Weiss W., Spörk-Dür M. Solar Heat Worldwide.

виробництво; на ринку сонячного енергетичного

Institute for Sustainable Technologies Gleisdorf. Austria.

обладнання

наявні

2020. 86 р.

сонячного

теплового

пропозиції.

Експлуатація

обладнання

в

різних
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ДИНАМІЧНЕ З’ЄДНАННЯ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ В СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЯХ
Д.В. Бондаренко, канд. техн. наук
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича 20А, м. Київ, Україна.
Метою даної роботи є дослідження принципів динамічного з’єднання фотоелементів в сонячних панелях. У роботі
показано переваги використання таких з’єднань, оскільки розвиток техніки потребує живлення пристроїв з різними
напругами та струмами. Відмічено, що динамічні з’єднання можуть формувати довільну топологію ланцюгів генерування
електричної енергії шляхом зміни з’єднань з послідовних на паралельні і навпаки. Також відмічено, що є можливість
динамічної зміни параметрів безпосередньо при експлуатації системи. Відзначено, що для динамічної коммутації
паралельних і послідовних з’єднань потрібно три елементи електричного кола, показно елементарне коло динамічних
з’єднань, та коло для динамічної зміни полярності вихідної напруги сонячної панелі. Побудована базова схема динамічної
комутації фотоелементів в сонячній панелі з використанням польових транзисторів. Запропоновано шляхи вирішення
проблем, які пов’язані з паралельним з’єднанням та паразитними елементами. Розглянуто використання двох, з‘єднаних на
зустріч, MOSFET-транзисторів для динамічної комутації. Відмічено, що для керування таким колом доцільно
використовувати програмовані логічні контролери, які можуть керувати коммутацією з використанням зазделегідь
завантаженої мікропрограми та є гнучкими в оперативному керуванні і мають додаткові функції моніторингу та зв’язку з
віддаленими пристроями. На прикладі чотирьох фотоелементів показана конструкція сонячної панелі з динамічними
з’єднаннями фотоелементів і використанням SMD-транзисторів та керуванням за допомогою контролера. Відмічено, що
в такій конструкції всі елементи можуть бути максимально інтегрованими. Наголошено, що застосування динамічної
комутації також є кроком до формування змінного струму різної форми. Відмічено певні обмеження запропонованої
системи, зокрема кратність кількості фотоелементів в панелях, та намічено її подальший розвиток. Бібл. 14, рис. 5.
Ключові слова: динамічне з’єднання, комутація, сонячна панель, фотоелемент, MOSFET-транзистор, контролер.

DYNAMIC CONNECTION PV-CELLS IN SOLAR PANELS
D. Bondarenko, candidate of technical science
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
The goal of this work is investigation of principles dynamic connection pv-cells in solar panels. In this paper shown advantages
using these connections, that development of technique, require supply devices with different voltages and currents. It is noted that
dynamic connections can form any topology of circuits of electricity generation by changing the connections from series to parallel
and vice versa. It is also noted that there is a possibility of dynamic change of parameters directly during system operation. Shown
that for dynamic commutation parallel and series connections needs three elements of electric circuit. Shown elementary circuit of
dynamic connections and circuit for dynamic change of polarity output power of solar panel. Constructed basic circuit of dynamic
commutation pv-cells in solar panel with using field transistors. Ways to solve problems related to parallel connection and parasitic
elements are suggested. Shown using two, reverse connected, MOSFET-transistors for dynamic commutation. Marked that for
control of this circuit advisable using program logic controllers, which can control commutation using early loaded microprogram.
and are flexible in operational control and have additional functions of monitoring and communication with remote devices. With
example of four pv-cells, shown construction of solar panel with dynamic connection of pv-cells and using SMD-transistors and
control of controller. Marked that in this construction all elements could be maximum integrated. It is emphasized that the use of
© Д.В. Бондаренко, 2021
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dynamic commutation is also a step towards the formation of alternating current of various shapes. Certain limitations of the
proposed system are noted, in particular the multiplicity of the number of photocells in the panels, and its further development is
planned. Ref.. 14, fig. 5.
Keywords: dynamic connection, commutation, solar panel, pv-element, MOSFET-transistor, controller.
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Вступ.

Використання

генераторів

електричної

Постановка

фотовольтаїчних

чином,

замість використання фіксованих з’єднань в

різноманітних

електричних колах фотоелементів пропонується

споживачів, так і для комплексного застосування,

використовувати з’єднання, які комутуються

потребує

живлення

розробки

генераторів

з

та

великим

як

Таким

для

безпосереднього

енергії,

завдання.

виробництва

таких

динамічно. Такі з’єднання можуть формувати

розмаїттям

різних

довільну або прогнозовано-довільну топологію

номінальних параметрів. Окрім застосування

ланцюгів

перетворювальної техніки, яка перетворює сталу

шляхом

напругу і струм в широкий спектр напруг та

паралельні

струмів різної форми, можливе використання

параметри завдяки такій коммутації можуть

послідовно-паралельних з’єднань фотоелементів

змінюватись

в ланцюги різної топології для отримання різних

споживачів та режимів роботи навантаження.

номінальних параметрів [1, 2]. Дійсно, при

генерування
зміни
і
в

Елементи

електричної

з’єднань

з

навпаки.

Тобто

часі,

енергії

послідовних

залежно

динамічних

на

номінальні
від

потреб

з’єднань.

виробництві сонячних панелей можливе різне

Паралельне з’єднання джерел електричної енергії

розташування та різні з’єднання фотоелементів

передбачає використання двох з’єднань, які

для отримання необхідних номінальних значень.

сполучають два одноіменні полюси, а для

Недоліком

послідовного з’єднання, використовують одне.

такої

конструкції

є

статичність,

нерегульованість, тобто номінальні параметри не

Тобто для реалізації динамічної комутації

можуть змінюватись динамічно при інсталяції

потрібно

генерувальної

елемента

системи

або

навіть

при

її

експлуатації.
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використовувати
для

з’єднання

три

комутуючих

кожних

двох

генерувальних елементів (рис. 1). Як комутуючі
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елементи можуть виступати, як електромагнітні
реле,

так

і

напівпровідникові

Крім того, для зміни полярності вихідної

елементи,

напруги сонячної панелі на вихідних клемах

наприклад польові транзистори.

можна використати просту схему зустрічої
комутації (рис. 2).

Рис. 2. Схема комутації полярності джерела живлення на
вихідних клемах
Fig. 2. Polarity commutation circuit of source on terminals

Базова
фотоелементів.

Рис. 1. Динамічна комутація двох джерел живлення
Fig. 1. Dynamic commutation of two sources

Також

для

коммутації

у

компліментарні

силових
збірки,

цифрові

Розглянемо

комутації

базову

схему

які можна з’єднати паралельно, послідовно та

можуть

паралельно-послідовно (рис. 3). Для комутації
використаємо польові МДН-транзистори, які

мікросхемах,

мають низький внутрішній опір.

комутуючі

пристрої та драйвери.

Відновлювана енергетика. 2021. № 3

динамічної

динамічної комутації чотирьох фотоелементів,

застосовуватись різноманітні збірки ключових
елементів

схема
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Рис. 3. Приклад динамічної комутації джерел живлення з використанням послідовних та паралельних з’єднань
Fig. 3. Sample of dynamic commutation of sources by using series and parallel connections

Але

треба

з’єднання

зазначити,

джерел

що

живлення

паралельне
має

прямому

низку

зміщенні

мають

меньше

падіння

напруги, але при зворотному зміщенні мають не

негативних аспектів. Наприклад, в таких колах

досить велику напругу пробою, що

нерідко виникають вирівнювальні струми [3], які

враховувати. Але навіть і в такому разі падіння

можуть

напруги

негативно

вплинути

на

джерело

буде

близько

0,3–0,4 В,

що

треба
для

живлення з меншою напругою генерації та

одиночного сонячного елемента також досить

знижувати

суттєво, тому що кремнієвий фотогальванічний

ефетивність

системи

в

цілому.

Здебільшого в цьому разі використовують діоди

елемент

[4], але звичайні випрямлювальні діоди мають

зазначити, що падіння напруги на захисному

досить велике падіння напруги при прямому

діоді

включенні, біля 0,6 В. Як альтернативу можливо

з’єднанні декількох фотоелементів послідовно.

використовувати діоди Шоткі [5], які при

Більш складним, але сучасним рішенням є

Відновлювана енергетика. 2021. № 3

48

генерує

може

0,5 В

нівелюватись
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Слід

фіксованому

ISSN 1819-8058 (Print)

СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА
використання

ORing-діодів

альтернатива

можливе

ISSN 2664-8172 (Online)

[7].

Також

як

вза’ємного

короткого

замикання

між

використання

електродами джерел, доцільно використовувати

самовідновлювальних запобіжників з додатним

додаткові елементи, які обмежують такі процеси.

температурним коефіцієнтом разом з діодами або

Крім того, слід здійснювати роздільне керування

оптореле [8], але це не є універсальними

комутацією

рішеннями.

послідовного включення і при цьому добавляти

Крім

вищеозначеного,

у

MOSFET-

діода

[9],

що

для

паралельного

та

часовий проміжок між командами закриття та

транзисторів є ще значний недолік – це наявність
паразитного

з’єднань

відкриття транзисторів або реле.

унеможливлює

Керування

комутаційними

елементами

нормальну роботу вищеописаної схеми. Для

може здійснюватися за допомогою генераторів

подолання

стандартних

такого

недоліку пропонується

в

керуючих

сигналів

або

за

кожному плечі паралельного з’єднання джерел

допомогою програмованих логічних контролерів

живлення замість одного польового транзистора

(ПЛК) [12]. ПЛК містять мікропрограму, яка

розмістити

зустрічним

може динамічно та оперативно здійснювати

включенням (рис. 4). Таким чином при подачі на

комутацію з’єднань за встановленим алгоритмом

затвор керуючої напруги, відкриються обидва

та за командами ззовні. Саме використання

транзистори, а при відсутності напруги вони

програмованих

будуть

перспективним в таких системах, оскільки вони

два,

заперті

послідовно,

з

включеними

назустріч

контролерів

є

доцільним

і

на

окрім широкого спектра керуючих функцій,

паразитних діодах польових транзисторів з

містять функції з моніторингу та збору даних,

ізольованим

падіння

такі як напруга і струм на виході, температура

напруги, й у деяких джерелах його так і

панелі тощо [13]. А також ПЛК, завдяки

називають – «ідеальний діод» [10, 11].

використанню

паразитними

діодами.
затвором

До
не

речі,
виникає

якраз

інтегрованих

комунікаційних

функцій, мають можливість для об’єднання в
широкі

розгалужені

мережі

генерації

та

споживання електроенергії.
Схема

динамічної

комутації

фотоелементів на сонячній панелі. Отже,
виникає можливість реалізувати сонячну панель,
яка

буде

мати

цілий

спектр

номінальних

параметрів, крім того ці параметри можуть
Рис. 4. Динамічна комутація двох джерел живлення за
допомогою MOSFET-транзисторів

змінюватись під час генерації елетричної енергії.

Fig. 4. Dynamic commutation of two sources by MOSFETtransistors

дизайн

Також

для

того

щоб

в

Для такої реалізації можливо взяти стандартний
панелі

з

вертикально-

горизонтальним розміщенням фотоелементів і

результаті

внести зміни до з’єднань, включивши до них

перехідних процессів у комутуючих елементах

комутуючі елементи, наприклад транзистори в

при перекомутації джерел живлення не виникало
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режимі ключа (рис. 5). Комутація елементів може

використання динамічної комутації дає переваги

бути реалізована централізовано або розподілено.

не тільки при інсталюванні конкретних систем, а

При

й при керуванні пристроями та системами в

розподіленій

комутації

доцільно

використовувати SMD-елементи, які розташовані

процесі

в сонячній панелі безпосередньо біля кожного з

Наприклад,

фотоелементів або вмонтовані в фотоелементи.

споживанні може відрізнятись від напруги заряду

Всі елементи в такій конструкції можуть бути

акумулятора. Відповідно і з струмом, також є

максимально

можливість

інтегрованими.

Для

керування

безпосереднього
напруга

на

збільшення

використання.
навантаженні

струму

при

генерації

з

комутуючих елементів прокладаються додаткові

одночасним зниженням напруги. Застосування

лінії (на рис. 5 позначені пунктиром), які

динамічної

підключаються

формування змінного струму різної форми.

до

пристрою

керування

–

контролера.

комутації

також

є

кроком

до

Обмеженням даної схеми є те, що вихідні
напруга і струм будуть кратні U·2x та I·2x
відповідно, де U та I – вихідні параметри
фотоелемента або вихідні параметри фіксованоз’єднаних декільнох фотоелементів. Подальший
розвиток

підходу,

описаного

в

роботі,

та

розвиток таких схем комутації з’єднань полягає в
побудові більш універсальних схем взаємного
перетворення

з

послідовного

в

паралельне

з’єднання з можливим використанням множинної
комутації.
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АНАЛІЗ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІДЦЕНТРОВОГО РЕГУЛЯТОРА
РОТОРА ВІТРОУСТАНОВКИ ПРИ ФЛЮГЕРНОМУ РЕГУЛЮВАННІ
В.М. Головко, проф., д-р. техн. наук, В.П. Коханєвич, канд. техн. наук, М.О. Шихайлов, наук. співроб.,
Н.В. Марченко, мол. наук. співроб.
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна
Надійність, відносна простота конструкції та невисока собівартість відцентрових регуляторів сприяла їх широкому
використанню в різноманітних пристроях у різних галузях машинобудування та приладобудування. Використання цих
регуляторів у вітроустановках малої потужності дозволяє спростити конструкцію установки та забезпечити її надійну
роботу в період експлуатації. Теоретичні положення та вироблені на їх основі практичні рекомендації для проєктування
регуляторів цього типу постійно удосконалюються. Сучасні тенденції виготовлення лопаті направлені на максимальне
наближення реального профілю лопаті до розрахункового, тобто розширення лопаті від кінця до комеля до 1:4 і закруту
до 30°. Відповідно виникає необхідність урахування кута між хордою лопаті та її вектором моменту інерції, що і було
враховано при розробленні удосконаленої математичної моделі відцентрового регулятора ротора вітроустановки при
флюгерному регулюванні в Інституті відновлюваної енергетики.
В ряді робіт був проведений аналіз впливу параметрів відцентрового регулятора на його статичні характеристики.
В даній роботі аналогічний аналіз проведений для удосконаленої математичної моделі, відповідно з урахуванням кута між
хордою лопаті та її вектором моменту інерції, також проведено порівняння отриманих результатів з результатами,
отриманими за попередніми математичними моделями. Аналіз статичних характеристик відцентрового регулятора при
різних кутах між хордою лопаті та вектором моменту інерції лопаті показав, що при кутах до 5°, тобто в лопатях з
незначним закрутом, відхилення статичних характеристик є незначним, але з його збільшенням відхилення між
характеристиками зростає. Так при діапазоні регулювання 40° різниця за величиною відхилення обертів ротора для кута
закруту лопаті 20° становитиме до 50 %. Також, якщо не враховувати кут між хордою лопаті та її вектором моменту
інерції при налаштуванні відцентрового регулятора на номінальні оберти ротора, це призводить до зниження
ефективності роботи ротора. Так, відхилення від номінальних обертів регулятора і, відповідно, ротора без урахування
закруту лопаті в 10° становитиме 17 % у порівнянні з лопаттю, що не має закруту. Бібл. 10, рис. 10.
Ключові слова: вітроенергетика, вітроустановка, відцентровий регулятор, статичні характеристики відцентрового
регулятора.

ANALYSIS OF STATIC CHARACTERISTICS OF THE CENTRIFUGAL REGULATOR
OF THE WIND ROTOR WITH FLUGE CONTROL
V. Golovko, professor, doctor of technical science, V. Kokhanevich, candidate of technical science,
M. Shykhailov, research assistant, N. Marchenko, junior researcher
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine
Reliability, relative simplicity of design and low cost of centrifugal regulators have contributed to their widespread use in various
devices in various fields of mechanical engineering and instrument making. The use of these regulators in low-power wind turbines
allows to simplify the design of the installation and ensure its reliable operation during operation. Theoretical provisions and
practical recommendations developed on their basis for the design of this type of regulators are constantly being improved. Modern
trends in the manufacture of the blade are aimed at the maximum approximation of the real profile of the blade to the calculated, i.e.
© В.М. Головко, В.П. Коханєвич, М.О. Шихайлов, Н.В. Марченко, 2021
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the expansion of the blade from the end to the camel to 1:4 and torsion up to 30°. Accordingly, it is necessary to take into account the
angle between the chord of the blade and its vector of moment of inertia, which was done in developing an improved mathematical
model of the centrifugal regulator of the wind turbine rotor at weather vane control at the Institute of Renewable Energy.
In a number of works the analysis of influence of parameters of the centrifugal regulator on its static characteristics was carried out.
In this paper, a similar analysis is performed for an improved mathematical model, taking into account the angle between the chord
of the blade and its moment of inertia vector, and a comparison of the results with the results obtained by previous mathematical
models. Analysis of the static characteristics of the centrifugal regulator at different angles between the blade chord and the blade
moment of inertia vector showed that at angles up to 5°, i.e. in blades with slight torsion, the deviation of static characteristics is
insignificant, but with its increase the deviation between characteristics increases. Thus, with a control range of 40°, the difference
in the magnitude of the deviation of the rotor speed for the angle of rotation of the blade 20° will be up to 50%. Also, if you do not
take into account the angle between the chord of the blade and its vector of moment of inertia when adjusting the centrifugal
regulator to the nominal speed of the rotor, it reduces the effective operation of the rotor. So the deviation from the nominal speed of
the regulator and, accordingly, the rotor without taking into account the torsion of the blade at 10° will be 17% compared to the
blade without torsion. Bibl. 10, fig. 10.
Keywords: wind power, wind turbine, centrifugal regulator, static characteristics of centrifugal regulator.
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0

J T – момент інерції відцентрових тягарців;

– початковий кут установлення лопаті;

J Л – момент інерції лопаті її вісі обертання;

n – відносна швидкість обертання ротора;

FПр0 – величина початкового натягу пружини регулювання;

Θ – кут між кривошипом і хордою лопаті;
 – кут між хордою лопаті і державками відцентрових
тягарців;
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A – величина початкового натягу пружини регулювання,
приведена до довжини кривошипа та жорсткості пружини.

– кут між хордою лопаті і вектором моменту інерції

лопаті;

Вступ.
конструкції

Надійність,
та

відносна

невисока

простота

собівартість

відцентрових регуляторів обумовила їх широке

удосконалюється і в цей час окремі її положення
потребують уточнення та подальшого розвитку.
Постановка завдання. В роботі [9] була

використання в різноманітних пристроях [1].

запропонована

Використання цих регуляторів у вітроустановках

модель

малої потужності [2–8] дає змогу спростити

урахуванням кута між направленням моменту

конструкцію установки й забезпечити надійну

інерції лопаті та її хордою й отримані вирази для

роботу

кутової швидкості. В ряді робіт [2, 3, 10] був

в

відцентрових

період

експлуатації.

регуляторів

Теорія
постійно

для

проведений

удосконалена
флюгерного

аналіз
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характеристики за попередніми математичними
моделями. Подібний аналіз потрібно провести і
для

удосконаленої

порівняти

математичної

отримані

моделі

результати

з

та

раніше

Результати досліджень. В роботі [9] для
удосконаленої

математичної

вираз

для

моделі

відносної

було

швидкості

обертання відцентрового регулятора n  n nном
та відповідно ротора вітроустановки:
n  KМ

пружини регулювання FПр0 , що приведена до
довжини кривошипа l та жорсткості пружини k.

Acos   0 
J
sin 2    0   Л sin 2 0   
JТ

характеристики

відцентрового

регулятора

у

відносних координатах при таких параметрах
регулятора:
– кута між хордою лопаті й вектором
моменту інерції лопаті –  ;
– кута між хордою лопаті й державками

 A  sin   0   sin      cos    
, (1)
JЛ
sin 2      
sin 2    
JТ

де K  1
М

– величина початкового натягу

Вирази (1) дозволяють побудувати статичні

наведеними.

отримано

A  FПр0 kl

відцентрових тягарців – Ω;
– кута між кривошипом і хордою лопаті – Θ;
– жорсткості пружини регулювання, що

;

визначається параметром A ;
– при різних співвідношеннях моментів

φ – кут установлення лопаті; 0 – початковий
кут установлення лопаті;  – кут між хордою

інерції лопаті та відцентрових тягарців – J Л JТ .
Оскільки

основною

відмінністю

даної

лопаті й вектором моменту інерції лопаті; Θ – кут

математичної моделі є наявність кута між

між кривошипом і хордою лопаті; Ω – кут між

хордою лопаті й вектором моменту інерції

хордою

відцентрових

лопаті, проаналізуємо насамперед вплив на

– момент інерції відцентрових

статичні характеристики регулятора саме цього

лопаті

тягарців; J Т

і

державками

тягарців J Л – момент інерції лопаті відносно її

параметра.

На

осі обертання;

характеристики

рис.

1

наведені

відцентрового

статичні

регулятора

в

залежності від  .

Рис. 1. Статичні характеристики відцентрового регулятора при флюгерному регулюванні при різних кутах між
хордою лопаті й вектором моменту інерції лопаті (Ω=75°, Θ=45°, φ0=3°,

A =2, J Л JТ =0,5)

Fig. 1. Static characteristics of the centrifugal regulator at weather vane control at different angles between the chord of the
blade and the vector of the moment of inertia of the blade (Ω=75°, Θ=45°, φ0=3°,
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Наведені на рис. 1 статичні характеристики
відцентрового

регулятора

при

флюгерному

відхилення обертів ротора для кутів  =0° та

 =20° становитиме до 50 %.

регулюванні при різних кутах між хордою лопаті

На наступному етапі проаналізуємо вплив

й вектором моменту інерції лопаті показують, що

окремих параметрів регулятора на характери

при кутах до 5° (тобто в лопатях з незначним

зміни його статичних характеристик, якщо є кут

закрутом) відхилення статичних характеристик

між хордою лопаті й вектором моменту інерції

хоч і є невеликим, але його вже потрібно

лопаті.

враховувати.

При

характеристики

враховувати

діапазон

цьому

також

кутів

необхідно

регулювання,

На

рис.

2–5

наведені

відцентрового

статичні

регулятора

в

залежності від його параметрів, а саме:  , Ω,

оскільки з його збільшенням відхилення між
характеристиками

зростає.

Наприклад,

при

діапазоні регулювання 40° різниця за величиною

Θ,

A,

й

J Л JТ . При цьому кут між хордою лопаті

вектором

моменту

інерції

лопаті

приймемо  =10°.

Рис. 2. Статичні характеристики відцентрового регулятора при флюгерному регулюванні при різних кутах
встановлення відцентрових тягарців (Θ=45°, φ0=3°,

A =2, J Л JТ =0,5)

Fig. 2. Static characteristics of the centrifugal regulator at weather vane adjustment at different angles of installation of
centrifugal weights (Θ=45°, φ0=3°,

A =2, J Л JТ =0,5)

Рис. 3. Статичні характеристики відцентрового регулятора при флюгерному регулюванні при різних кутах
встановлення кривошипа (Ω=75°, φ0=3°, A =2, J Л JТ =0,5)
Fig. 3. Static characteristics of the centrifugal regulator at weather vane adjustment at different angles of installation of the
crank (Ω=75°, φ0=3°,
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Рис. 4. Статичні характеристики відцентрового регулятора при флюгерному регулюванні за різної жорсткості
пружини регулювання (Θ=45°, Ω=75°, φ0=3°, J Л JТ =0,5)
Fig. 4. Static characteristics of the centrifugal regulator at weather vane adjustment at different stiffness of the control spring
(Θ=45°, Ω=75°, φ0=3°, J Л JТ =0,5)

Рис. 5. Статичні характеристики відцентрового регулятора при флюгерному регулюванні при різних
співвідношеннях моментів інерції лопаті та відцентрових тягарців (Θ=45°, Ω=75°, φ0=3°,

A =2)

Fig. 5. Static characteristics of the centrifugal regulator at weather vane control at different ratios of moments of
inertia of the blade and centrifugal weights (Θ=45°, Ω=75°, φ0=3°,

Аналіз впливу параметрів, що наведені на
рис. 2–5, відповідає аналізу наведеному в [10] без
урахування параметра



та дозволяє і в

відцентрового
характеристики

A =2)

регулятора

на

збігається

статичні

при

різних

математичних моделях, тож необхідно провести

нашому випадку оцінити вплив кожного з них на

порівняння

форму статичної характеристики й кут її нахилу,

відцентрового

що, відповідно, дає змогу визначити на їх основі

регулюванні ротора вітроустановки за тих самих

необхідні

параметрів

параметрах регулятора, але які отримані за

складників регулятора, таких як жорсткість

різними математичними моделями. На рис. 6–9

пружини

інерції

наведені статичні характеристики відцентрового

забезпечити

регулятора в залежності від його параметрів

необхідний діапазон відхилень обертів ротора

(Ω, Θ, A , J Л JТ ) та для кута між хордою лопаті

вітроустановки.

й вектором моменту інерції лопаті  =0° для

відцентрових

величини

окремих

регулювання,

момент

тягарців

і

тощо,

статичних
регулятора

характеристик
при

флюгерному

Як зазначалось у попередньому абзаці,

попередніх математичних моделей і відповідно

загальний характер впливу окремих параметрів

 =10° для удосконаленої математичної моделі.
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Рис. 6. Статичні характеристики відцентрового регулятора при флюгерному регулюванні при різних кутах
встановлення відцентрових тягарців та різних кутах між хордою лопаті й вектором моменту інерції лопаті (Θ=45°,
φ0=3°,

A =2, J Л JТ =0,5)

Fig. 6. Static characteristics of the centrifugal regulator at weather vane adjustment at different angles of installation of
centrifugal weights and different angles between the chord of the blade and the vector of the moment of inertia of the blade
(Θ=45°, φ0=3°,

A =2, J Л JТ =0,5)

Рис. 7. Статичні характеристики відцентрового регулятора при флюгерному регулюванні при різних кутах
встановлення кривошипа та різних кутах між хордою лопаті й вектором моменту інерції лопаті (Ω=75°, φ0=3°,
J Л JТ =0,5)

A =2,

Fig. 7. Static characteristics of the centrifugal regulator at weather vane adjustment at different angles of installation of the
crank and different angles between the blade chord and the vector of the moment of inertia of the blade (Ω=75°, φ0=3°,
J Л JТ =0,5)

A =2,

Рис. 8. Статичні характеристики відцентрового регулятора при флюгерному регулюванні за різної жорсткості
пружини регулювання та різних кутів між хордою лопаті і вектором моменту інерції лопаті (Θ=45°, Ω=75°, φ0=3°,
J Л JТ =0,5)
Fig. 8. Static characteristics of the centrifugal regulator at weather vane control at different stiffness of the control spring and
different angles between the chord of the blade and the vector of the moment of inertia of the blade (Θ=45°, Ω=75°, φ0=3°,
J Л JТ =0,5)
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Рис. 9. Статичні характеристики відцентрового регулятора при флюгерному регулюванні при різних
співвідношеннях моментів інерції лопаті й відцентрових тягарців та при різних кутах між хордою лопаті й вектором
моменту інерції лопаті (Θ=45°, Ω=75°, φ0=3°,

A =2)

Fig. 9. Static characteristics of the centrifugal regulator at weather vane control at different ratios of moments of inertia of
the blade and centrifugal weights and at different angles between the chord of the blade and the vector of the moment of
inertia of the blade (Θ=45°, Ω=75°, φ0=3°,

A =2)

Як видно з рис. 6–9 неврахування кутів між

на номінальні оберти ротора для отримання

хордою лопаті й вектором моменту інерції лопаті

максимального коефіцієнта використання енергії

призводить до зміни кута нахилу статичної

вітру. Тому виникає необхідність визначити

характеристики і, відповідно, до змін діапазону

вплив кута між хордою лопаті й вектором

відхилення

точності

моменту інерції лопаті на величину номінальних

регулювання. При цьому найбільші відхилення

обертів як регулятора, так і ротора. На рис 10

між

наведені

обертів

ротора,

статичними

тобто

характеристиками

статичні

характеристики,

1 – статична

мінімальні – при Ω=60° (рис. 6), якими практично

2 – статична характеристика при  =10°, в якій

можна знехтувати.

при

проектуванні

відцентрового

розрахунку

номінальних

при

 =0°;

спостерігаються при J Л JТ =0,75 (рис. 9), а

При

характеристика

де:

обертів

не

враховано кут  .

регулятора необхідно налаштувати його

Рис. 10. Статичні характеристики відцентрового регулятора при флюгерному регулюванні (Θ=45°, Ω=75°, φ0=3°,

A =2, J Л JТ =0,5): 1 – без закруту лопаті при  =0°; 2 – з закрутом лопаті  =10° без урахування в номінальних
обертах кута



Fig. 10. Static characteristics of the centrifugal regulator at weather vane adjustment (Θ=45°, Ω=75°, φ0=3°, A =2,
J Л JТ =0,5): 1 – without twisting of a blade at  =0°; 2 – with a blade twist  =10° without taking into account the
nominal speed of the angle
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Як видно з рис. 10, при початковому куті
регулювання

φ0=3°

відхилення

номінальних

обертів для характеристики, коли  =0°, та

 , становитиме

  1  0,83 1  17 %,

є

що

вектором моменту інерції лопаті при визначенні
номінальних обертів регулятора та ротора при

Теория

регулирования

помощью поворота лопастей. Вопросы энергетики. 1959.
С. 37–49.
Шефтер

4.

Я.И.,

Рождественский

1967. 376 с.
5. Шефтер Я.И. Использование энергии ветра. М.
Энергоатомиздат. 1983. 200 с.
6. Перли С.Б. Быстроходные ветряные двигатели. М.
Л. ГЭИ. 1951. 216 с.
7. Коваленко В.И., Коханевич В.П., Шихайлов Н.А.

закруті лопаті є необхідним для забезпечення

Ветроэлектрическая

ефективної роботи вітроустановки.

Энергетика и электрификация. 1991. № 4. С. 37–40.

Висновки. 1. Проведений аналіз статичних
характеристики відцентрового регулятора при

Ветроэнергетические

показав, що при кутах до 5°, тобто в лопатях з

відцентрового

характеристик

є

незначним,

статичних

але

з

його

2 кВт.

установки

малой

мощности.

9. Головко В.М., Коханєвич В.П., Шихайлов М.О.,
Марченко

відхилення

мощностью

Энергетика и электрификация. 1993. № 1. С. 43–46.

хордою лопаті й вектором моменту інерції лопаті
закрутом,

установка

8. Коваленко В.И., Коханевич В.П., Шихайлов Н.А.

флюгерному регулюванні при різних кутах між

незначним

И.В.

Ветронасосные и ветроэлектрические агрегаты. М. Колос.

недопустимим.

Тобто врахування кута між хордою лопаті й

Г.Х.

быстроходных ветряков центробежным регулятором с

характеристики, коли  =10° без урахування в
номінальних обертах кута

Сабинин

3.

Н.В.

Удосконалена

регулятора

математична

ротора

модель

вітроустановки

при

флюгерному регулюванні. Відновлювана енергетика. 2021.
№ 2(65). С. 53–60.
10.

Коханєвич

В.П.

Статичні

характеристики

збільшенням відхилення між характеристиками

відцентрового регулятора при флюгерному регулюванні

зростає. Так, при діапазоні регулювання 40°

ротора

різниця за величиною відхилення обертів ротора

вітродвигуна.

вектором

моменту

налаштуванні
номінальні

інерції

відцентрового
оберти

ротора

лопаті

при

регулятора

на

призводить

до

енергетика.

2008.

№ 1 (12). С. 39–44.
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АПРОКСИМАЦІЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГІДРОТУРБІН
МЕТОДАМИ ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
П.Ф. Васько, д-р техн. наук
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна.
Апробовано застосування методів інженерної геометрії для апроксимації функціональних двопараметричних залежностей
універсальних характеристик гідротурбін, які являють собою сукупність розімкнених та зімкнених ліній на площині, що
характеризують результати експериментальних досліджень фізичних моделей турбін. Універсальні характеристики
наведені в номенклатурі гідротурбін і слугують вихідною інформацією для вибору параметрів натурних зразків та
визначення режимів їх ефективної експлуатації. Вони дозволяють розрахувати діаметр робочого колеса для отримання
заданої потужності; номінальне число обертів турбіни; значення ККД і допустимі висоти відсмоктування при всіх напорах
і потужностях; відкриття напрямного апарату для будь-якого навантаження турбіни. Проведення багатоваріантних
розрахункових досліджень потребує цифрового оброблення вихідної графічної інформації та її подальшого використання.
Тому були розглянуті питання апроксимації кривих та поверхні кубічними сплайн-функціями, графічного визначення
максімори поверхні та графічного визначення перетину поверхонь. Розроблено методичні положення визначення
енергоефективного режиму роботи пропелерних та радіально-осьових гідротурбін при змінних витратах води та частоти
обертання. Положення ґрунтуються на застосуванні методів інженерної геометрії для апроксимації універсальної
характеристики турбіни у формі поверхні тривимірного геометричного тіла та визначення максімори поверхні, яка
характеризує оптимальну функціональну залежність між відкриттям напрямного апарату і частотою обертання, що
забезпечує найбільшу енергетичну ефективність процесу перетворення гідроенергетичного потенціалу водотоку в механічну
енергію обертового руху турбіни. Запропоновано алгоритм розрахунку коефіцієнтів апроксимаційних кубічних сплайнфункцій універсальної характеристики гідротурбіни для визначення та реалізації законів керування енергоефективними
режимами роботи гідроагрегатів при одночасній зміні двох параметрів керування. Алгоритм полягає в апроксимації вихідної
універсальної характеристики гідротурбіни на рівномірну сітку параметрів керування з подальшим прямим розрахунком
коефіцієнтів сплайн-функцій за рекурентними співвідношеннями. Бібл. 17, рис. 7.
Ключові слова: гідротурбіна, апроксимація, лінія, поверхня, сплайн, характеристика.

APPROXIMATION OF UNIVERSAL CHARACTERISTICS OF HYDROTURBINES
BY ENGINEERING GEOMETRY METHODS
P. Vasko, doctor of technical science
Institute of Renewable Energy, NAS of Ukraine,
02094, St. Hnata Khotkevycha, 20А, Kyiv, Ukraine.
The application of engineering geometry methods for approximation of functional two-parameter dependences of universal
characteristics of hydroturbines, which are a set of open and closed lines on the plane, which characterize the results of experimental
studies of physical models of turbines, is tested. Universal characteristics are given in the nomenclature of hydroturbines and serve as
initial information for a choice of parameters of full-scale samples and definition of modes of their effective operation. They allow you
to calculate the diameter of the impeller to obtain a given power; nominal turbine speed; values coefficient of performance and
allowable suction heights at all pressures and capacities; opening of the directing device for any loading of the turbine. Conducting
multivariate computational research requires digital processing of the original graphical information and its further use, so the issues
of approximation of curves and surfaces by cubic spline functions, graphical determination of surface maxima, graphical determination
of surface cross section were considered. Methodical provisions for determining the energy-efficient mode of operation of propeller
© П.Ф. Васько, 2021
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and radial-axial hydraulic turbines at variable water flow rates and speed have been developed. The provisions are based on the
application of engineering geometry methods to approximate the universal characteristics of the turbine in the form of the surface of
a three-dimensional geometric body and determine the surface maxima, which characterizes the optimal functional relationship
between the opening of the guide and speed and provides maximum energy turbines. An algorithm for calculating the coefficients of
approximation cubic spline functions of the universal characteristic of a hydroturbine for determining and implementing the laws of
control of energy-efficient modes of operation of hydraulic units with simultaneous change of two control parameters is proposed. The
algorithm consists in approximating the initial universal characteristic of the hydroturbine to a uniform grid of control parameters
with the subsequent direct calculation of coefficients of spline functions on recurrent relations. Bibl.. 17, fig. 7.
Keywords: hydroturbine, approximation, line, surface, spline, characteristic.
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ns– коефіцієнт швидкохідності;
Nгран– гранична потужність;
S – сплайн-функція;
k– коефіцієнт сплайну;

 max – максимальне значення ККД.

характеристики

Взаємний зв’язок між ККД (η), зведеними

слугують основним документом, на підставі якого

витратами (Q1) і зведеними числами обертів (n1)

здійснюється вибір всіх параметрів проєктованих

графічно зображується у вигляді сімейства кривих

турбін та оцінка їх енергетичних властивостей.

постійних значень ККД у координатах площини

Вони визначають залежність коефіцієнта корисної

(Q1, n1 ). Також на цій площині наносяться криві

дії (ККД), критичного кавітаційного коефіцієнта,

постійних значень відкриття лопатей напрямного

відкриття напрямного апарата і кута встановлення

апарата αо, коефіцієнта швидкохідності ns, криві

лопатей робочого колеса гідравлічної турбіни від

граничної потужності Nгран і 95 % Nгран, а для

зведених витрат і частот обертання гідравлічної

поворотно-лопатевих турбін, крім того, і криві

турбіни. Зведені витрата і частота обертання

кутів встановлення лопатей робочого колеса

характеризують гідравлічну турбіну з робочим

(рис.1).

колесом діаметром 1 м та напором 1 м [1].
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Рис. 1. Зразок графічного зображення універсальної характеристики гідротурбіни
Fig. 1.Sample graphic image of the universal characteristics of the turbine

Мета

Універсальні характеристики наведені в

роботи

полягає

апробації

номенклатурі гідротурбін і слугують вихідною

застосування

інформацією для вибору параметрів натурних

моделювання для апроксимації функціональних

зразків та визначення режимів їх ефективної

двопараметричних залежностей універсальних

експлуатації.

характеристик гідротурбін.

Вони

дозволяють

розрахувати

Вихідні

діаметр робочого колеса для отримання заданої

алгоритмів

в

положення.

геометричного

Основою

потужності; номінальне число обертів турбіни;

геометричного моделювання є системи рівнянь,

значення ККД і допустимі висоти відсмоктування

що описують форму геометричних об’єктів та їх

при всіх напорах і потужностях; відкриття

рух. Все різноманіття можливих форм об’єктів

напрямного апарату для будь-якого навантаження

може бути представлено комбінацією простих

турбіни, а для поворотно-лопатевих турбін також

фігур, які складаються з точок, ліній та поверхонь

кут встановлення лопатей робочого колеса [2,3].

[8]. Сьогодні геометричне моделювання широко

Проведення

застосовується в проєктуванні [4–7]. Розроблені

досліджень

багатоваріантних

оброблення

методи і алгоритми інженерної геометрії можуть

вихідної графічної інформації та її подальшого

бути використані також для аналізу числових

використання,

даних,

реалізовано

потребує

розрахункових

яке
шляхом

цифрового
може

бути

застосування

ефективно
методів

якщо

інтерпретацію.

їм

надати

Оскільки

геометричну
універсальна

інженерної геометрії [4,5], зокрема сплайн-

характеристика (рис.1) являє собою сукупність

апроксимації кривих та поверхні [6,7], графічного

розімкнених та зімкнених ліній на площині, що

визначення максімори поверхні [8,9], графічного

характеризують результати експериментальних

визначення перетину поверхонь [10].

досліджень фізичних моделей турбін, то для їх
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може

бути

За

застосовано

функціонування

змінними

геометричне моделювання.

гідротурбіни

характеристиками

зі

водотоку

задач.

незалежними параметрами керування слугують

Спершу розглянемо геометричну інтерпретацію

відкриття напрямного апарата, кут повороту

результатів

досліджень,

лопатей і частота обертання робочого колеса.

представлених на універсальній характеристиці

Тому функціональну залежність (2) доцільно

розімкненими лініями. На рис. 1 до них належать

трансформувати також до виду

Формулювання

сімейство

геометричних

експериментальних

кривих

зі

сталими

значеннями

Q1=ψ(αо, n1).

відкриття напрямного апарату αо та, як зразок,

Застосування залежностей у формі (4)

одна крива зі сталим значенням коефіцієнта
ns.

швидкохідності

На

актуально для малих гідроелектростанцій (ГЕС),

повномасштабних

які

універсальних характеристиках наводяться також

ГЕС

лопатей робочого колеса турбіни. Тому подальше
розімкнених

ліній

щодо

виконаємо

характеристик турбін [14], подальше викладення
буде ґрунтуватись на використанні сплайн-

бути

функцій, які описують поверхню, зокрема (4), в

апроксимована неперервною поверхнею

такий спосіб [6,7]:
(2)

i, j
S3,3
 Q 1 ,  0 , n1  

проєкція якої на площину (Q1, n1) також може бути
представлена
довільною

новою

сукупністю

дискретністю

між

ізоліній

лініями

з

3



(m, z )  0

m

n  n j 
1

1

z

, (5)

Графічна інтерпретація (5), відповідно до
вихідних даних на рис.1, показана на рис.2

1

αо j=fj(Q , n )= const, j = 1,2,3,…,J. (3)

(візуалізацію результатів в статті виконано
М.Р. Ібрагімовою ).
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kmi , ,jz 0  0i 

де S -сплайн-функція, k - коефіцієнти сплайна.

для

подальшого використання
1

технологічних

апроксимації двопараметричних гідромеханічних

αоi=fі (Q1, n1)= const, i = 1,2,3,…,І. (1)

αо = f (Q1, n1),

водах

успішне застосування кубічних сплайнів для

значенню відкриття напрямного апарата

може

зворотних

Безье, Лагранжа, сплайну [8,9]. Зважаючи на

що складається з точок, які відповідають одному

(1)

на

бути представлені у вигляді поверхні Кунса,

Кожна i-та крива αоi являє собою ізолінію,

ізоліній

природоохоронних

Функціональні залежності (2), (4) можуть

прикладі

кривих αо.

Сукупність

умовах

процесів [13].

апроксимації
на

в

виробництва електроенергії [11,12], та для малих

кривих зі сталими значеннями кута повороту
матеріалу

працюють

обмежень на використання води стоку річки для

сімейство кривих ns та аналогічне сімейство

викладення

(4)
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Рис. 2. Сплайн-апроксимація двопараметричної залежності
Fig. 2. Spline approximation of one-parameter dependence

Q1  0 , n1 

та її візуалізація неперервною поверхнею

Q1  0 , n1  and it’s visualization by a continuous surface

на

неперервною поверхнею показана на рис.3. Форма

універсальній характеристиці, які являють собою

поверхні випукла з наявністю екстремальних

ізолінії сталого значення ККД у функції зведених

значень ККД. Сукупність точок з найбільшими

значень витрат (Q1) та обертів (n1). Ізолінії ККД

екстремальними

також

1
максімори поверхні  max 0 , n , яка відповідає

Тепер

розглянемо

можуть

замкнені

бути

криві

представлені,



з

використанням (4), в координатах площини
параметрів
апроксимація

керування

(αо , n1).

сімейства

ізоліній
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криву



діапазонах зміни параметрів керування (рис.3).

ККД

Fig. 3. Two-parameter dependence

утворює

максимально досяжним значенням ККД у заданих

Сплайн-

Рис. 3. Двопараметрична залежність

значеннями

 0 , n1  з максіморою  max 0 , n1 

 0 , n1  with maximora  max 0 , n1 
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Проєкція просторової кривої максімори на

закон керування з оптимальним співвідношенням

площину параметрів керування (αо, n1) визначає

обертів та відкриття напрямного апарату, який

функціональну залежність обертів від відкриття

забезпечує максимально досяжну енергетичну

напрямного апарату n1(αо) при змінних витратах

ефективність гідротурбіни при змінних витратах

води для досягнення максимально можливого

води.

значення ККД (рис.4). Таким чином отримуємо

Рис. 4. Проєкція максімори поверхні на площину параметрів керування
Fig.4. Projection of the surface maxima on the plane of control parameters

У результаті проєкції просторової максімори на координатну площину відповідного параметра
регулювання отримуємо однопараметричні залежності зміни ККД у процесі регулювання (рис.5).

Рис. 5. Залежності ККД від параметрів регулювання
Fig. 5. Dependencies of efficiency on regulation parameters

Метод просторового перетину двох методу наведена на рис.6, де параметри
поверхонь може бути застосований для

представлені у відносних одиницях стосовно

геометричного

визначення

сімейства

своїх номінальних значень. Відповідним

необхідних

дослідження

одно-

для

та чином можна отримати сімейство необхідних

двопараметричних залежностей універсальної однопараметричних залежностей (рис.7).
характеристики. Геометрична інтерпретація
Відновлювана енергетика. 2021. № 3

67

ISSN 1819-8058 (Print)

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА

ISSN 2664-8172 (Online)

Рис. 6. Ілюстрація методу перетину двох поверхонь
Fig. 6. Illustration of the method of intersection of two surfaces

Рис. 7. Сімейство однопараметричних залежностей, отриманих методом перетину поверхонь
Fig. 7. The set of one-parameter dependences obtained by the method of intersection of surfaces

Аналіз
вихідної

результатів.

універсальної

Використання
в

розімкнених ліній (відкриття напрямного апарату,

розрахункових дослідженнях режимів роботи

кут повороту лопатей робочого колеса) можна

гідротурбіни

представлення

інтерпретувати твірними відповідної поверхні, а

Автоматизація

сімейство замкнених ліній – контурами перетину

розрахункових досліджень може бути реалізована

поверхні ККД горизонтальними площинами. Для

шляхом

з

математичного аналізу та візуалізації зазначених

дискретними змінними деякою неперервною

поверхонь доцільно застосування сплайнів на

гладкою

Оскільки

основі двопараметричних функцій, що надають

універсальна характеристика гідротурбіни являє

можливості визначення положення довільної

собою сукупність розімкнених та замкнених ліній,

точки

числовими

потребує
масивами

інтерпретації
функцією

характеристики

зображених на площині, то сімейство однорідних

її
даних.

числових
(сплайном).
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тривимірній

графіці

задач керування необхідно окремо попередньо

використовуються переважно кубічні сплайни, які

розраховувати коефіцієнти сплайну і формувати

дозволяють реалізувати процедуру з’єднання двох

необхідні двовимірні масиви, растри або матриці.

різних сплайнів із забезпеченням неперервності

Обчислення

першої похідної для отримання гладкої складної

нерівномірній сітці вихідних параметрів потребує

поверхні (принагідно зазначимо, що термін

формування і розв’язку відповідної системи

«тривимірна

алгебраїчних рівнянь [6,7].

графіка»

тривимірних

означає

об’єктів

візуалізацію

на

двовимірній

Оскільки

площині монітора).
Сучасні

значень

коефіцієнтів

універсальна

на

характеристика

представляється сукупністю достатньо гладких
програм

кривих, то для її апроксимації можуть бути

реалізують апроксимацію поверхні кубічними

застосовані й кубічні сплайни з неперервною

сплайнами з неперервними похідними функції до

першою похідною функції та крайовими умовами

другого порядку включно та крайовими умовами

першого

першого і третього роду [15], проте проміжні

коефіцієнтів сплайну значно спрощується в

результати

результаті

у

пакети

вигляді

прикладних

матриць

коефіцієнтів

роду.

В

цьому

застосування

разі

визначення

рівномірної

сітки

сплайну зазвичай недосяжні. Ця обставина значно

параметрів

зменшує

проведення

коефіцієнтів сплайну прямим розрахунком за

досліджень

рекурентними

ефективність

багатоваріантних

розрахункових

регулювання

і

обчислення

співвідношеннями

на

основі

експлуатаційних режимів роботи, перехідних

вихідних даних [17]. Отже, доцільний алгоритм

процесів

визначення

пуску

і

зупинення

гідроагрегатів,

коефіцієнтів

сплайну

залежності

універсальної

оскільки основні затрати часу при апроксимації

двопараметричної

необхідні для обчислення коефіцієнтів сплайну.

характеристики, заданої на нерівномірній сітці

Особливо актуально знання коефіцієнтів сплайну

параметрів,

для

апроксимації

створення

енергоефективними

систем
режимами

керування

може
на

полягати
основі

у

проведенні

існуючого

пакету

роботи

прикладних програм з наступним перерахунком

гідроагрегатів при одночасній зміні відкриття

на рівномірну сітку і формуванні необхідної

напрямного апарату й частоти обертання турбіни

матриці

(рис.3, 4). Цей режим роботи може бути

співвідношеннями.

досягнутий шляхом застосування як генератора

коефіцієнтів

Висновки.

1.

за

рекурентними

Розроблено

методичні

електричної машини подвійного живлення з

положення

векторним способом управління, який дозволяє

режиму роботи пропелерних та радіально-осьових

одночасне незалежне регулювання як частоти, так

гідротурбін при змінних витратах води та частоти

і моменту генератора [16]. При використанні

обертання.

цього способу математичні моделі гідротурбіни та

застосуванні методів інженерної геометрії для

генератора являють собою складові системи

апроксимації

управління, і затрати часу на їх реалізацію істотно

турбіни

впливають на швидкодію регулювання. Тому для

геометричного тіла та визначення максімори
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характеризує
залежність

оптимальну

між

9.
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2003. 560 с.
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АНАЛІЗ УМОВ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕЗОННОГО ГЕОТЕРМАЛЬНОГО
АКУМУЛЮВАННЯ В СИСТЕМАХ СОНЯЧНОГО ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
О.В. Лисак
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Г. Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна.
Метою статті є аналіз застосування сезонного геотермального акумулювання (СГА) у системах сонячного
централізованого теплопостачання (ССЦТ). Такі системи, що акумулюють теплоту, вироблену за рахунок сонячної енергії
в теплий період року, з подальшим використанням акумульованої теплоти в холодний період року для забезпечення потреб
теплопостачання, буде позначено в статті як ССЦТ-СГА.
Було виконано класифікацію ССЦТ-СГА та проаналізовано вибір СГА. Найоптимальнішим варіантом вважається
акумулювання з використанням «штучних озер». Щодо інших варіантів, то вони переважно є дорожчими за вказане рішення.
Що стосується впровадження ССЦТ-СГА, то серед факторів, які сприяли їх широкому розповсюдженню, були: зниження
вартості сонячних колекторів, висока ціна на корисні копалини, наявність розгалужених систем теплопостачання,
зниження температурного графіку в теплових мережах. Проте в умовах України впровадження ССЦТ-СГА наразі може
бути значно ускладненим через значну кількість систем централізованого теплопостачання (ЦТ), що перебувають у вкрай
занедбаному стані.
ССЦТ-СГА є порівняно новим видом систем ЦТ, вартість теплоти від них ще не є усталеною величиною, як і вартість самих
систем. За рахунок постійного удосконалення, напрацювання нових технічних рішень та збільшення досвіду впровадження
нових систем кінцева вартість теплопостачання від них постійно зменшувалась протягом минулих десятиліть. Тому в
роботі розглянуто поточний стан досліджень щодо зменшення вартості ССЦТ-СГА та необхідні умови для ефективного
впровадження ССЦТ-СГА. Як показав проведений економічний аналіз, зі збільшенням об’єму значно знижується вартість
акумулятора, що дозволяє обґрунтувати його використання в ЦТ у разі високої щільності споживання теплоти. Бібл. 45,
табл. 1, рис. 2.
Ключові слова: відновлювана енергетика, опалення, сезонне акумулювання, геотермальна енергетика.

ANALYSIS OF THE CONSIDERATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF
SEASONAL GEOTHERMAL ENERGY STORAGE USED IN SOLAR DISTRICT
HEATING SYSTEMS
O. Lysak
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.
The purpose of this article is to analyze the application of seasonal geothermal energy storage (SGES), also known as seasonal thermal
energy storage (STES) or underground thermal energy storage (UTES), in solar district heating systems (SDHS). Such systems are
designated in the article as SDHS-SGES, which store heat from solar collectors in hot months for space heating use when needed,
including during winter months.
The classification of SDHS-STES was made and the possible choice of a STES solution was analyzed. From the economical point of
view, the best solution is the usage of pit thermal energy storage (PTES) systems. As for other options, they either cost more than PTES
or they require some very special environment to install them. In order to show how much consumers could be supplied by SDHSSTES, there were shown some examples.
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With regard to the introduction of SDHS-STES, among the factors that contributed to their widespread use were: lower cost of solar
collectors, high prices for fossil fuels, the exist of district heating systems, lowering the temperature regime in district heating. However,
in Ukraine, at present, the implementation of SDHS-STES can be significantly complicated due to the large number of district heating
(DH) systems in a very neglected state.
Since SDHS-SGES is a relatively new type of DH systems, the cost of heat from them is not yet an established value, as well as the cost
of the systems themselves. Due to constant improvement, development of new solutions and increasing experience in the implementation
of new systems, the cost of such system has been constantly decreasing over the past decades. Therefore, the work considers the current
state of research on what are the directions for reducing the cost of SDHS-SGES and what conditions are necessary for the
implementation of SDHS-SGES.
As shown by the conducted economic analysis, with an increase in volume, the cost of the thermal energy storage significantly
decreases, which makes it possible to justify the use of DH systems in the case of a high density of heat consumption. Ref. 45,
table. 1, fig. 2.
Keywords: renewable energy, heating, seasonal storage, geothermal energy, central solar water heating
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відновлювані

вважаються

незадовільними,

потужність та частка джерел відновлюваної

оскільки проблема глобального потепління дедалі

енергії, зокрема в системах теплопостачання [1].

швидше набирає обертів – тож її подолання

Технології, які ще декілька десятиліть тому

потребує міжнародного координування зусиль.

розглядались як експериментальні і впровадження

Так, з 1 по 12 листопада 2021 року має відбутися

яких потребувало значних інвестицій та допомоги

Конференція ООН зі зміни клімату, також відома

з

є

як COP26 (Conference of the Parties, the 26th

конкурентоспроможними й здатними замінити

meeting). На конференції буде представлена

існуючі

з

дорожня карта щодо майбутнього енергетичного

використанням горючих корисних копалин як

сектора, розроблена Міжнародним енергетичним

палива, що, зокрема, має знизити кількість

агентством (МЕА, англ. International Energy

викидів вуглекислого газу й стати ще одним

Agency, IEA), метою якої є досягнення глобальної

кроком в боротьбі з глобальними змінами

вуглецевої нейтральності до 2050 року та

клімату [2, 3].

обмеження глобального зростання температури

боку

держави,
системи

сьогодні

вже

теплопостачання

Водночас сьогодні темпи й масштаби
заміщення

традиційних

джерел
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1,5 °С [4].
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Термін «вуглецева нейтральність» має дещо

Метою дослідження є аналіз технологічних

відмінні значення залежно від джерела літератури

рішень та напрямів розвитку ССЦТ-СГА задля

[5], але в даному разі йдеться про чисті нульові

визначення можливих напрямів удосконалення

(англ. net zero) викиди вуглекислого газу за

роботи таких систем та можливості впровадження

рахунок

їх в умовах України.

балансування

викидів

вуглецю

з

видаленням вуглецю з атмосфери. Зазначимо, що

Формулювання завдання

технології

Для виконання поставленої мети були

вуглецю

з

уловлювання

та

на даному етапі

використання

представлені

не

сформовані такі задачі:
– надати

промисловим, а лабораторно-експериментальним
устаткуванням

[6],

тобто

єдиним

дійсним

ССЦТ-СГА

й

проаналізувати вибір СГА;
– проаналізувати

інструментом боротьби зі змінами клімату є саме
зниження викидів вуглекислого газу. При цьому

класифікацію
сфери

застосування

ССЦТ-СГА й надати приклади їх впровадження;

технології з уловлювання викидів вуглекислого

– розглянути розвиток систем ЦТ в Україні

газу при спалюванні корисних копалин досі не

з огляду на можливість впровадження ССЦТ-СГА

здатні

в Україні та порівняти їх з особливостями

забезпечувати

як

екологічні,

так

й

економічні вимоги, як це було продемонстровано

впровадження ССЦТ-СГА в інших країнах світу;

на прикладі спалювання вугілля [7].

– порівняти

вартість

різних

систем

Для досягнення поставленої мети було

акумулювання теплоти – як сезонних, так і

запропоновано цілий ряд рішень [4], зокрема

несезонних, – щоби продемонструвати економічні

заборона з 2025 року продажу котлів, що

переваги застосування СГА.

використовують горючі корисні копалини. Таким

– виконати

аналіз

програмного

чином, створення систем теплопостачання, що

забезпечення, що застосовується фахівцями для

використовують відновлювальні джерела енергії,

проєктування

отримає додатковий стимул.

моделювання теплообміну СГА.

Зокрема, потенційною заміною системам
централізованого

теплопостачання

(ЦТ)

з

сонячного

теплопостачання

(ССЦТ)

з

зокрема

для

Класифікація системи ССЦТ-СГА та
вибір типу СГА

використанням традиційних джерел енергії є
система

ССЦТ-СГА,

Перш ніж наводити типи СГА, потрібно

централізованого

розглянути різницю між запропонованим в даній

використанням

роботі терміном «ССЦТ-СГА» й характеристикою

сезонного геотермального акумулювання (СГА),

таких

тобто такі системи також можна позначити як

узагальнювальні дані щодо ССЦТ-СГА наведено

ССЦТ-СГА. Їхній принцип роботи такий: в

в звіті [9], складеному на замовлення МЕА в

теплий період року сонячні колектори генерують

рамках Програми співпраці в галузі технологій

теплову енергію, яка накопичується в СГА, а в

сонячного опалення та охолодження («IEA Solar

холодний

Heating and Cooling Programme»).

період

використовується

року

накопичена

для

теплопостачання будівель [8].
Відновлювана енергетика. 2021. № 3

теплота

забезпечення

систем

за

кордоном.

Важливі

Як зазначено у звіті [9], класифікація
починається
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теплопостачання» (англ. solar heating), тобто

Як свідчить економічний аналіз, проведений в

систем, які використовують теплоту, вироблену

[10],

сонячними колекторами. Надалі типи систем

упроваджуватись і сьогодні. Розглянуто не тільки

можливо поділити на такі, що використовуються

власне вартість проєктів, але й причини як

за місцем встановлення сонячних колекторів

зависокої,

(коли сонячний колектор приєднано до будівлі,

теплопостачання від ССЦТ-СГА. Здебільшого

яку він обслуговує), й ті, що підключені до

такі значні коливання вартості пов’язувались із

теплової мережі, тобто це і є ССТЦ.

вартістю

усі

чотири

типи

так

і

обладнання

СГА

продовжують

занизької

(як

занадто

вартості

дороге

можливо

обладнання, так і занадто дешеве), відсутністю

класифікувати за типом використовуваного ними

резервної системи теплопостачання, незначною

акумулятора: короткотривалого чи сезонного. В

часткою теплопостачання від ССЦТ-СГА у

останньому разі це й будуть системи, що

загальному

класифіковані як ССТЦ-СГА.

об’єкта тощо. В результаті при нормалізації

В

подальшому

Існує

чотири

системи

типи

вартості теплопостачання від ССЦТ-СГА було

використанням баків-акумуляторів (tank thermal

встановлено, що лише PTES та в деяких випадках

energy storage, TTES); 2) з використанням

ATES є економічно конкурентоспроможними у

«штучних озер» (pit thermal energy storage, PTES);

порівнянні з газовими системами опалення.

3) з використанням свердловин (borehole thermal

Зниження вартості ATES було досягнуто за

energy

рахунок

4)

з

[8]:

1)

обслуговуваного

з

storage, BTES);

СГА

теплопостачанні

акумулюванням

відмови

від
та

додаткового

джерела

застосування

низьких

теплоти у водоносному горизонті (aquifer thermal

теплопостачання

energy storage, ATES). Щодо вибору між ними

температур теплопостачання. Зокрема, йшлося

застосовують різні підходи.

про теплопостачання теплиці за максимальної

Зокрема, у звіті [9] було розглянуто лише

температури 25 °C. Відзначимо, що температура

два типи СГА, вибір між якими залежав від

водоносного горизонту може бути вищою за

необхідної потужності системи та наявності

наведене значення, а отже, мати вищі економічні

вільного простору для розміщення комплексу

показники

ССЦТ-СГА. Застосовувати BTES рекомендовано

впровадження [11–13].

в

разі

меншого

діапазону

та

перспективи

щодо

потужності

Таким чином, можна зробити висновок, що

(0,7…7 МВт) та обмеженості місця, коли сонячні

саме системи PTES є найдоцільнішими на даному

колектори можуть бути розміщені лише на дахах

етапі розвитку технологій СГА, що також

будівель [9]. Якщо діапазон потужності більший

підтверджується широким впровадженням таких

(14…140 МВт) та за наявності вільного місця

систем в Данії – країні, яка є лідером у сфері

сонячні колектори можуть бути розміщені на

застосування ССЦТ-СГА [14]. Зокрема, майже усі

поверхні землі, кращим варіантом вважались

наведені в [14] ССЦТ-СГА є PTES, лише одна

PTES [9].

була BTES.

Але наведена вище точка зору не означає,

Стосовно економічних показників PTES

що розробки інших варіантів СГА припинились.

привертає увагу те, що в [9] значення LCOE (англ.
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levelized cost of energy, приведена вартість енергії)

теплопостачання малоповерхових індивідуальних

від PTES є помітно меншими, ніж для фактичних

будівель

значень, проаналізованих в [10]. Так, у [9] вказано,

джерелом теплопостачання систем ГВП можуть

що LCOE в умовах Південної Європи становила

бути індивідуальні системи, що використовують

33…43 €/(МВт·год), а в умовах Центральної

сонячні

Європи – 47…63 €/(МВт·год). Розглянутий в [10]

розташовані на даху будівель, а як резервне

діапазон LCOE складав 47…88 €/(МВт·год).

джерело енергії – котли [3]. У впроваджених

у

теплий

період

колектори

року

без

основним

акумулювання,

Сфери застосування ССЦТ-СГА

проєктах такі котли використовували переважно

Хоча на початку роботи зазначалось, що

традиційне паливо, але в майбутньому джерелом

ССЦТ-СГА мають замінити собою системи

теплоти

опалення, які використовують корисні копалини

відновлювані

як

пропонується замінювати природний газ на

джерело

енергії,

застосовуються

як

ССЦТ-СГА

складова

переважно

частина

нових

в

таких

системах

джерела

можуть

енергії.

стати

Зокрема,

водень [8].

житлових комплексів [15,16]. Це пояснюється

Більшість впроваджуваних донині систем

тим, що обслуговувані розглянутими системами

сонячного теплопостачання з використанням

будинки мали вищий коефіцієнт термічного

сезонного геотермального акумулювання було

опору, а отже, – й менші тепловтрати. Також не

розроблено для малоповерхових індивідуальних

було

наявну

будівель, тобто сьогодні відсутні значущі дані

інфраструктуру, як таку, що не відповідає

щодо того, які результати аналогічні системи

стандартам

використання

можуть демонструвати за умови щільної міської

опалення,

забудови [3]. Попередню оцінку можливості

необхідності

модернізувати

раціонального

низькотемпературних
характерних

Проте

впровадження розглянутих систем у містах слід

питання зменшеної температури теплоносія в

проводити з урахуванням обмеження об’єму та

системах ЦТ залишається дискусійним. Зокрема,

площі, необхідних для сезонного геотермального

в

акумулятора. Його характеристики залежать від

[17]

у

систем

випадку

оптимальною

ССЦТ-СГА.

температурою

подачі

теплоносія вважались 60…70 °С: вищі показники

вибраного

призводили до збільшеного споживання палива,

наявності чи відсутності теплового насосу в схемі

нижчі – до більших витрат на встановлення

його

системи. Але існує й альтернативний погляд на це

споживачів теплової енергії.

питання, а саме в [14] автори розглядали
перспективи

зниження

температури

подачі

принципу

роботи
Загалом

зниження

й

роботи

температурного

спостерігається

вартості

акумулятора,
режиму

тенденція

ССЦТ-СГА.

до

Розглянемо

теплоносія в мережі до 50 °С, стверджуючи, що це

застосування таких систем у Данії, яка є світовим

дозволить знизити тепловтрати в мережі та

лідером у їх впровадженні. Так, близько 70 %

підвищити ефективність застосування сонячних

потужних ССЦТ встановлено в Данії [14]. Серед

колекторів.

перелічених

Інший напрям впровадження ССЦТ-СГА –
гаряче

водопостачання

(ГВП),
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низька вартість сонячних колекторів та

блокованої

забудови

(тип

малоповерхової

виробництво здебільшого сонячних колекторів

житлової забудови з розташуванням у ряд

високої ефективності;

однотипних житлових будинків, що блокуються

2)

висока вартість інших джерел енергії:

один з одним боковими стінами) на 110 квартир.

електроенергії та природного газу (в період

1.2. Мюнхен (Німеччина)

зниження вартості газу уряд підвищував податок

У 2007 році в Мюнхені була встановлена

на його використання [18], щоб зберегти для

система ССЦТ-СГА, яка обслуговувала 300

споживачів стимул для переходу на відновлювані

будинків [21].
2. BTES

джерела енергії);
3)

статус

компаній,

що

2.1. Neckarsulm (Німеччина)

займаються

Система була впроваджена в 1997 році й

теплопостачанням та перебувають у власності
споживачів

двічі розширена (у 1998 та 2001 роках). Повне

виробленої продукції (компанії, які займаються

проєктне значення запасу тепла в акумуляторі

теплопостачанням

було досягнуто через п’ять років після початку

спільноти,

по

суті,

кінцевих

[18,19],

повинні

бути

подачі енергії до нього [20]. На даному етапі

неприбутковими організаціями);
високий відсоток доступу споживачів

розглянута система забезпечує теплопостачання

до ЦТ у країні знижує вартість початкових

300 квартир, школи, магазину та двох будинків

інвестицій для створення ССЦТ;

для літніх людей.

4)

5)

2.2. Drake

наявність дешевої та доступної землі

для розміщення сонячних колекторів у сільській
системи

генерації

теплоти

Solar

Community

(Канада)
Система була впроваджена в 2007 році. Як і

та приміській місцевості, що знижує вартість
встановлення

Landing

в попередній системі, знадобилося п’ять років для
того, щоби вийти на проєктне значення запасу

(сонячних колекторів) та СГА.
Приклади впровадження ССЦТ-СГА в

тепла в акумуляторі [16,22,23]. Дана система
обслуговувала 52 житлових будинки з середньою

різних країнах
Далі розглянемо приклади встановлення

площею будівлі 145 м2. Варто відзначити, що цей
досі

не

вважається

економічно

1. TTES

конкурентним

з

газовими

системами

1.1. Friedrichshafen (Німеччина)

теплопостачання [14].

систем для обслуговування різних споживачів.

проєкт

3. PTES

Дана система створювались у два етапи. На
першому етапі (1996 рік) ССЦТ-СГА увійшла до

3.1. Marstal (Данія)

складу

Система була впроваджена в 2012 році для

системи

ЦТ,

що

обслуговувала

280 квартир у багатоквартирних будинках та

забезпечення теплом 16 000 споживачів [24,25].

дитячий садок. Загальна площа для опалення

4. ATES

означених

4.1. Rostock (Німеччина)

приміщень

складала

приблизно

23 000 м2 [15,20]. На другому етапі до системи
акумулювання було підключено систему ЦТ
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Система була впроваджена в 2000 році для

даний

варіант

розглядався

як

економічно

обслуговування 108 квартир загальною площею

придатний [30], хоча таке паливо популярне лише

7000 м2 [26].

в країнах Східної Європи та Китаї [29], і сьогодні

Аналіз розвитку систем ЦТ в Україні та

в Західній Європі та Північній Америці така

світі з огляду на можливість впровадження

технологія

не розглядається

таких систем в Україні

обґрунтована [7].

як

економічно

Протягом останнього десятиліття в Україні

Хоча в планах розвитку теплопостачання

на місцевому рівні було реалізовано різноманітні

міст України завжди зазначається й необхідність

ідеї щодо подальшого розвитку систем ЦТ. Але

впровадження відновлюваних джерел енергії, на

всі дослідження постійно стикаються з тими

сьогодні децентралізація систем теплопостачання

самими проблемами – зношеністю труб систем

відбувається переважно за рахунок переходу на

ЦТ, їх аварійним станом, значними витоками

автономні газові котли (частіше) та електричні

теплоносія

майже

котли [31,32]. Значну увагу при цьому приділяють

безальтернативно про сприйняття за норму

забезпеченню необхідного значення щільності

аварійного стану як типового для систем ЦТ

теплопостачання –

взагалі. Проте перехід до сучасних систем ЦТ,

співвідношенням кількості спожитої протягом

зокрема ССЦТ-СГА, передбачає розгляд таких

року теплоти й певного питомого показника

систем лише в працездатному стані.

(площа, загальна протяжність труб у місцевості

тощо.

Йдеться

В деяких випадках, як, наприклад, у
м. Жмеринка [27], жителі відмовляються від

тощо),

і

який

параметру,

характеризує

який

є

доцільність

застосування ЦТ.

системи ЦТ на користь автономних квартирних

Отже, впровадження ССЦТ-СГА в Україні

котлів з використанням природного газу. Жителі

потребуватиме не лише створення комплексу

українських міст, розташованих поблизу АЕС

«теплогенерація–акумулювання», але й повної

(Нікополь, Марганець, Покров та інші), вирішили

заміни системи опалення споживачів (рис. 1):

відмовитися від централізованого опалення й

заміни мереж теплопостачання та заміни системи

перейти на електроопалення [28]. В м. Кам’янець-

опалення в будівлях, зокрема внаслідок зміни

Подільський [29] як перспектива розглядався

температурного режиму систем (перехід на

частковий

низькотемпературні

перехід

водовугільне

систем

паливо

ЦТ

(рідке

з

газу

паливо,

на
яке

отримують шляхом змішування подрібненого

опалення,

що,

наприклад, потребуватиме радіаторів з більшою
площею поверхні).

вугілля, води та пластифікатора). Зазначимо, що

Відновлювана енергетика. 2021. № 3

системи

78

ISSN 1819-8058 (Print)

ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА

ISSN 2664-8172 (Online)

а

б

Рис. 1. Системи опалення споживачів: а – системи ЦТ з використанням традиційного палива; б – ССЦТ-СГА з
використанням резервного джерела теплопостачання
Fig. 1. Consumer heating systems: a) DH systems using fossil fuel; b) Solar district heating system with seasonal storage and a
back up heat supply source

Доцільно порівняти дані з України з даними
щодо розвитку систем ЦТ у Західній Європі.
Резолюція

згаданої

у

вступі

систем парового теплопостачання, які вже давно
не використовуються в Україні.

статті

Аналіз

економічного

підґрунтя

для

конференції COP26 щодо заборони використання

застосування сезонних геотермальних систем

горючих корисних копалин з 2025 року матиме

акумулювання

рекомендаційний характер, однак деякі країни

Оскільки в джерелах переважно вказують

вже впроваджують такі зміни на національному

іноземні грошові одиниці, то для переведення в

рівні. Зокрема, у Великій Британії з 2025 року

гривні використано такі коефіцієнти: 1 € = 32,60₴

буде заборонено зводити будівлі, в яких як

станом на 10.08.2021 [34]. Визначення вартості

джерело

баку-акумулятора визначається згідно з об’ємом

опалення

використовуватиметься

традиційне паливо [33]. Такі обмеження вже

як [9]:

прийняті в Данії: з 2013 року там заборонено
встановлювати газові та мазутні котли в нових
будівлях, а з 2016-го – встановлювати мазутні

cвст  A VакB  C, €,

(1)

де A, B, C – коефіцієнти, що залежать від типу
акумулятора

постачанням природного газу або з наявністю

акумулятора, м3. Варто враховувати, що інколи в

системи ЦТ [19]. Тобто користувачів законодавчо

літературі

обмежують

акумулятора, а інколи – еквівалентний водяний

у

виборі

між

індивідуальними

(табл.

VакB

котли в тих будівлях, які розташовані в районах з

вказується

системами теплозабезпечення від відновлюваних

об’єм акумулятора.

джерел енергії (теплові насоси, котли на біомасі

Згідно

тощо) та підключенням до систем ЦТ, в яких

(рис. 2),

поступово

акумулятори

відбуватиметься

заміщення

традиційних джерел енергії на відновлювані.
Не весь досвід іноземного впровадження
ЦО може бути корисним для України. Зокрема,

Відновлювана енергетика. 2021. № 3

з

фактичний

проведеними

найменшу

–

питому

найбільшого

об’єм
об’єм

розрахунками
вартість

мають

об’єму.

Отже,

використання більш потужних ССЦТ-СГА має
економічне підґрунтя, оскільки забезпечує менші
витрати коштів на їх встановлення.

зазначалося [18], що лише в 2025 році в м.
Копенгаген, столиці Данії, буде припинено роботу

1),
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Наведені вище дані вартості акумуляторів

програмного

забезпечення

не відображають усієї складності їх підбору.

енергетичних систем.

Зокрема, відомі випадки значних помилок при

Зазвичай

моделюванні теплопостачання ССЦТ-СГА, які

геотермальних

призводили

використовують

до

переоцінки

кількості

для

з

моделювання

моделювання

систем

роботи

теплопостачання

програмне

забезпечення

акумульованої теплоти в СГА [20]: тепловтрати

TRNSYS [35–37], яке дозволяє змоделювати

системи

характер роботи вказаної системи при відомих

виявились

значно

більшими,

ніж

розраховано), або недооцінювалось значення

значеннях

теплоспоживання

температури зовнішнього повітря протягом року.

(будівлі

мали

більші

сонячних

теплонадходжень

тепловтрати, ніж було розраховано). Отже, при

Існують

встановленні таких систем необхідно враховувати

EnergyPlus,

можливість помилки внаслідок недосконалого

GEOEASE II [2,38,39]. У разі моделювання

розуміння

Для

теплопостачання в холодний період року похибка

уникнення таких неприємних ситуацій слід

між експериментально отриманими даними та

використовувати

прогнозованими

принципів

запропоновано

більш

побудови
точні

різними

СГА.
моделі,

які

виробниками

альтернативні
HVACSIM+,

даними

програми,

та

eQuest,

з

як-от
GeoStar,

використанням

програми EnergyPlus була меншою (6 %), ніж при
використанні програми TRNSYS (11 %).

Рис. 2. Питома вартість, грн/м3, акумуляторів залежно від їх об’єму [9,40]:
Криві вартості: 1 – побутовий бак-акумулятор для зберігання гарячої води; 2 – бак-акумулятор з вуглецевої сталі, що
працює під надлишковим тиском; 3 – бак-акумулятор з неіржавної сталі, що працює без надлишкового тиску; 4 –
акумулятор з використанням свердловин; 5 – акумулятор з використанням «штучного озера».
ССЦТ-СГА: демонстраційні проєкти: Ottrupgård, Sunstore 2 Marstal, Sunstore 3 Dronninglund, Sunstore 4 Marstal; розроблені
для стандартизованого встановлення: Vojens, Gram, Toftlund
Fig. 2. Specific cost, UAH/m3, of storge heaters per their volume according [9,40]:
Cost function: 1 – domestic hot water tanks; 2 – pressurized carbon steel tanks; 3 – non-pressurized (stainless) steel tanks; 4 –
borehole thermal energy storages (BTES); 5 – pit thermal energy storage (PTES).
Solar district heating: demonstrational plants: Ottrupgård, Sunstore 2 Marstal, Sunstore 3 Dronninglund, Sunstore 4 Marstal;
commercial plants: Vojens, Gram, Toftlund.
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Таблиця 1. Коефіцієнти для розрахунку формули (1)
Table 1. The values of the coefficient for the equation (1)

№
Тип акумулятора
1 Бак-акумулятор для зберігання гарячої
води
2 Бак-акумулятор з вуглецевої сталі, що
працює під надлишковим тиском
3 Бак-акумулятор з неіржавної сталі, що
працює без надлишкового тиску
4 Акумулятор
з
використанням
свердловин
5 Акумулятор
з
використанням
«штучного озера»

Діапазон об’єму, м3

сприяла

1,0

114,5

-1,441

1250

0,5 …

500

403,5

-0,4676

750

500 …

50 000

11 680

-0,5545

130

5000 … 100 000

25 330

-0,685

30

1000 … 200 000

15 630

-0,6156

25

Що ж до вибору моделі для симуляції
теплообміну в СГА, то згідно з аналізом МЕА для

модифікацій, які дають змогу розв’язувати більшу

моделювання теплообміну обох розглянутих

кількість

типів СГА застосовувалась TRNSYS [43,44].

[2].

відбувається

Варто

більша

C

кількість

задач

значно

B

0,2 …

Проте більш широкому використанню
TRNSYS

A

відзначити,

постійне

що

удосконалення

У

випадку

СГА

зі

свердловини

програмного забезпечення, тому наведені дані

рекомендовано [43] використовувати модель

можуть

до

TRNSYS Type 557, призначену для моделювання

характеристик реального акумулятора [39]. І

свердловин циліндричної форми. Застосування

взагалі, підтвердження запропонованих моделей

інших форм є можливим, але введення поправки

теплообміну

на них призводитиме до збільшення похибки.

бути

порівняння

ще

більш

СГА

наближеними

відбувається

результатів

їх

шляхом

моделювання

отриманими в ході експлуатації СГА даними [41].
Ще

однією

У випадку СГА типу «штучні озера» було

з

запропонованою

запропоновано
моделі

використовувати

TRNSYS

для

трьох

відразу
різних

три
задач

альтернативою TRNSYS може також слугувати

моделювання [44], відповідно до яких СГА має

мова програмування Modelica, для якої створено

різні форми:

значну кількість готових моделей для систем ЦТ,

 Циліндр (TRNSYS Type 342). Така модель

включно з ССЦТ-СГА [42]. Серед переваг

є найменш точною, але найшвидшою при

застосування Modelica – заощадження коштів

проведенні

проєктувальників

використовувати її для попередньої оцінки

таких

систем

та

більша

розрахунків,

гнучкість у моделюванні, а серед недоліків –

необхідних

значно

тепловтрат, тощо.

триваліші

розрахунки

[42].

Проте

габаритів

що

СГА,

дозволяє

значення

його

безпосередньо в роботі автори не наводять

 Перевернутий зрізаний конус (TRNSYS

критерію для визначення співвідношення часу

Type 1300 та 1301). Компонент Type 1300

розрахунків для кожної з моделей, через це умовні

призначено для моделювання теплообміну власне

припущення при обох моделюваннях суттєво

у СГА, а компонент Type 1301 – у ґрунті навколо

відрізнялись одне від одного.

СГА.

Моделювання

теплообміну

між

компонентами відбувається шляхом поєднання
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і

3. Збільшення розміру акумулятора дає

швидкість
змогу

розрахунку даної моделі є середніми.
 Перевернута зрізана піраміда (TRNSYS
Type 1322). Точність і швидкість розрахунку цієї

заощаджувати

кошти

на

встановлення системи, що дозволить будувати
системи ЦО з меншими початковими витратами.
4. При розрахунках ССЦТ-СГА можливі

моделі є найвищими.
Варто відзначити, що в усіх моделях
застосовується

значно

двовимірне

моделювання

помилки при моделюванні експлуатації СГА та
помилки

при

моделюванні

графіків

теплообміну в СГА. При цьому в перших двох

теплопостачання. Це призводить до неякісної

моделях

роботи системи ССЦТ-СГА й, відповідно, до

застосовується

й

двовимірне

моделювання теплообміну в ґрунті навколо СГА.
В

останній

моделі

застосовано

5. Найбільш

тривимірне

розповсюдженим

програмним забезпеченням для моделювання

моделювання теплообміну в ґрунті.
Тому вдосконалення системи прогнозу та
контролювання

більших витрат споживачів.

теплопостачання

у

вже

роботи СГА є програма TRNSYS. Однак дане
програмне

забезпечення

не

завжди

надає

розроблених проєктах так само може дати

найточніші результати, тому остаточні рішення

економію.

варто приймати, ознайомившись з результатами

Наприклад,

продемонстровано,
удосконалення

в

як

[45]

за

було

допомогою

системи

розрахунків в альтернативних програмах.
6. При моделюванні СГА застосовують

прогнозування

теплонадходження та теплоспоживання у випадку

переважно

системи

Solar

Зокрема, спрощують геометричну форму для

Community було досягнуто економію енергії 5 %.

пришвидшення отримання попередніх даних та

ССЦТ-СГА

Drake

Landing

теплозабезпечення

моделі

теплообміну.

зменшення можливого діапазону оптимальних

Висновки
1. Останні

спрощені

тенденції
фактично

в

сфері

обумовлюють

рішень з метою застосування в подальшому більш
детального моделювання.

заборону на використання викопних корисних

7. Особливу увагу в розгляді проблем на

копалин для виробництва теплоти в новобудовах і

шляху впровадження ССЦТ-СГА слід приділити

в

вивченню

особливостей

експлуатації

ССЦТ-СГА

такий

спосіб

звернутись

до

стимулюють
альтернативних

користувачів
екологічних

довготривалої
(життєвого

циклу

системи від її встановлення до припинення її

рішень, зокрема й ССЦТ-СГА.
2. Впровадження ССЦТ-СГА в Україні

експлуатації) та можливостей розширення СГА в

вимагатиме повної зміни умов роботи ЦТ, а саме

разі

постане потреба в транспортуванні теплоносія

акумульованої

нижчої, ніж прийнято зараз, температури. Це

життєвого циклу ССЦТ-СГА є порівняно мало

унеможливить використання нового джерела

вивченою тематикою.

енергії

в

тих

використовували

системах,
природний

які

раніше
газ

і

високотемпературний теплоносій.
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ВПЛИВ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ІНОКУЛЯТОМ І ОРГАНІЧНИМ СУБСТРАТОМ
НА ВИХІД БІОГАЗУ
Г.О. Четверик, канд. техн. наук, Н.О. Маслова
Інститут відновлюваної енергетики НАН України,
02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ, Україна.

Визначення метанового потенціалу органічних субстратів є важливим завданням на етапі проєктування
біогазових комплексів, заводів або станцій. Вихідні субстрати, особливо це стосується субстратів, які
складаються з посліду або гною, відрізняються своїм складом протягом року. Тому на біогазових об’єктах
зазвичай створюють лабораторії, де перевіряють характеристики вихідного субстрату й виконують тести з
визначення його метанового потенціалу. Метою роботи є дослідження виходу біогазу залежно від
співвідношення між інокулятом і субстратом. Наведено умову, за якої значення співвідношення між
інокулятом і субстратом можна вважати раціональним, а саме: необхідно, щоб відхилення значення виходу
біогазу було незначним відносно невеликих змін співвідношення між інокулятом і субстратом. Наведено
результати експериментів з метанової анаеробної переробки коров’ячого гною при різних значеннях
співвідношення між інокулятом і коров’ячим гноєм. Визначено вихід та склад біогазу, ступінь переробки
органічної речовини. Встановлено раціональне значення співвідношення між інокулятом і коров’ячим гноєм.
Проаналізовано необхідність перемішування субстрату при виконанні тесту з визначення метанового
потенціалу в лабораторних умовах. З’ясовано, що для органічних субстратів, які легко зброджуються або
досить розбавлені водою, достатньо струшувати вміст реактора вручну раз на добу. У разі, якщо у складі
органічного субстрату переважають компоненти, що важко зброджуються або органічний субстрат
містить високу кількість сухої речовини, перемішування обов’язкове. Наведено спосіб перемішування для
проведення тесту з визначення метанового потенціалу органічних субстратів, які містять коров’ячий гній.
Наведено два критерії, згідно з якими слід виконувати вибір співвідношення між інокулятом і досліджуваним
субстратом для різних видів органічних субстратів при визначенні їхнього метанового потенціалу: перший
критерій – це наявність власної клітинної біомаси в субстраті; другий критерій – це наявність переважно
легко зброджуваних компонентів у субстраті. Рекомендовано необхідні значення співвідношення між
інокулятом і досліджуваним субстратом для органічних субстратів, що є перспективними і можуть
першочергово бути використані в біогазових станціях. Бібл. 20, табл. 3, рис. 1 .
Ключові слова: біогаз, метановий потенціал, органічні субстрати, інокулят, зброджування.
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INFLUENCE OF RATIO BETWEEN INOCULUM AND ORGANIC SUBSTRATE ON THE
YIELD OF BIOGAS
H. Chetveryk, cand. of technical science, N. Maslova
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine,
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv, Ukraine.

Determining a methane potential of organic substrates is an important task at the design stage of biogas complex,
plants or stations. The raw substrates differ in their composition throughout the year especially those that contain
droppings or manure. Therefore laboratories are usually set up at biogas plants to check the characteristics of the raw
substrate and perform test to determine its methane potential. The aim of the work is to research the yield of biogas
depending on the ratio between the inoculum and the substrate. The condition under which the value of the ratio
between inoculum and substrate can be considered rational is given, namely: it is necessary that the deviation of the
value of biogas yield was insignificant relative to small changes in the ratio between inoculum and substrate. The
results of experiments on methane anaerobic conversion of cow manure at different values of the ratio between
inoculum and cow manure are presented. The yield and composition of biogas and the degree of degradation of volatile
solids have been determined. The optimal value of the ratio between the inoculum and the cow manure has been
determined. The necessity of substrate mixing during methane potential test in laboratory conditions was analyzed. It
has been found that for organic substrates that are easily digested or sufficiently diluted with water, it is sufficient to
shake the contents of the reactor manually once a day. If the organic substrate is composed of components that are
difficult to digest or the organic substrate contains a high amount of dry matter, mixing is mandatory. The mixing
method for the test for methane potential of organic substrates containing cow manure is given. There are two criteria
according to which the choice of the ratio between the inoculum and the substrate for different types of organic
substrates when determining their methane potential should be performed: the first criterion is the presence of its own
cell biomass in the substrate; the second criterion is the presence of mostly easily fermentable components in the
substrate. The required values of the ratio between the inoculum and the substrate are recommended for organic
substrates that are promising and can be primarily used in biogas plants. Bibl. 20, table 3, fig. 1.
Keywords: biogas, methane potential, organic substrate, inoculum, digestion.
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методом

І/С

приводить

до

зброджування,

швидкого

але

до

і

менш

метанового зброджування з отриманням біогазу є

послідовних результатів і є ризик того, що

перспективною. Постійно проводиться пошук

утвориться менше біогазу з субстрату, ніж з

нових видів біогазової сировини та розроблення

інокуляту [1–3]. І. Ангелідакі, Ж. Ліндмарк та

нових

процесу

І. Перколіні показали, що низьке значення І/С

зброджування. Сумісне зброджування різних

приводить до інгібування процесу зброджування

видів сировини, особливо з використанням

проміжними продуктами [4–6]. Зважаючи на

рослинної біомаси, дає змогу значно підвищити

відмінності перебігу процесу бродіння за різних

інтенсивність виходу біогазу.

значень І/С, важливим завданням є визначення

методів

інтенсифікації

Визначення

метанового

його раціонального значення.

потенціалу

Для визначення метанового потенціалу

органічних субстратів є важливим завданням на
етапі

проєктування

біогазових

органічних субстратів зазвичай користуються

комплексів,

заводів або станцій. Отримані експериментальні

протоколом

результати

вимогам

використовують

для

оптимізації

експерименту,
міжнародних

що

відповідає

стандартів

[7, 8],

показників процесу зброджування, при яких

американських стандартів [9, 10], німецькому

спостерігається максимальний і стабільний вихід

стандарту [11] або рекомендаціям, наведеним для

біогазу, та для прогнозування матеріальних

роботи з автоматизованою системою визначення

балансів процесу зброджування.

біогазового потенціалу субстратів [12]. З огляду

Постановка завдання. Відомо, що для

на широкі межі діапазону варіювання значення

досягнення максимальної інтенсивності процесу

І/С, наведених у вимогах до тесту з визначення

зброджування органічні субстрати змішують з

метанового потенціалу [7–12], було поставлено

інокулятом. Одним із чинників, який суттєво

завдання

впливає на перебіг та інтенсивність бродіння, є

зброджування залежно від співвідношення між

співвідношення

речовиною

органічною речовиною інокуляту і субстрату для

речовиною

коров’ячого гною – сировини, що переважно

інокуляту

та

досліджуваного

між

органічною

органічною
субстрату
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Метою роботи є дослідження виходу
біогазу

залежно

інокулятом

і

від

співвідношення

субстратом.

Для

Переробку

між

досягнення

експерименти

виконували

на

лабораторній біогазовій установці, схему якої
наведено в роботі [13].
Лабораторна

поставленої мети визначені такі завдання:
1. Провести

субстрату

складається

щодо

з

біогазова

установка

наповненого

водою

зброджування коров’ячого гною при різних

теплоізольованого термостату, в якому розміщені

значеннях співвідношення між інокулятом і

реактори. Нагрівання і контроль температури

субстратом.

води в термостаті здійснювали за допомогою

2. Проаналізувати необхідність перемішування

електричного нагрівача з терморегулятором.

субстрату при виконанні тесту з визначення

Реактори герметично з’єднані з газгольдерами.

метанового потенціалу коров’ячого гною.

Нерухома

3. Навести критерії, згідно з якими слід
виконувати

вибір

співвідношення

частина

газгольдерів

виставлена

горизонтально і заповнена розчином NaCl для

між

запобігання розчинення вуглекислого газу у воді.

інокулятом і досліджуваним субстратом для

На

різних видів органічних субстратів.

відмітки для візуального визначення об’єму

4. Надати рекомендації стосовно значення

рухомій

частині

газгольдерів

нанесено

виробленого біогазу.

співвідношення між інокулятом і досліджуваним

Для створення анаеробних умов всередині

субстратом для проведення тесту з визначення

реактора газовий простір системи реактор–

метанового потенціалу для тих видів органічних

газгольдер

субстратів, які є перспективними і можуть

експерименту продували азотом, об’єм якого

першочергово бути використані в біогазових

втричі перевищував об’єм вказаного газового

станціях.

простору.

безпосередньо

перед

початком

від

Для підготовки органічних субстратів були

співвідношення між інокулятом і коров’ячим

використані такі матеріали: коров’ячий гній,

гноєм. У

дистильована вода та інокулят, який попередньо

Вихід

біогазу

відділі

залежно

відновлюваних

органічних

енергоносіїв Інституту відновлюваної енергетики

був адаптований до схожих умов зброджування.

НАН України були проведені експериментальні
дослідження
співвідношення

з

метою
між

вивчення

органічною

Вміст сухої речовини (СР) в гної та

впливу

інокуляті і вміст золи в СР визначали методами,

речовиною

які описані в стандартах [14] і [15] відповідно,

інокуляту та коров’ячого гною на вихід біогазу.

Відновлювана енергетика. 2021. № 3

отримані результати наведено в табл. 1.

91

ISSN 1819-8058 (Print)

БІОЕНЕРГЕТИКА

ISSN 2664-8172 (Online)

Таблиця 1. Характеристики інокуляту та коров’ячого гною
Table 1. Solids and ash value in the inoculum and cow manure
Характеристики

Компонент
органічного субстрату
Інокулят
Коров’ячий гній

Вміст СР, %
2,0

Вміст золи в СР, %
29,0

18,5

15,8

Об’єм реакторів становив 1,5 дм3, робочий

де:

об’єм реакторів Vр становив 1,05 дм .
3

mI

– вага СОР інокуляту на початок процесу

зброджування, г;

Експерименти проведено в мезофільному

mS

– вага СОР досліджуваного

субстрату на кінець процесу зброджування, г;

режимі при температурі 35 ºС. Було підготовлено
чотири субстрати, значення І/С в яких: І/С = 0;

VSI

– частка СОР у вихідному інокуляті;

І/С = 1; І/С = 2; І/С = 4. Для розрахунку кількості

VSS

– частка СОР у досліджуваному субстраті;

компонентів (інокуляту та коров’ячого гною) в

I

органічних субстратах розв’язували таку систему

– густина інокуляту, г/дм3;

S

– густина

досліджуваного субстрату, г/дм3.

рівнянь [12]:

В табл. 2 наведено дані щодо початкового

mI  VSI  I  mS  VSS  S  Vр ,

вмісту сухої органічної речовини (СОРсв) в

(1)

mI : mS  I / C,

інокуляті

та

в

коров’ячому

гної

для

підготовлених субстратів.
Таблиця 2. Початковий вміст СОРсв у вихідних субстратах
Table 2. Initial VSad value in the raw substrate
Значення

Вміст СОР, у тому числі:

І/С

в інокуляті, г/дм3

в коров’ячому гної, г/дм3

0

0

13,7

1

13,7

13,7

2

14,2

7,1

4

14,4

3,6

Наведемо

аналіз

необхідності

виробленого біогазу через шар субстрату без

перемішування субстрату при виконанні тесту з

перешкод.

визначення метанового потенціалу.
Перемішування

Для

тесту з

визначення

сприяє

метанового потенціалу органічних субстратів

покращенню ефективності процесу бродіння.

використовують різні способи перемішування

Розпад

органічних

субстрату, а саме ручне струшування, мішалки,

субстратів не залежить від перемішування,

що приводяться в дію приводними двигунами,

оскільки

магнітні мішалки.

переважної
воно

лише

субстрату

проведення

більшості
сприяє
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Об’ємну концентрацію вуглекислого газу

Вміст вологи у підготовлених субстратах
становить 96–97 %. При цьому вміст органічної

в

речовини у субстраті становить 30–40 % його
оптимального
К. Холігер,

значення.
І. Пеколіні

В. Ванг,

що

з

використанням

газоаналізатора «ГХЛ». Об’ємну концентрацію

Ф. Рапосо,

показали,

CСO2 визначали

біогазі

метану в біогазі

для

CСH4 визначали,

припускаючи,

органічних субстратів, які досить розбавлені

що вміст інших газів (крім СО2 і СН4) в біогазі не

водою достатньо струшувати вміст реактора

перевищував 2 %, за залежністю [13]:

вручну раз на добу [6, 16–18].
Таким
проведення

чином,
тесту з

показано,
визначення

що

CСH4  98 %  CСO2 .

для

метанового

Ступінь

потенціалу органічних субстратів, що містять

mСОР,п  mСОР,к
 100 % , (3)
mСОР,п

к СОР 

реактора вручну раз на добу, як і для органічних
субстратів, які переважно містять компоненти,
легко

зброджуються.

субстратів,

у

складі

Для

органічних

яких

де:

переважають

mСОР,п

– вага СОР на початку процесу

mСОР,к

компоненти, що важко зброджуються або вони

зброджування, г;

містять

процесу зброджування, г.

високу

перемішування

кількість

сухої

речовини,

– вага СОР в кінці

Інтенсивність

Під час виконання тесту з визначення

перемішування зазвичай залежить від в’язкості

метанового потенціалу органічних субстратів

середовища, на яку в першу чергу впливають

також отримують динаміку виходу біогазу.

компонентний склад органічного субстрату та

Кумулятивний вихід біогазу

вміст

обов’язкове.

речовини

визначали за залежністю [12]:

коров’ячий гній, достатньо струшувати вміст

що

к СОР органічної

розкладу

(2)

сухої

речовини.

Тому

кількість

перерахунку

перемішувань за добу та кількість обертів
мішалки

необхідно

підбирати

залежно

речовини

від

де:

об’ємну

ступінь

розкладу

сухої

за

(4)

–

кількість

VБГ  i 

показників

за

період

– об’єм біогазу для i-го

зняття показників, дм3. Об’єм виробленого

органічної

біогазу

речовини.

визначали

візуальним

методом

та

приводили до нормальних умов.

Вологість та зольність збродженої маси

На рис. 1 показано вихід біогазу для

визначали методами, які описані в стандартах

різних значень І/С.

[14] і [15] відповідно.
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n

зброджування;

концентрацію метану та вуглекислого газу в
біогазі,

субстрату

i 1

показники: вологість та зольність збродженої
біогазу,

досліджуваного

органічної

i n

У процесі експериментів визначали такі
виробленого

сухої

YБГ  n    VБГ  i  ,

вмісту сухої речовини.

об’єм

одиницю

обчислювали в

залежністю [13]:

компонентного складу органічного субстрату та

маси,

на

YБГ
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Рис. 1. Вихід біогазу залежно від співвідношення І/С: ● – 0; ■ – 1; □ – 2; ○ – 4
Fig. 1. Yield of biogas depending on the ratio І/С: ● – 0; ■ – 1; □ – 2; ○ – 4

Достовірність

одержаних

було 0; 1; 2 і 4 відповідно.

результатів

Наведемо умову, за якої значення І/С

підтверджується тим, що стандартне відхилення
акумульованого об’єму метану, одержаного в

можна

реакторі

раціонального значення І/С необхідно, щоб

з

перевищує

досліджуваним
5 %,

а

також

субстратом,
порівнянням

не

вважати

відхилення

з

раціональним.

значення

виходу

Для

вибору

біогазу

було

результатами інших дослідників за однакових

незначним до невеликих змін параметру І/С.

умов зброджування [2, 12].

Кумулятивний вихід біогазу на 34-й день
зброджування

Узагальнивши отримані експериментальні

підвищився

на

1,9 %

при

дані, встановили, що кумулятивний вихід біогазу

переробці субстрату з І/С = 4 у порівнянні з

на 34-й день зброджування становив 141,9 см3/г

субстратом, де І/С = 2, на 8 % при переробці

СОРсв; 286,7 см3/г СОРсв; 309,6 см3/г СОРсв і

субстрату з І/С = 2 у порівнянні з субстратом, де

315,4 см3/г СОРсв при переробці субстратів, у

І/С = 1, на 202 % при переробці субстрату з

яких співвідношення І/С було 0; 1; 2 і 4

І/С = 1 у порівнянні з субстратом, де І/С = 0.
Проаналізувавши

відповідно.
Склад біогазу був такий: 39,2 % СО2,

біогазу

залежно

від

кумулятивний
співвідношення

вихід
між

58,8 % СН4; 37,5 % СО2, 60,5 % СН4; 37,4 % СО2,

органічною речовиною інокуляту та субстрату,

60,6 % СН4; 37,6 % СО2, 60,4 % СН4 при

встановили, що вихід біогазу суттєво нижчий для

переробці субстратів, в яких співвідношення І/С

субстрату, що містив виключно власну клітинну

було 0; 1; 2 і 4 відповідно.

біомасу

коров’ячого

гною

у

порівнянні

з

Ступінь розпаду органічного субстрату був

субстратами, які змішувались з інокулятом. Для

такий: 33,5 %; 44 %; 44,3 % та 44,4 % при

значень І/С, які дорівнюють або вище 1, динаміка

переробці субстратів, в яких співвідношення І/С

виходу біогазу змінилася неістотно.
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Отже, підсумувавши отримані результати

органічних субстратів варто з’ясувати, з яких

проведених експериментів, можна зробити такі

компонентів складаються субстрати. А саме

висновки: по-перше, інокулят необхідний навіть

визначити вміст легко- та важкозброджуваних

для тих органічних субстратів, які містять власну

компонентів у вихідному субстраті.

клітинну біомасу; по-друге, для органічних

Отже, для виконання тесту з визначення

субстратів на основі тваринницької біомаси, які

метанового потенціалу органічних субстратів

містять у своєму складі клітинну біомасу,

необхідно вибирати значення І/С, виходячи з

достатньо, щоб значення І/С було не нижче за 1.

наявності власної клітинної біомаси і вмісту

Вибір значення І/С для виконання тесту

легко- та важкозброджуваних компонентів у

з визначення метанового потенціалу.
На

основі

досліджень

власних

було

вихідному субстраті.

експериментальних

показано,

що

під

Таким

час

чином,

наведено

два

критерії,

відносно яких слід виконувати вибір І/С для

зброджування коров’ячого гною, важливим при

різних

виборі значення І/С була наявність клітинної

визначенні

біомаси у вихідному субстраті.

перший критерій – це наявність власної клітинної

Відомо,

що:

розщеплюються
структурі

та

цукор

швидко

і

крохмаль

завдяки

вимагають

розгалужену

субстратів

метанового

при

потенціалу:

часу

переважно

легкозброджуваних

компонентів у субстраті.
Розділимо

органічні

субстрати,

які

є

тому

перспективними і можуть першочергово бути

розкладаються повільно; лігнін розкладається

використані в біогазових станціях, на чотири

бактеріями погано. Оскільки вибір величини І/С

групи

залежить

В табл. 3

від

структуру,

їхнього

наявність

перебування у реакторі; целюлоза і геміцелюлоза
мають

органічних

біомаси у субстраті; другий критерій – це

простій

короткого

видів

інтенсивності

процесу

зброджування, то при плануванні проведення
тесту

з

визначення

метанового

відповідно

до

наведених

представлено

типові

критеріїв.
органічні

субстрати.

потенціалу
Таблиця 3. Типові органічні субстрати
Table 3. Typical organic substrate

Переважають у складі
легкозброджувані компоненти
Містять власну клітинну
біомасу
Не містять власної клітинної
біомаси
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узагальнення

можуть

відомих

першочергово

бути

використані

в

результатів щодо вибору І/С для виконання тесту

біогазових станціях, що дає змогу визначити

з визначення метанового потенціалу для різних

їхній метановий потенціал.

видів органічних субстратів. Проаналізувавши

Висновки:

отримані експериментальні результати М. Міах,

1. Показано, що для проведення тесту з

Ф. Рапосо, Р. Жанг, В. Ванг та Р. Дагує [2, 17–20]

визначення метанового потенціалу органічних

для виконання тесту з визначення метанового

субстратів,

потенціалу органічних субстратів, встановили:

достатньо струшувати вміст реактора вручну раз

для органічних субстратів, які містять власну

на добу.

клітинну біомасу і в складі яких переважають

2.

що

містять

Встановлено,
на

основі

коров’ячий

що

для

гній,

органічних

легкозброджувані компоненти, співвідношення

субстратів

тваринної

біомаси

І/С = 1; для органічних субстратів, які не містять

достатньо, щоб значення І/С було не нижче 1.
3. На основі власних експериментальних

власної клітинної біомаси та в складі яких
компоненти,

досліджень та аналізу отриманих результатів

співвідношення І/С = 4; в інших випадках

інших науковців наведені необхідні значення І/С

співвідношення І/С = 2. Ф. Рапосо рекомендував

для різних видів органічних субстратів, які є

за наявності у субстраті речовин, що можуть

перспективними і можуть першочергово бути

інгібувати процес зброджування, або за умови

використані в біогазових станціях, що дає змогу

низького метанового потенціалу органічного

визначити їхній метановий потенціал.

переважають

субстрату

важкозброджувані

використовувати

більшу

кількість

інокуляту, що забезпечить стабільний перебіг
процесу зброджування [17].
Надамо
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XХIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
ОНЛАЙН - КОНФЕРЕНЦІЯ
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ"
19 - 20 травня 2022 року, м. Київ, пр. Перемоги, 37
Шановні колеги!
Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти участь в XХIII міжнародній науково-практичній онлайн конференції "ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ", яку
заплановано провести 19-20 травня 2022 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 онлайн - 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 2022 року за адресою: tezy.ive@gmail.com
Підтвердження Вашої участі у конференції, заповнивши реєстраційну форму, надсилати не пізніше 15
травня 2022 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.
ДРУК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ — УТОЧНЮЄТЬСЯ
ОРГВНЕСОК ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
 ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ — УТОЧНЮЄТЬСЯ.
 ІНШИХ УЧАСНИКІВ — УТОЧНЮЄТЬСЯ.
 ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ДРУК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ТА УЧАСТЬ — БЕЗКОШТОВНО
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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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);
• анотація основною мовою статті (обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова).
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
2. Стаття мовою оригіналу.
3. Кожна публікація не українською мовою супроводжується блоком 1 українською мовою, включно з
україномовною анотацією (обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова).
4. Кожна публікація не англійською мовою супроводжується блоком 1 англійською мовою, включно з
англомовною анотацією (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].
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. 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 схожість 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.
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
Друкується згідно з рекомендацією Вченої ради Інституту відновлюваної енергетики НАНУ, протокол № 18 від 22.09.21.
Підписано до друку 22.09.2021. Формат 84Ч108/16. Друк – офсетний. Умовн.друк.арк. 10,5. Тираж 120 прим.
Зареєстровано 01.09.2004, свідоцтво: серія КВ, № 9115. Ціна договірна.
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