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2.4.5. Енергія океанів 

Величезні кількості енергії можна отримати від морських хвиль. Потужність, яка переноситься 
хвилями по глибокій воді, пропорційна квадрату їх амплітуди і періоду. Тому найбільший інтерес 
становлять довгоперіодні (Т ~ 10 сек) хвилі великої амплітуди (а ~ 2 м), котрі дозволяють знімати 
з одиниці довжини гребеня в середньому 50- 
70 кВт/м. 

Можливість перетворювати енергію хвиль в електроенергію доведено вже давно. В останні роки 
зацікавленість до хвильової енергетики різко зросла в Японії, Англії, країнах Скандинавії. 

Сучасна тенденція розробки таких установок орієнтується на одиничні модулі помірної 
потужності (~1 МВт) розміром приблизно 50 м вздовж фронту хвилі. Переваги хвильової 
енергетики в тому, що вона достатньо сильно сконцентрована, доступна для перетворення і на 
будь-який проміжок часу може прогнозуватись в залежності від погодних умов. Утворюючись під 
дією вітру, хвилі добре зберігають свій енергетичний потенціал, розповсюджуючись на значні 
відстані. 

Припливні коливання рівня у велетенських океанах планети можна прогнозувати. Основні 
періоди цих коливань – добові (24 години) та напівдобові (12 годин 25 хвилин). Різниця рівнів 
між послідовними найвищими та найнижчими рівнями води – висота припливу. Діапазон зміни 
цієї величини складає 0,5-10 м. Під час припливів і відпливів рух водних мас утворює припливні 
течії, швидкість яких у прибережних протоках і між островами більше 5 м/с. 

Підняту на максимальну висоту під час припливу воду можна відділити від моря дамбою чи 
греблею в басейні. Потім, під час відпливу, пропустивши цю масу води через турбіни, можна 
отримати корисну потужність. 

Перетворення енергії припливів використовується для створення малопотужних припливних 
електростанцій (ПЕС). Найбільш відомі великомасштабна ПЕС Ранс потужністю 240 МВт, що 
розташована в естуарії річки Ла Ранс, яка впадає в затоку Сен Мало (Бретань, Франція); та 
дослідна станція потужністю 400 КВт в Кислій Губі на узбережжі Баренцевого моря (Росія). 

Висота, хід і періодичність припливів у більшості прибережних районів добре описані та 
проаналізовані. Поведінка припливів може бути попереджена з похибкою менше 4%. Таким 
чином, припливна енергія здається дуже надійною формою відновлюваної енергії [6]. 

Енергія хвиль та припливів і відпливів знайшла використання в припливних електростанціях 
деяких країн:  

•         Канада: Камберленд – потужність 1,4 ГВт, Кобекуїд – потужність 4,5 ГВт. 

•         Англія: Северн – потужність 8,45 ГВт, Мерсей – потужність 0,7 ГВт. 

•         Росія: Тугур – потужність 6,8 ГВт. 

•         Корея: Гаролім – потужність 0,8 ГВт. 
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•         Ведеться проектування ПЕС в Австралії, Індії, Китаї.  

ПЕС побудовані і вже 10-25 років успішно працюють на 3-х континентах: промислова Ранс 
потужністю 240 МВт (Франція), дослідні – Кислогубська потужністю 0,4 МВт (Росія), Цзянсян 
потужністю 3,2 МВт (Китай) та Аннаполіс потужністю 20 МВт (Канада) (табл. 2.4.9). 

 

Уся потужність океанських припливів на планеті оцінюється в 3000 ГВт. З них приблизно 1000 
ГВт розсіюються в мілководних прибережних районах, де принципово можливе зведення 
інженерних споруд. Загальна кількість припливної енергії в світовому океані – 3,9·1014 кДж [11]. 
Сумарний потенціал місць з найбільшим припливним потенціалом та можливого будівництва 
ПЕС дорівнює 120 ГВт, це 10% загального світового гідравлічного потенціалу річок. 

Згідно з проектами американських припливних електростанцій зараз виглядають не дуже 
ефективними океанські електростанції; ті, що працюють на різниці температур поверхневих та 
глибинних шарів води (ОТЕС), мають середні перспективи. На Гавайях розпочаті випробування 
змонтованої на судні такої установки потужністю 50 кВт. 

Різні лімітуючі фактори дозволяють використовувати: 
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•         гідротурбіни виду "Коріопіс" – в районах зі значними швидкостями океанічних течій; 

•         ОТЕС – в тропічних районах і в районах розташування глибоководних западин біля 
узбережжя; 

•         припливні електростанції – в затоках із вузькою горловиною; 

•         електростанції, які використовують енергію градієнтів солоності в гирлах річок чи в 
районах сольових відкладів; 

•         хвильові установки – в узбережних районах, які характеризуються постійним значним 
прибоєм [2]. 

 Припливна електростанція являє собою гідроенергетичний комплекс, що застосовується для 
перетворення енергії і пов’язаний з роботою окремих галузей народного господарства. 
Концентрація напору на станції досягається за рахунок спорудження в заданому створі греблі, що 
розділяє всю акваторію на внутрішню, чи відсічену (басейн ПЕС), та зовнішню (море) частини. З 
тілом греблі сполучені споруда ПЕС, гідроагрегати та водопропускні споруди. Виникаючий на 
греблі напір залежить від коливання рівня по обидва боки від неї; при цьому коливання в 
зовнішньому басейні визначаються локальним припливом, а коливання у внутрішньому – 
витратами, пропущеними крізь агрегат і водопропускні отвори в ході роботи ПЕС. 

ПЕС відносяться до низьконапірних гідроенергетичних пристроїв (напір не більше 20 м). Це 
визначає тип використаного на них турбінного обладнання – горизонтальні капсульні обертально-
лопасні агрегати. Розрізняють одно-, дво- і трибасейнові ПЕС, в яких використовуються агрегати 
одно- чи двонапрямленої дії. При однобасейновій схемі ПЕС і при використанні агрегатів 
однонапрямленої дії вода, що заповнила басейн під час припливу, пропускається крізь турбіни 
гідроагрегатів при відпливі. При встановленні агрегатів двонапрямленої дії в однобасейновій 
ПЕС робота турбін може здійснюватися як на відпливі, так і на припливі. У випадку двобасейно-
вої схеми агрегати можуть бути розташовані як на основній греблі (мал. 2.4.16-а), що відділяє 
басейн від моря, так і на допоміжній, що розділяє басейн ПЕС на 2 частини (мал. 2.4.16-б, в). 
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Ефективність роботи ПЕС може бути підвищена шляхом встановлення на ній системи потужних 
насосів, періодичною роботою яких можна досягти прискорення заповнення чи спустошення 
внутрішнього басейну, а також додаткового підйому його рівня при заповненні на припливі. 
Насосна підкачка стає більш ефективною, якщо вона здійснюється обертальними агрегатами 
ПЕС, що здатні працювати як у турбінному, так і в насосному режимах [11]. 

Якщо ПЕС побудована для забезпечення локальних потреб в енергії, то необхідні страхувальні 
енергопристрої, що підключаються в період згасання припливів. 

Недоліки при перетворенні енергії на ПЕС: · неспівпадання основних періодів виникнення 
припливів, пов’язаних з рухом Місяця, із звичайним для людини періодом сонячної доби; · зміна 
висоти припливу та потужності припливної течії з періодом у 2 тижні, що призводить до 
коливання виробітку енергії; · необхідність створення потоків води з великою витратою при 
порівняно малому перепаді висот, що змушує використовувати велику кількість турбін, які 
працюють паралельно; · великі капітальні витрати на спорудження ПЕС; · потенційні екологічні 
порушення і зміни режимів естуаріїв та морських районів [6]. 

Пристрої для перетворення енергії хвиль 

В результаті хвильового руху рідини в хвилі одночасно зі зміною положення рівня і нахилу 
поверхні відбувається зміна кінетичної і потенційної енергії, зміна тиску під хвилею. На основі 
використання характерної ознаки хвильового руху чи їх комбінації вже створено багато 
пристроїв, які поглинають та перетворюють хвильову енергію.  

Стефан Солтер з Единбурзького університету розробив пристрій, який назвав “качкою”. Форма її 
забезпечувала максимальне отримання потужності. Хвилі зліва примушують “качку” коливатися. 
Циліндрична форма протилежної поверхні забезпечує відсутність розповсюдження хвилі вправо 
при коливанні “качки” навколо осі. Потужність може бути знята з осі коливальної системи таким 
чином, щоб забезпечити мінімальне відбиття енергії. Відбиваючи та пропускаючи лише 
приблизно 5% енергії хвиль, цей пристрій має високу ефективність перетворення в широкому 
діапазоні частот, що збуджують коливання. Характерний розмір качки – 0,1 довжини хвилі, що 
для стометрових атлантичних хвиль складає 10 м. Ланцюг з “качок” на декілька кілометрів 
планували встановити в районі з найбільш інтенсивним хвилюванням західніше Гебридських 
островів, потужність усієї станції приблизно 100 МВт. 

Недоліки: · необхідність передачі повільного коливання руху на привід генератора; · необхідність 
зняття потужності з плаваючого на значній глибині пристрою великою протяжністю [6]. 

 Перетворення теплової енергії океану 

Світовий океан – величезний природний колектор сонячного випромінювання. В ньому між 
теплими поверхневими водами, які поглинають сонячне випромінювання, та більш холодними 
придонними, різниця температур становить до 20-25°С. Це забезпечує запас теплової енергії, що 
безперевно поповнюється і яка принципово може бути перетворена в інші види. Термін 
перетворення теплової енергії океану ОТЕС – ocean termal energy conversіon – означає 
перетворення деякої частини цієї теплової енергії в роботу і далі в електричну енергію. На мал. 
2.4.17 зображена схема такого пристрою, що дозволяє здійснити процес цього перетворення. Це 
теплова машина, що приводиться в дію різницею температур між холодною Тс водою, що піднята 
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з глибини, і гарячою водою 1 з температурою Тh = Тс + Т, зібраною з поверхні. Робоча рідина 
(робоче тіло), циркулюючи по замкненій схемі, відбирає тепло від гарячої води в теплообміннику 
випаровувача 2, в паровій фазі приводить у дію турбіну 4, пов’язану з генератором 5, а потім 
конденсується в конденсаторі 6, який охолоджується холодною водою 7. На цьому цикл 
завершується. 

 

Переваги: · стабільність і незалежність від примх природи; · створення економічно виправданих 
споруд потребує лише деякої доробки таких широко відомих пристроїв, як теплообмінники та 
турбіни [6].  

Недоліки: · вартість та масштаби установок. 

Енергія океану включає енергію течій на всій акваторії світового океану, енергію припливів, 
хвиль, змішування прісної і солоної морської води, енергію градієнтів (різниць) температур між 
поверхневими і глибинними шарами води в тропічних районах океану тощо. Технічна реалізація 
використання джерел можлива за таких умов:  

•         освоєння тільки найбільш потужних течій; 

•         наявність припливів зі збільшеною амплітудою; 

•         наявність енергії хвиль, достатньої для використання; 

•         наявність ділянок океану зі значною різницею солоності між річковим стоком і морською 
водою з температурним перепадом у 20°С, щоб ефективно здійснити цикл Карно.  

В усіх випадках вважається, що всі ці джерела енергії будуть перетворюватися в електричну 
енергію. Як бачимо з малюнка 2.4.18, океанські джерела енергії в порівнянні з традиційними 
гідроенергоресурсами характеризуються меншою густиною енергії (табл. 2.4.10). Енергетичні 
"напори" градієнтів солоності і температурних градієнтів між поверхневими і глибинними 
шарами води являють собою хімічну і термодинамічну форми енергії. Основні перспективи 
використання джерел енергії океану пов’язані з розвитком технологій, що розраховані на менший 
тиск. 
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Потужність, яку можна отримати від відновлювальних енергетичних джерел (ВЕД) в океані (на 
основі різниці температур, солоностей, енергії припливів, хвиль, течій, вітру над океаном), 
складає більше 10 млрд. кВт. Основні відмінності в підходах до створення енергетичних 
установок такого роду обумовлені різним характером використовуваних видів енергії (теплової, 
хімічної, гідродинамічної) і різною густиною вилучення енергії (теплова, різниця солоності, 
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припливи, вітер, течії). Це і визначає різні техніко-економічні характеристики установок. Для 
океанських енергостанцій, що працюють на основі різниці температур поверхні й глибинних 
шарів води в тропічних районах і різниці температур води і повітря взимку в арктичних районах, 
а саме тих, що перетворюють теплову енергію в електричну, характерні такі показники: 

           •         питома маса обладнання – 40-50 кг/кВт; 

•         питома поверхня теплообміну апаратів – 6-10 м2/кВт; 

•         питома витрата морської води – від 5 кг/(с*кВт); 

•         витрати на власні потреби – 13-15%. 

 Вплив ОТЕС на навколишнє середовище зводиться до гідродинамічного і теплового 
навантаження прилеглих районів океану. Можливе виділення СО2 з холодних глибинних вод, що 
підіймаються на поверхню, внаслідок зменшення їх тиску і збільшення температури. Найбільш 
потужним первинним впливом станції на океан є вплив великої кількості холодної води – більше 
10 тис. м3/рік на кожний мегават потужності. За оцінкою кліматологів, підвищення середньої 
глобальної температури, обумовлене викидами антропогенного тепла, в перспективі складає 0,7-
0,9°С, а в подальшому – 1,5-1,8°С. Застосування ОТЕС впливає на температуру нижніх шарів 
атмосфери в протилежний бік. Для електростанції будь-якого виду вартість виробленої за весь 
термін служби електроенергії повинна перевищувати затрати енергії на її спорудження. Цей 
показник називається коефіцієнтом енерговіддачі. Для вітрових, сонячних ОТЕС він дорівнює 10-
20. 

Висновок: використання енергії океану для отримання електроенергії за допомогою припливних, 
хвильових та інших станцій навряд чи зможе справити помітний негативний вплив на режим вод і 
берегової смуги, окрім того, вони дадуть позитивний, хоча й локальний ефект зниження 
механічного (ударного) впливу океану на берегову смугу, а також ослаблять тенденцію до 
підвищення температури в приземному шарі атмосфери [18]. 

Різноманітність форм життя в морі створює проблему біообростання. Це ж підказує можливість 
розведення риби на фермах при ОТЕС. Морська вода з глибин багата на нітрати, що можна 
розподілити навколо станції. Це дозволить інтенсифікувати ріст водоростей, що, в свою чергу, 
привертало б інших морських мешканців з більш високих за рівнем харчових ланцюжків. За 
рахунок цього можна створити основу для комерційного розведення риби. Однак, біологічний 
ефект від підйому величезних кількостей холодної, збагаченої біогенами води в теплі, ще не 
досить вивчений [6].  

 

 

 

 

 


