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3.4. Нетрадиційні джерела енергії

Самовідновлювані джерела мають меншу концентрацію енергії, вона не 
cконцентрована в якихось міcцях, а розсіяна на великому просторі. Самовіднов
лювані джерела енергії найбільш раціонально можуть бути використані в безпосе
редній близькості від споживача, без передачі енергії на значну відстань. До цих 
джерел відносяться енергія сонячного проміння, вітру, геотермальна, припливів та 
відпливів тощо.

Енергія сонячного проміння може бути використана як теплова. Це дуже 
важливо, оскільки на долю теплової енергії припадає приблизно 75 % усієї спо
живаної енергії. Однак при побудові схем енергозабезпечення від самовідновлю
ваних джерел енергії, в тому числі сонячної, слід брати до уваги, що енергія со
нячного проміння, морських хвиль, вітру змінна з часом та в просторі.

3.4.1. Сонячна енергія

Сонце являє собою віддалений від Землі на відстань 149,6 млн. км термоя
дерний реактор, який випромінює енергію при температурі більше 
10000 К, центр Сонця має температуру ~15 млн. К. 

Сонце – це постійно діючий розпечений реактор, який перетворює масу в 
енергію, загальна норма – 4,5 млн. т за секунду за рахунок поєднання двох ядер 
водню (протонів) для утворення гелію. Загальна потужність 4∙1023 кВт. Земля 
отримує близько 1359 Вт/м2. Цей показник відомий як сонячна стала.

Енергія потрапляє на Землю головним чином у формі електромагнітного 
випромінювання в спектральному діапазоні від коротких радіохвиль довжиною 
30 м до рентгенівських променів з довжиною хвилі 10-10 м.

Сонячна радіація – це невичерпне відновлюване джерело екологічно чистої 
енергії. Розподіл глобального потоку сонячної радіації на поверхні земної кулі нері
вномірний. Кількість сонячної енергії, яка надходить за рік на 1 м2 поверхні Землі, 
змінюється приблизно від 3000 МДж/м2 на півночі до 8000 МДж/м2 в пустелях.

Енергія Сонця досить розсіяна і для її використання застосовують різні 
геліоенергетичні установки.

У табл. 3.4.1 представлена тривалість сонячного сіяння (ТСС) в різних пун
ктах України. Мінімальні величини ТСС в усіх пунктах спостерігаються в груд
ні, що викликано найменшою тривалістю доби в цьому місяці і найбільшою хма
рністю неба. В Поліссі ТСС за грудень складає 30-40 годин, в Лісостепу збіль
шується до 40-50 годин. В Степу відбувається подальший ріст ТСС до 60 годин 
за місяць, і максимальні її величини спостерігаються в Криму (Сімферополь – 78 
годин за місяць). У північній і центральній частинах країни це складає всього 10-
15 % можливої ТСС, а в Причорномор’ї і Криму – близько 20 %. Розподіл сумар
ної радіації (в МДж/м2) по регіонах вказано на рис. 3.4.1. 

У січні ТСС дещо збільшується, а в лютому вона вже приблизно в 2 рази 
більша, ніж у грудні, для Полісся і Лісостепу (65-70 годин на місяць) і майже в 
2,5-3 рази для Степу і Криму.

Починаючи з березня, із збільшенням доби і зменшенням хмарності, ТСС 
інтенсивно зростає, досягаючи у  липні найбільших значень.
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У середньому за рік ТСС найбільших значень досягає на узбережжях морів 
і складає 2300-2400 годин (виключаючи Генічеськ – 1990 годин), найменші річні 
величини ТСС спостерігаються у західних районах Полісся і Лісостепу (1800-
1900 годин).

Дуже важливим фактором для роботи геліоустановок є тривалість опромі
нення сонячною радіацією і теплова інерція геліоустановки (час розігріву геліоу
становки до робочої температури). Наприклад, час розігріву до робочої темпера
тури для сонячної кухні, сонячних водонагрівачів, сонячних опріснювачів скла
дає, відповідно,  15-20 хв, близько 1,5 год та близько 2 год.

Таблиця 3.4.1 
Середня тривалість сонячного сіяння по місяцях, год

Пункт 
спостереження

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
За 
рік

Полісся

Ковель 48 64 139 193 234 259 262 241 185 118 47 39 1830

Чернігів 39 65 128 176 259 280 300 254 188 107 49 30 1876

Конотоп 38 62 123 190 272 285 305 258 189 96 50 37 1906

Житомир 50 68 116 179 245 269 293 238 190 120 49 30 1856

Київ 54 72 132 182 260 295 296 278 205 130 54 43 1980

Лісостеп

Львів 73 70 122 164 247 244 256 237 203 142 54 40 1852

Чернівці 72 73 136 198 242 257 280 263 218 164 62 50 2016

Полтава 46 70 121 169 247 287 293 270 205 134 60 36 1932

Умань 47 63 131 184 251 278 314 279 213 133 51 37 1981

Північний степ

Кіровоград 49 72 110 174 267 292 299 286 212 145 57 37 2050

Старобельськ 45 70 121 186 297 363 330 307 218 101 44 34 2066

Дніпропетровськ 39 61 118 161 253 282 297 284 200 134 67 35 1930

Південний степ

Херсон 63 86 141 198 363 306 346 324 342 169 76 54 2282

Асканія-Нова 58 83 143 204 235 308 345 326 241 166 98 45 2300

Одеса 70 88 140 201 277 305 347 323 250 174 69 59 2302

Болград 77 83 156 187 247 294 337 317 253 185 78 68 2287

Крим

Клепиніне 62 74 138 200 274 304 347 324 245 169 84 56 2276

Сімферополь 84 95 159 200 271 287 327 308 240 178 115 78 2343

Нікітський сад 82 85 142 191 238 283 328 315 249 188 108 79 2289

Карабі-Яйла 97 104 152 211 271 304 342 325 251 192 121 83 2453

Берегове 59 66 158 199 229 251 282 264 227 167 70 42 2014

Ужгород 52 67 141 215 256 249 285 261 222 166 61 35 2010

Закарпаття
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У Карпатах тривалість сонячного сіяння (інсоляції) влітку в 1,5-3 рази біль
ша, ніж взимку, при цьому в гірських районах із збільшенням висоти місцевості 
вона зменшується. З грудня по лютий тривалість інсоляції за абсолютним зна
ченням найменша за рік, проте тривалість сонячного сіяння на підвищених міс
цях у середньогірській частині в 1,5 раза більша, ніж в передгірських, розташо
ваних нижче, місцевостях.

Вплив Карпатських гір на особливості радіаційного режиму проявляється в 
тому, що зони рівних Q, ефективного випромінення і радіаційного балансу 
(різниця між поглинутою сумарною радіацією і ефективним випроміненням зем
ної поверхні) розміщуються паралельно гірському хребту, відхиляючись від ши
ротного напрямку на рівнині. В цьому ж місці, в гірських районах і на північно-
східних схилах Карпат, відмічаються мінімальні для України річні значення су
марної і поглиненої радіацій, ефективного випромінення і відносного мінімуму 
радіаційного балансу.

Відомо, що величина Q із збільшенням висоти місцевості до 200 м практич
но не зростає, бо зростання прямої сонячної радіації компенсується зменшенням 
розсіяної. При підйомі до 1000 м зростання Q залежить від розташування шару 
(верхньої границі) димки. Якщо остання розташована вище 1000 метрів, то Q в 
цьому шарі збільшується на 1-2 %, при висоті димки нижче цього рівня Q збіль
шується на 8-10 %.

На сумарну радіацію в холодне півріччя істотно впливає альбедо 
(відношення кількості променистої енергії Сонця, віддзеркаленої від поверхні 
будь-якого тіла, до кількості енергії, що падає на цю поверхню) підстилаючої 

Рис. 3.4.1. Розподіл сумарної радіації по регіонах у липні (МДж/м2)
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поверхні, що змінюється в залежності від сталості снігового покриву. Якщо сні
говий покрив лежить цілий місяць, сумарна радіація зростає на 27 % (порівняно 
з умовами безсніжної зими при однаковій хмарності); якщо сніг лежить 20 діб, 
вона збільшується на 9 %, а якщо 15 діб – на 5 %.

Таким чином, гірський характер рельєфу та особливості великомасштабної 
атмосферної циркуляції визначають фактичний радіаційний режим розглянутої 
території, створюючи на відносно невеличкій ділянці помітні відмінності в роз
поділі радіаційного балансу і його складових та впливаючи на радіаційний ре
жим прилеглих територій.

У цілому радіаційний режим території України, особливо її південних райо
нів, сприятливий для практичного використання сонячної енергії.

В експериментальних системах величезні матриці керованих комп’ютером 
дзеркал простежують сонце і фокусують сонячне світло на центральному пункті 
збору випромінення, звичайно на горі високої вежі. Це висококонцентроване 
сонячне світло може забезпечити підвищення температури теплоносія, достат
ньої для здійснення виробничих процесів або створення руху з великим тиском, 
для обертання турбіни і виробництва електричного струму.

Тобто сонячно-термічні енергетичні системи спочатку перетворюють соня
чну енергію у високу теплову, а потім – термальну енергію в механічну енергію,
що обертає турбіну. Внаслідок цього турбіна генерує електрику.

Спостерігаються дві технології для збирання, накопичення та перетворення 
сонячної енергії. Вони  відомі як центральна приймальна система і розподільна 
колекторна система. Центральна приймальна система складається з великого поля 
сонцевловлювальних дзеркал (геліостатів), які перехоплюють і переспрямовують 
вхідну сонячну радіацію у єдиний великий приймач, розташований на верхівці 
вежі. Ця конфігурація відома нам як “Power Tower” (рис. 3.4.2) (буквально 
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В – розподілена колекторна система Рис. 3.4.2. Схема сонячної електростанції
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“баштова силова установка”). Переспрямоване радіаційне тепло спрямовує робочу 
рідину в приймач. Ведеться дослідження по використанню різних робочих рідин, 
включаючи воду з високим тиском, високотемпературну пару, мастила, розплави 
солі та рідкі метали. Вибір робочої рідини залежить від конструкції станції. Спо
лучені Штати, наприклад, віддають перевагу розвитку приймачів, які будуть пра
цювати з температурою близько 925 °С, а потім з температурою біля 1100 °С. 

Розподілена колекторна система не фокусує сонячне світло в центральний 
приймач, але замість цього перетворює сонячне світло у тепло в індивідуально
му колекторному модулі. Кожний колекторний модуль складається з циліндрич
ної дзеркальної поверхні, що переспрямовує сонячну радіацію в приймач-
абсорбер, розташований у фокусі дзеркала; при такому устрої робоча рідина ци
ркулює крізь колектор, де вона спочатку нагрівається до великої температури, а
потім перекачується через мережу труб до котла або теплообмінника. Від цього 
пункту центральний приймач і розподільні колекторні системи ідентичні. Пода
льша конструкція системи однакова.

Як у звичайних електронакопичуючих технологіях, охолоджувальні башти 
або конденсатори використовуються, щоб гасити надлишкову енергію. Теплова 
одиниця збереження також формує частину системи, щоб використовувати соняч
не світло. Розглядаються різноманітні носії даних, включаючи камені, олію і солі.

Найбільша в світі  “solar furnace” (“сонячна пічка”), Одейлинська пічка, 
функціонує у Піренейських горах, на півдні Франції, з 1970 року (рис. 3.4.3). Ця 
система, що забезпечує температуру до 2000 °С, використовується у виробницт
ві чистих металів та інших речовин; надмірне тепло використовується для виро
бництва електричного струму, що живить мережу підприємств комунального
обслуговування. Менші за розмірами станції проходять випробовування у Фран
ції, Італії, Іспанії та Японії.

Декілька приватних і державних експериментальних баштових силових устано
вок, що виробляють електричний струм, побудовано в Сполучених Штатах. Одна з 
них, відома як “Solar One”, знаходиться в пустелі Мояві, в південній Каліфорнії, і 
виробляє достатньо електрики, щоб задовольнити потреби 3000 родин (рис. 3.4.4). 
Головне використання таких порівняно невеликих заводів полягатиме у впроваджен
ні додаткової (резервної) енергії для забезпечення часу “пік” у денному використанні 

Рис. 3.4.3. Одейлинська сонячна 
пічка

Рис. 3.4.4. Сонячна електростанція 
в Мояві
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енергії, особливо в Каліфорнії і південно-західних штатах з високим електричним 
навантаженням часу пікових годин влітку через потреби кондиціонування повітря.

Але велика кількість дослідників вважає, що ці системи зроблять невеликий 
внесок у загальне енергетичне постачання, бо вони мають невисокий чистий 
корисний вихід енергії, їх будівництво коштує в 4-6 разів дорожче, ніж вартість 
нової  АЕС  на кожен кВт енергії, а також в декілька разів дорожче, ніж будівни
цтво ГЕС, вітрових станцій, ТЕС.

Фотогальванічні елементи. Сонячні, або фотогальванічні, вічка виробля
ють електрику безпосередньо, коли на них потрапляють сонячні промені. Вони 
не мають рухомих частин, не споживають палива, не створюють забруднення 
протягом роботи і можуть бути зроблені з одного з найбільш розповсюджених 
елементів на Земній кулі – кремнію.

Технологія виробництва сонячних вічок вже добре розвинена. Її було впро
ваджено на початку 1960-х років у космічних програмах США та СРСР для за
безпечення потреб супутників в електричній енергії, що може працювати надій
но протягом тривалих відрізків часу. В космічній програмі єдиною необхідною 
вимогою для цієї технології була ефективність. Дослідження таким чином кон
центрувались на досягненні найбільшої кількості ват на кожне вічко, незалежно  
від матеріальних витрат. Висока вартість з цього моменту стала головною пере
шкодою для цієї технології.

Фотогальванічні вічка функціонують таким чином.
Коли сонячне світло потрапляє на кристал кремнію, воно вибиває електрон 

з його зафіксованої позиції в кристалічній структурі. Негативно заряджені елект
рони таким чином звільняються для руху і генерації струму, проте при звичай
них обставинах вони швидко перетворюються знов на позитивно заряджені 
“дірки”, якими вони були.

З метою отримання корисної роботи сонячних вічок повинно бути налаго
джено електричний бар’єр, який зупиняв би вільні електрони від простого потра
пляння до ближньої дірки. Бар’єр розподіляє електрони і дірки, негативно і пози
тивно заряджені, й спрямовує їх у різні напрямки. Це здійснюється додаванням у 
кремній невеликих кількостей включень, які роблять його напівпровідником. 
Якщо, наприклад, додається фосфор, створюється надлишок електронів порівня

Фотон світла

Електричний струм

Контакт

С
по

ж
ив

ач

Електрони

Дірки

Рис. 3.4.5. Фотоелектричний елемент
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но з дірками і утворюється “п-типовий” напівпровідник, в якому деякі електрони 
отримують умови для руху. Але для того, щоб отримати електричний струм, 
також потрібен позитивний заряд; тоді додають такий елемент, як бор, в інший 
кристал кварцу, створюючи додаткові дірки або позитивно заряджений “р-
типовий” напівпровідник. У сонячних вічках п-типові і р-типові напівпровідни
ки поєднано разом, і їхні зовнішні поверхні пов’язано електричною проводкою, 
як показано на (рис. 3.4.5).

Коли фотогальванічне вічко засвічується сонячними променями, електрони, 
вибиті з власних місць, не потрапляють у дірки, а замість цього прямують лінією 
найменшого опору з п-типового шару і крізь зовнішню мережу знов потрапля
ють до р-типового шару. Цей потік електронів викликає електричний струм, і 
потік триває, поки сонячне світло падає на вічко.

Фотогальванічні вічка все ще продовжують бути надто матеріально витрат
ними для того, щоб створювати конкуренцію умовно виробленою електроенергі

Одинарне сонячне вічко

Домішки бору

Кремній-
контакт

Кремній з 
фосфором

Сонячне світло

Струм

Вічка

Будова сонячних вічок на даху

Фотогальванічні панелі

Панель сонячних вічок

Панель 
проводки

Електричні 
проводи

До вмикальної 
панелі 
всередині 
будинку

Інвертор Банк батарей (знаходиться під навісом зовні будинку, 
щоб запобігти вибуху батарейних газів)

Рис. 3.4.6. Схема використання фотогальванічних елементів
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єю на територіях з електричною мережею. Проте в місцях, розташованих далеко 
від центральної генеруючої мережі, фотогальванічні системи конкурують з ін
шими джерелами енергії. Важливі території з раннім застосуванням фотогальва
нічних систем включають морські та повітряні навігаційні цілі, монітори і сенсо
ри для навколишнього середовища.

На рис. 3.4.6 зображені одинарне сонячне вічко, панель сонячних вічок, а 
також дім з енергетичною системою сонячних вічок.

Сонячні водонагрівачі (СВН) – найбільш розповсюджені в народному гос
подарстві геліоенергетичні установки, котрі можуть працювати як автономно, 
так і у складі об’єктів традиційної енергетики, в системах опалення і кондицію
вання, для підживлення котлів тощо. Основним елементом СВН є сонячний ко
лектор, або “сонячний ящик”, в якому знаходиться світлопоглинаюча панель з 
циркулюючим теплоносієм. Панель ізольована від дна та стінок ящика традицій
ними теплоізоляційними матеріалами, зверху ящик закритий 2-3-шаровим склін
ням. Такі СВН дозволяють отримувати теплоносій з температурою до 80-90 °С. 
Кожен квадратний метр сонячного колектора може забезпечити економію 100-
120 кг палива на рік в умовному обчисленні. Економічно доцільне використання 
геліоводонагрівачів, насамперед, на автономних об’єктах, базах та в будинках 
відпочинку, профілакторіях тощо. Досліди, проведені НПО “Тор” (м. Миколаїв), 
показали, що в структурі теплового балансу середньостатистичного підприємст
ва машинобудівної галузі витрата теплоенергії на гаряче водопостачання складає 
8-10 % загальної потреби, а переведення підприємств південного регіону Украї
ни на централізовані геліосистеми гарячого водопостачання забезпечить еконо
мію 10000-15000 т умовного палива.

Сонячні установки для теплозабезпечення будівель споруджено в Одеській, 
Миколаївській, Херсонській областях та в Республіці Крим. Комбіновані соняч
но-паливні, теплонасосно-сонячні схеми опалення дозволяють заощадити до 60 %
палива (енергії), яке витрачається при використанні традиційних схем.

Сонячна електростанція (СЕС) з термодинамічним циклом виробництва 
електроенергії більш перспективна для застосування в промисловості. Побудова
на в 1987 р. сонячна електростанція баштового типу мала такі технічні показни
ки: електрична потужність – 3000-5000 кВт; річний виробіток електроенергії –
12,5 млн. кВт∙год; площа дзеркал-концентраторів – 40000 м2 (1600 шт. по 25 м2); 
висота вежі – 89 м; робоча температура пари – 300 °С; тривалість роботи: влітку 
– 12 год/добу, взимку – 5 год/добу.

Ризьким відділенням НДІ “Теплоелектропроект” був розроблений проект 
СЕС потужністю 200000 кВт.

У Ташкенті були побудовані баня, водопідйомник, опріснювач, котрі пра
цюють тільки на сонячній енергії.

В Югославії енергію Сонця використовують для господарчих цілей – опа
лювання, подачі підігрітої води в будинки, готелі.

Використовують енергію Сонця і за допомогою так званих "сонячних 
ставків", які являють собою водоймища глибиною до 3,5 м з висококонцентро
ваним розчином солей (NaCl, KCl та інших). 

За рахунок цього знищується природна конвекція і встановлюється по гли
бині тришарова структура ставка. Нижній шар (глибиною близько 30 %) має 
температуру до 100 °С. 
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Цю воду можна використовувати для практичних цілей. Розрахунки показа
ли, що з одного такого ставка в сонячному районі можна отримати за рік приб
лизно 30 млн. кВт∙год дешевої енергії.

В деяких країнах розробляються геліоенергетичні установки з використан
ням сонячних ставків. На озері Солтон Сі (США, Каліфорнія) площею 932 км2

триває спорудження СЕС із потужністю модуля 5 МВт з подальшим доведенням 
загальної потужності СЕС до 600 МВт. При цьому буде використано 15 % всієї 
площі озера. В Ізраїлі побудована СЕС потужністю 5 МВт з площею сонячного 
ставка 0,25 км2. На Мертвому морі (площа 500 км2) буде створено декілька СЕС 
потужністю по 50 МВт, і до 2000 року буде введена в дію серія СЕС по 50-100 
МВт загальною потужністю 2000-3000 МВт.

СЕС на базі сонячних ставків значно дешевші за СЕС інших типів, бо вони 
не потребують дзеркальних відбивачів зі складною системою орієнтації, однак їх 
можна будувати тільки в районах з жарким кліматом. За прогнозами, до 2010 
року сумарна потужність СЕС у світі досягне 128,5 млн. кВт.

Сонячні установки можна дуже широко застосовувати, особливо в сільській 
місцевості, для індивідуальних потреб: економічно доцільне використання соня
чної енергії для гарячого водопостачання сезонних користувачів типу баз відпо
чинку, дачних поселень, а також для обігріву відкритих та закритих плавальних 
басейнів, спортивних споруд тощо. Конкурентоспроможні в порівнянні з тради
ційними установки для просушування зерна, лісоматеріалів, cільсько-
господарських продуктів. У жаркому кліматі Середньої Азії раціонально викори
стовувати установки для охолодження будівель і споруд, сільськогосподарських 
об’єктів, зберігання продуктів тощо. У сфері сільськогосподарського виробницт
ва застосування повітряних колекторів сонячної енергії допоможе вирішити про
блему опалення тваринницьких ферм, теплиць.

У Швеції та Фінляндії реалізовані проекти (демонстраційні) сонячних сис
тем теплозабезпечення із застосуванням теплових насосів і сезонних акумулято
рів теплоти, які дозволяють покривати майже все навантаження опалення за ра
хунок сонячної енергії (акумулювання теплоти сонячної радіації, яка надходить 
влітку, в великих підземних резервуарах і використання її взимку).

Потенціал сонячної енергії можна охарактеризувати середньорічним зна
ченням надходження сонячної радіації на 1 м2 горизонтальної поверхні. Нижче 
наводиться річне надходження сонячної енергії на території деяких країн: СНД –
800-2000 кВт∙год/м2; Німеччина, Польща, Чехія, Словаччина – 950-1050 кВт∙год/
м2; Угорщина – 1200 кВт∙год/м2; Монголія – 1750 кВт∙год/м2; Куба – 1900 
кВт∙год/м2; Болгарія – 2000 кВт∙год/м2.

Тривалість сонячного сіяння в середньому за рік найбільших значень в 
Україні досягає на узбережжях морів – 2300-2400 годин, найменші річні величи
ни ТСС спостерігаються в західних районах Полісся та Лісостепу. В Карпатах 
тривалість сонячного сіяння (інсоляція) влітку в 1,5-3 рази більша, ніж взимку, 
при цьому в гірських районах зі збільшенням висоти місцевості вона знижуєть
ся. В цілому радіаційний режим території України, особливо її південних райо
нів, сприятливий для практичного використання сонячної енергії.

Умови для використання сонячної енергії в колишньому СРСР дуже сприя
тливі також у Середній Азії, Казахстані, Нижньому Поволжі, Північному Кавказі
та країнах Закавказзя, на півдні Сибіру, в Молдові. 
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Сонячна енергія перетворюється в електричну на сонячних електростанці
ях. Для розміщення СЕС найбільше підходять посушливі та пустельні зони. На 
поверхню найбільших пустель світу загальною площею 20000000 км2 за рік над
ходить приблизно 5∙1016 кВт∙год сонячної енергії. При ефективності перетворен
ня сонячної енергії в електричну, яка дорівнює 10 %, достатньо використання 
всього 1 % території пустельних зон для розміщення СЕС, щоб забезпечити су
часний світовий рівень енерговикористання.

У 1985 році в селищі Щолкіно в Криму була введена в експлуатацію перша 
в колишньому СРСР сонячна електростанція СЕС-5 потужністю 5 МВт. В США 
ізраїльською фірмою “Луз” в 1988 році були побудовані 7 СЕС потужністю 30 
МВт, а в 1992 році – СЕС потужністю 350 МВт.

Для покриття потреб в електроенергії всієї Західної Європи достатньо побу
дувати в Іспанії серію СЕС на площі, яка займе 1,8 % її території. При цьому 
будуть замінені всі АЕС.

У Каракалпакії йде будівництво комбінованої сонячно-паливної електрос
танції потужністю 300 МВт; потужність сонячного блоку 100 МВт, необхідна 
площа 200 га, висота башт 300 м (СЕС баштового типу). Найбільш потужна СЕС 
модульного типу є в США, її потужність 12,5 МВт.

Сонячні батареї поки що використовуються в основному в космосі, а на 
Землі тільки для електрозабезпечення автономних споживачів потужністю до 1 
кВт. В колишньому СРСР більше 100 фотоелектричних електростанцій забезпе
чують електроенергією річкові бакени, сигнальні вогні, системи аварійного зв’я
зку, лампи маяків тощо. Електричну потужність від 100 до 200 Вт можна отри
мати з 1 м2 сучасних сонячних батарей на яскравому світлі, і при цьому не буде 
ніякого забруднення довкілля шкідливими хімічними речовинами тощо.

Найбільша сонячна система теплозабезпечення в колишньому СРСР побу
дована в пансіонаті в селищі Кастрополь (Крим). Там сумарна площа 1850 соня
чних колекторів (основний конструктивний елемент сонячної установки, де від
бувається уловлювання сонячної енергії, її перетворення в теплоту і нагрів води, 
повітря тощо) дорівнює 1600 м2. В цілому по країні було введено в експлуатацію 
понад 50 демонстраційних і дослідних сонячних установок теплозабезпечення з 
сумарною площею поверхні колекторів більше 10000 м2.

Максимальне добове виробництво плоского сонячного колектора Братсько
го заводу дорівнює 70-100 л гарячої води на 1 м2 площі колектора сонячної енер
гії влітку в сонячний день, а добова економія палива від застосування сонячних 
систем теплозабезпечення складає 100-170 кг умовного палива на 1 м2 площі в 
залежності від району країни. 

Масштаби використання сонячної енергії залежать від метеорологічних 
умов – кількості сонячних днів на рік, річної кількості сонячної радіації та її роз
поділу по сезонах тощо. В районах, котрі мають більше 1800 годин сонячного 
сіяння в рік, треба використовувати сонячну енергію для теплозабезпечення бу
дівель. 

Зараз у світі в експлуатації знаходиться більше 5 млн. сонячних водонагрі
вачів, котрі використовуються в індивідуальних житлових будинках, централізо
ваних системах гарячого водопостачання житлових та громадських будівель, 
включаючи лікарні, готелі, будинки відпочинку тощо. Налагоджено промислове 
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виробництво сонячних водонагрівачів у Японії, Ізраїлі, Кіпрі, США, Австралії, 
Індії, Франції, ПАР та інших країнах.

Серійне виробництво сонячних колекторів на основі сталевих панелей роз
почато на Братському заводі опалювального обладнання Росії (робоча площа –
0,7 м2, гідравлічна ємкість – 4 л, тепловиробництво – до 4000 ккал/добу, темпе
ратура теплоносія – 60 °С, вага – 50 кг). Аналогічні конструкції виробляються 
Алексєєвським заводом комплектуючих виробів (Мордовія), Бухарським заво
дом геліоапаратури тощо. В галузі зараз експлуатуються геліоводонагрівачі з 
загальною поверхнею понад 800 м2, загальним тепловиробництвом більше 500 
Гкал/рік, що заощаджує приблизно 90 т палива на кожний агрегат.

Системи сонячного теплозабезпечення (геліоустановки) поділяють на 
пасивні та активні. Пасивні – найбільш дешеві та прості – “сонячні доми” – для 
збору та розподілу сонячної енергії використовують архітектурні елементи буді
влі і не потребують додаткового обладнання. Ці системи включають у себе зачо
рнену південну стіну будівлі, на певній відстані від якої розташоване прозоре
покриття. У верхній та нижній частинах стіни є отвори, що з’єднують простір 
між стіною та прозорим покриттям з внутрішнім об’ємом будівлі. Сонячна раді
ація нагріває стіну; повітря, що обдуває стіну, нагрівається від неї і потрапляє
через верхні отвори в помешкання. Циркуляція повітря відбувається за рахунок 
природної конвекції чи вентилятором. Але все одно частіше використовуються 
активні системи з обладнанням для збору, зберігання і розподілу сонячної радіа
ції – вони дозволяють покращити архітектуру будівлі, збільшують ефективність 
використання сонячної енергії, а також дають змогу забезпечити більші можли
вості регулювання теплової напруги і розширюють сферу застосування.

До складу активної системи сонячного опалення входять: колектор соняч
ної енергії (КСЕ) – забезпечує перетворення сонячного випромінювання в тепло
ту; теплота передається теплоносію, що нагрівається і циркулює в колекторі; 
акумулятор теплоти; додаткове (резервне) джерело енергії; теплообмінники для 
передачі теплоти з КСЕ в акумулятор та з останнього до споживача; насоси або 
вентилятори; трубопроводи з арматурою та комплекс пристроїв для автоматич
ного управління роботою системи.

У залежності від виду теплоносія в контурі КСЕ розрізняють рідинні та 
повітряні геліосистеми. Теплоносієм в КСЕ може бути рідина (вода, 40-50 % 
водний розчин етилен- або пропіленгліколю тощо) чи газ (повітря). Використан
ня повітря дозволяє виключити проблеми замерзання і корозії, але теплотехніч
но ці системи менш ефективні, ніж рідинні. В основному теплоносієм служить 
вода або антифриз. При цьому ККД КСЕ більший, але існує можливість замер
зання або корозії, перегріву. Теплота в будівлі розподіляється за допомогою вен
тилятора та повітроводів у повітряних системах або за допомогою випромінюю
чих панелей, радіаторів чи конвекторів, розрахованих на знижений температур
ний теплоносій (рідинні системи). Якщо теплове навантаження опалення дорів
нює 45-60 Вт/м2, то при використанні напідложної системи опалення достатньо 
мати температуру води 30 °С, а температуру поверхні підлоги 22-24 °С, щоб у 
приміщенні температура повітря була 18 °С. При цьому коефіцієнт тепловіддачі 
від підлоги до повітря дорівнює 10-12 Вт (м2/°С). Підлога звичайно з бетону, 
всередині котрого ряд поліетиленових труб (діаметр 20 мм) для теплоносія, зни
зу розміщується шар теплоізоляції, що гідроізолюється від шару кам’яної засип
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ки. В іншому варіанті використовуються мідні труби з алюмінієвим ребром діа
метром 50 мм, розташовані над шаром жорсткого поліуретану. Зверху на алюмі
нієвий лист кладеться шар підлоги, а на нього палас. Під опалюваною підлогою 
може розміщуватися галечний акумулятор, крізь який за допомогою вентилятора 
продувається повітря. Принципова схема рідинної та повітряної систем сонячно
го опалення (рис. 3.4.7) має сонячний колектор, акумулятор теплоти, насоси, 
вентилятори, додаткове джерело енергії, регулюючу арматуру, подаючий і зво
ротний трубопроводи (повітродуви).

На рис. 3.4.8 показаний житловий будинок з рідинним сонячним колекто
ром на даху. Інше обладнання геліосистеми опалення і гарячого водозабезпечен
ня будинку розташоване в підвалі. Там встановлений основний акумулятор теп
лоти, теплообмінник для підігріву води, бак для акумулювання гарячої води, 

Рис. 3.4.7. Принципова схема рідинної та повітряної систем 
сонячного опалення
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теплообмінник для нагріву повітря для опалення будинку, розширювальний бак і 
теплообмінник для передачі теплоти від антифризу до води. Зовні будинку зна
ходиться теплообмінник для скидання надлишкової кількості отриманої соняч
ної теплоти влітку. В будинку передбачене повітряне опалення.

Основне та допоміжне обладнання геліосистеми, включаючи акумулятор 
теплоти, теплообмінники, насоси, тепловий насос, додаткові підігрівачі для гаря
чої води і опалення, все, крім сонячного колектора (на даху), може розташовува
тись у підвалі чи у прибудові.

Недоліки активних геліосистем:
 Недостатня надійність обладнання, в тому числі системи автоматичного управлін

ня, через невірну його установку, погане технічне обслуговування, небезпеку 
замерзання і корозії.

 Висока вартість.
Недоліки пасивних геліосистем:
 Труднощі з підтриманням температурного режиму, необхідного для забезпечення 

теплового комфорту в опалюваних приміщеннях.
 Влітку будівлі з геліотеплицями можуть перегріватися. 
Переваги активних геліосистем:
 Легкість та гнучкість інтегрування системи з будівлею.
 Можливість автоматичного управління роботою системи і зниження теплових 

витрат.
Переваги пасивних геліосистем:
 Прості і надійні в роботі.
 Мають невелику вартість.

Система розподілених колекторів. На рис. 3.4.9 показана система, що скла
дається з багатьох невеликих концентруючих колекторів, кожен з яких незалежно 
слідкує за Сонцем. Концентратори повинні мати форму параболоїдів. Кожний 
колектор передає сонячну енергію рідині-теплоносію, гаряча рідина від усіх коле
кторів збирається в центральній електростанції. Теплонесуча рідина може бути
водяною парою, якщо вона буде прямо використана в паровій турбіні, чи якимось 

Рис. 3.4.8. Житловий будинок 
із рідинним сонячним 
колектором на даху

Рис. 3.4.9. Система, що складається 
з багатьох невеликих концентруючих 
колекторів, кожен з яких незалежно 

слідкує за Сонцем
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термохімічним середовищем, наприклад, дисоційованим аміаком. Схема при
строю, що грунтується на дисоціації та синтезі аміаку, показана на рис. 3.4.10. 

Перевагою останньої системи є те, що у разі використання хімічного реаген
ту немає витрат між колектором і тепловим двигуном – тепло може передаватися 
на велику відстань чи впродовж тривалого часу. В цій системі сонячні промені 
фокусуються на приймачі, в якому газоподібний аміак при високому тиску (30 
МПа) дисоціює на водень та азот. Ця реакція ендотермічна, дефект енергії складає –
H = –46 КДж/моль NH3, сонячне випромінювання забезпечує систему енергією, 
необхідною для цієї реакції. В присутності каталізатора в камері синтезу азот і 
водень частково рекомбінують, виділене при цьому тепло можна використовувати 
для підключення зовнішнього теплового двигуна чи іншого пристрою. Виходячи з 
камери синтезу, потік охолоджується, що призводить до зрідження аміаку.

Сонячне випромінювання є невичерпним джерелом енергії. Поверхнева 
густина потоку проміння на межі земної атмосфери дорівню 1,359 кВт/м2 – соня
чна стала. Коли сонячне проміння проходить крізь атмосферу Землі, енергія йо
го зменшується в результаті процесів поглинання, розсіяння і відбиття. Ці проце
си обумовлені взаємодією проміння з молекулами повітря, частинками пилу і 
молекулами газів (озону, водяної пари і СО2). Коли пряме сонячне проміння до
сягає земної поверхні, його енергія стає значно меншою. Значення енергії соняч
ного випромінювання, яке отримує поверхня Землі за рік, дорівнює 1,2∙1017 Вт 
(11018 кВт∙год). Однак може бути вилучена тільки частина цієї енергії; ефектив
ність вилучення залежить від місцезнаходження та метеорологічних умов.

Найбільш важливою інформацією, потрібною для спорудження сонячних 
енергетичних установок, є дані про інтенсивність потоку випромінювання, що 
падає на горизонтальну поверхню в даному місці. Ці дані вимірюються щого
динно великою кількістю метеорологічних станцій в усьому світі. Використову
ючи ці дані, можна вирахувати інтенсивність інсоляції для колекторів тощо. Се
редньодобові значення енергії сонячного випромінювання змінюються від 9 
МДж в Антарктиці до 25 МДж на 1 м2 на північно-західному узбережжі Австра
лії, в Саудівській Аравії чи Перу.

Використання енергії Сонця можна здійснювати шляхом створення пасив
них (теплота передається за допомогою радіації, теплопровідності чи природної 
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Рис. 3.4.10. Схема пристрою, 
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конвекції) та активних (плоскі колектори) сонячних установок, і саме вони є еле
ментами сонячної енергетики.

Характеристика впливу на довкілля
Даючи екологічну оцінку використанню відновлюваних джерел енергії, 

можна умовно виділити 2 ситуації: 
– мова йде про концентрацію енергії чи енергоресурсів, що до цього розподілялися 

в біосфері досить рівномірно; 
– бажано переміщувати енергію чи енергоресурси з однієї частини біосфери в ін

шу, а саме – змінювати природний хід енерго- і масообміну.
Сумарна небезпека для здоров’я людей обумовлена, перш за все, необхідні

стю переробки сировини для виробництва великої кількості високоякісних мате
ріалів (вилучення рідкісних елементів для сонячних батарей тощо), великими 
працезатратами. Такі відновлювані джерела енергії, як вітер, інсоляція, характе
ризуються нерівномірністю, тому необхідні пристрої для акумуляції енергії чи 
співвідносні традиційні маневрені джерела. Але прямий вплив на природне сере
довище при перетворенні первинної енергії у вторинну в цілому не дає дуже 
небезпечних наслідків.

Говорити про вплив геліоустановок на природний тепловий режим планети 
не потрібно, тому що ці установки можуть використовувати лише маленьку час
тку сонячного тепла, що перепадає планеті, і отримана (вилучена) енергія після
її перетворення повертається в природне середовище у вигляді тепла. Наземні 
перетворювання енергії, пов’язані з концентрацією сонячного випромінювання, 
потребують відторгнення території. Так, на 1 МВт баштової сонячної електрос

3.4.2. Вітрова енергія

За кордоном вітрова енергетика стала одним з напрямків використання не
традиційних відновлюваних джерел енергії (НВДЕ), які найбільш динамічно 
розвиваються в Данії, Англії, США, Австралії, Новій Зеландії, Франції, Німеччи
ні. Там експлуатується понад 1 млн. вітроустановок одиничною потужністю 
5-200 кВт.

Причиною виникнення вітрів є поглинання земною атмосферою сонячного 
випромінювання, що призводить до розширення повітря і появи конвекційних 
течій. У глобальному масштабі на ці термічні явища накладається ефект обер
тання Землі, що спричиняє появу напрямків вітру.

Енергія вітру в механічних установках (млини, водяні насоси) використову
ється вже декілька століть. З 1930 р. інтенсивно розробляються різні конструкції 
вітроенергетичних установок (ВЕУ). Однією з основних умов при проектуванні 
вітрових установок є забезпечення їх захисту від руйнування дуже сильними 
поривами вітру.

Перший вітровий електрогенератор був розроблений невідомим російським 
вченим у 1890 р. Потужність сучасних вітроелектростанцій коливається від деся
тків до декількох тисяч кіловат. Застосовують їх для різних цілей – освітлення, 
перемелювання зерна, зрошування полів, осушення боліт, роботи лісопилок та 
інших машин. Виробництво вітрових двигунів потребує порівняно невеликих 
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витрат. Інтенсивність їх роботи залежить від швидкості вітру. Середньорічна 
швидкість вітру в різних районах Землі різна. Для багатьох районів вона стано
вить 5 м/с, що достатньо для функціонування вітрових електрогенераторів. Ме
ханічні вітрові генератори здатні працювати з середньою швидкістю вітру приб
лизно 3 м/с.

Велику роботу виконує інститут по розвитку сільських районів “Лас Гавіотас” 
у Колумбії, який фінансується ООН та урядом Колумбії. Конструктори розробили 
недорогий вітряний насос вентиляторного типу, здатний працювати при невеликій 
силі вітру і забезпечувати водою невеликі господарства та зрошувати їх поля.

Енергію вітру використовують у зонах пасатів та західних вітрів. Більше 80 %
підприємств галузі дислоковані в районах, багатих на вітроенергетичні ресурси, 
де середньорічна швидкість вітру досягає 5-10 м/с протягом 270-320 діб/рік, –
Прибалтика, Азово-Чорноморська зона, Приморський край, Поволжя, Північний 
Казахстан, узбережжя північних та Каспійського морів. У цих регіонах перспек
тивне спорудження ВЕУ потужністю 100-1000 кВт і більше.

Характеристика ефективності вітрової енергії в Україні наведена в табл. 3.4.2.

Таблиця 3.4.2
Середня швидкість вітру по регіонах

У січні, наприклад, максимум часу можливого використання енергії вітру 
спостерігається в приморській зоні, південному Степу, в Донбасі, гірських райо
нах Криму та Карпат. Найменша вітрова ефективність припадає на середню те
чію Дніпра та північно-західну частину України. У співвідношенні до середніх 
швидкостей вітру розподіляється і кількість енергії, яку можна отримати за до
помогою вітродвигунів. Так, в районі Донбасу і Причорноморської низини запа
си вітрової енергії дорівнюють 2000-2500 кВт∙год на 1 м2 площі, яка обдувається, 
в Поліссі та на Волино-Подільському плато – 1000-1200 кВт∙год.

В Україні будуються та вже діють декілька крупних ВЕС. П’ять станцій зна
ходяться в Криму, де особливо гостро стоїть проблема енергопостачання. Найбі
льшою є Донузлавська ВЕС (53 вітрових агрегати, у 1997 р. вироблено 2,3 млн. 
кВт∙год електроенергії); до експериментальних належать Акташська (14 вітроге
нераторів), Чорноморська (4), Сакська (23) та Євпаторійська (1 вітроагрегат поту
жністю 420 кВт). У Миколаївській області вже виробляє енергію Аджигольська
ВЕС (3), на Львівщині – Трускавецька (7), на Херсонщині – Асканійська (3) та 
Новоатовська (12). У 1999 році введена в дію найпотужніша в Україні Маріуполь
ська ВЕС. Усі вітрові станції виробили у 1997 р. близько 4 млн. кВт∙год електрое
нергії, що становить 0,0025 % від загального вироблення її в Україні. 

Для порівняння: найбільша у світі частка вироблення електроенергії вітровими станціями у 
Данії становить 4 %.

Зона Середня рiчна швидкiсть вiтру, м/с

Причорномор’я 5,6

Степ 4,5

Донбас 5,0

Лiсостеп 4,0

Полiсся 3,0-4,0
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У Росії проблемою вітроенергетики займається науково-виробниче об’єд
нання “Вітроен” (місто Істра), співробітники якого розробляють проекти і вироб
ляють невеликі партії вітродвигунів потужністю 2-5 кВт. Ця продукція викорис
товується в районах, віддалених від місць централізованого електропостачання, 
зі складними природно-кліматичними умовами.

В Україні деякий вклад у вирішення цих питань вносить науково-дослідна 
база Київського політехнічного інституту.

Дуже ефективне використання вітрових турбін для підігріву води з метою 
опалення (теплові мішалки). Досліди показали, що в районах з інтенсивним віт
ром подібні пристрої дешевші за електроопалення. Вигідно використовувати їх у 
Канаді та Північній Європі.

Існує декілька причин, які обумовлюють перспективність “вітрових 
ферм” (комплекси, котрі складаються з 50 чи більше потужних вітряних турбін). 
Малогабаритні вітряні турбіни інколи дуже ефективні, проте пагорби, дерева 
знижують їх ефективність. Але міста могли б одержувати електроенергію за до
помогою комплексу великих вітряних турбін десь по верхівці пагорба, де сила 
вітру досить велика.

Великогабаритний вітряний двигун являє собою установку потужністю 100 
кВт і більше. Зараз в Росії, США і Канаді розробляються декілька варіантів бага
томегаватних двигунів. Вітряний двигун потужністю 1 МВт здатний забезпечити 
електроенергією 10000 мешканців.

Встановлення турбін у морі є оптимальним варіантом для узбережних кра
їн. Технічна здійсненість цього проекту вивчалася в Англії. Район Північного 
моря має мілководний континентальний шельф. Середня швидкість вітру тут 
досягає 9 м/с. Треба поставити платформи та прокласти підводний силовий ка
бель до релейної підстанції на березі.

При виборі будь-якої височини для розміщення ВЕУ її висота не є єдиним 
критерієм, котрий визначає доцільність будівництва. До додаткових вимог від
носяться:

– відкритість місцевості. Для запобігання гальмування вітрового потоку височини 
повинні знаходитися на відстані не менш як 2-3 км;

– височини повинні бути в розрізі колоноподібної, конусоподібної форми;
– схили повинні бути пологими, з нахилом не більше 20°.

Дослідження показали, що при створенні ефективних вітроелектричних 
станцій недоцільно використовувати велику кількість ВЕУ, котрі розкидані по 
площі на обмеженій ділянці місцевості навіть з високою аеродинамічною якістю 
підстилаючої поверхні, бо це значно підвищує параметр шорсткості і зменшує 
економічний ефект використання ВЕУ. Тому треба використовувати одиничні 
ВЕУ середньої чи великої потужності.

Бельгійська фірма “Turbowіnds” випускає ВЕУ вертикально-осьового типу 
(потужність 13 кВт). Ця установка використовується для електрозабезпечення 
ірригаційних систем у важкодоступних районах. Швидкість вітру розрахункова 
за потужністю – 12 м/с, пускова – 3,5 м/с, штормова – 50 м/с.

Фірма з Данії “Danіsh Wіnd Technology” розробила та випускає ВЕУ 
Wіndare, яку застосовують для вироблення змінного струму в автономному ре
жимі роботи в суворих кліматичних умовах, включаючи сильні вітри (70 м/с). 
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Максимальна потужність – 20 кВт. Початкова швидкість вітру – 4,5 м/с, розраху
нкова вихідна потужність – 14 м/с.

Фірма “ІEC Energy” (США) випускає ВЕУ WP-1 та WP-4 потужністю 1 та 4 
кВт, що забезпечують електропостачання житлових приміщень, ферм, шкіл, на
фтових промислів, майстерень, промислових підприємств, лабораторій (табл.
3.4.3). 

Таблиця 3.4.3
Зарубiжнi ВЕУ середньої потужностi

WP-1 – щорічний виробіток електроенергії 1000-2500 кВт∙год.
WP-4 – щорічний виробіток електроенергії 4080-10000 кВт∙год.
Італійська фірма “Rіva Calzonі” розробила ВЕУ М7 (потужність 5,2 кВт) для 

роботи на автономного споживача, яка може бути використана для систем 
водопостачання та ірригації, електрифікації населених пунктів у сільській місцево
сті та електрозабезпечення невеликих промислових виробництв. Швидкість вітру
розрахункова за потужністю – 10 м/с, робоча – 3,9-20 м/с, штормова – 50 м/с.

Модернізований вітроелектричний агрегат типу ВЕ-4 для електрозабезпе
чення автономних споживачів (потужність 4 кВт). Розрахункова за потужністю 
швидкість вітру – 10 м/с.

Вітроелектричний агрегат ВЕ-16 для електрозабезпечення децентралізова
них споживачів (потужність 16 кВт). Розрахункова швидкість вітру – 10 м/с.

Вітроелектричний агрегат типу ВЕ-30 є модифікацією агрегату ВЕ-16 
(потужність 30 кВт).

НВО “Азимут” розробив та випускає ВЕУ малої потужності для енергоза
безпечення автономних споживачів (потужність 40 Вт). Розрахункова швидкість 
вітру – 8-9 м/с та інші (табл. 3.4.4, 3.4.5).

В Уфимському державному авіаційному технічному університеті розробле
на ВЕУ потужністю 100 кВт. На острові Кріт заплановано встановлення вітрофе
рми з 300 ВЕУ з потужністю 100 кВт кожна. При середньорічній швидкості віт
ру 8,7 м/с вітрокомплекс буде покривати 14 % потрібної електроенергії.

Досвід використання ВЕУ (рис. 3.4.11) показав, що конструктивно вона 
повинна складатися з вітродвигуна (ВД) 1, машинного відділення 2, опори 3.

Вiтроелектрична 
установка

Дiаметр 
колеса

вiтродвигуна, 
м

Число обертiв, 
об/хв

Висота 
опори, м

Потужнiсть 
генератора, 

кВт

Bonus 55 kW 16,45 44,82 18,24 55/11

Smedemol 80 kW 18,7 40,06 24,0 80/18

Nordtank 65 kW 16,0 46,5 18,22 65/11

Micon 55 kW 16,0 45,22 22,0 55/11

Danwin 90 kW 19,6 40,0 24,0 90/25

Folkecenter 75 kW 17,0 50,0 23,0 75/15

Smedemester 22 kW 9,9 70,9 12,18 22

Т-103 7,0 97,0 18,0 4

Windane 40 40,0 34,0 45,0 750

Розділ 3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій164

ВД перетворює енергію вітрового потоку в механічну, що в подальшому 
використовується для приводу машин, або трансформується в електричну чи 
тепло. ВД, що використовуються як привід електричного генератора ВЕУ, поді
ляються на 2 види: роторного (ВДР) і пропелерного (ВДП) типу.

Таблиця 3.4.4
ВЕУ середньої потужностi СРСР (колишнього)

Вiтроелектрична установка АВЕ-100

Дiаметр колеса вiтродвигуна, м 36

Висота опори, м 25

Розрахункова швидкiсть вiтру, м/с 9,0

Номiнальна потужнiсть, кВт 100

Економiя палива, т 84

Дiапазон робочої швидкостi, м/с 5,0-25,0

Швидкiсть вiтру в районах використання, м/с 6,5

Кiлькiсть лопастей, шт. 2

Таблиця 3.4.5
ВЕУ великої потужностi СРСР (колишнього)

Вiтроелектрична установка АВЕ-250

Дiаметр вiтродвигуна, м 25

Висота опори, м 24

Номiнальна потужнiсть, кВт 250

Рiчна економiя палива, т/рiк 128

Рiчний виробiток електроенергiї при
швидкостi вiтру 7 м/c, кВт·год 468580

Кiлькiсть лопастей, шт. 3

Рис. 3.4.11. ВЕУ середньої потужності

а
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При роботі площина обертання ВДП повинна встановлюватися перпенди
кулярно напрямку вітру, причому можливі 2 варіанти робочого положення –
підвітряне (за опорою) та навітряне (перед опорою).

Конструктивно ВЕУ великої потужності можуть бути моновітродвигунни
ми (рис. 3.4.12, а) та полівітродвигунними (рис. 3.4.12, б).

Найбільш доцільно розташовувати машинне відділення для ВЕУ з ВДП будь-
якої потужності на верхівці опори. Для оберігання його від впливу атмосферних 
стихій воно повинно мати циліндричну оболонку (з металу чи склопластику).

Машинне відділення ВЕУ повинно включати: електричний генератор; об
гінну муфту, що від’єднує вал ВД від вхідного вала мультиплікатора для запобі
гання вентиляторного режиму; електричне, механічне чи гідравлічне гальмо; 
мультиплікатор зі змінним чи постійнним передаточним відношенням для вели
кої частоти обертання ВД до рівня, визначеного характеристиками електричного 
генератора; муфту зчеплення, що зв’язує вихідний вал мультиплікатора і вал 
електричного генератора; електромеханічний або гідравлічний привід кута вста
новлення лопасті і кута конусності; інформаційні і контрольні блоки системи 
автоматичного регулювання; електромеханічний або гідравлічний привід кута 
орієнтування на напрямок вітрового потоку для ВЕУ з ВДП; необхідне допоміж
не обладнання.

Традиційно ВЕУ мають три лопасті, але можуть бути 2, 4, 6 тощо для дано
го діаметра вітрового колеса, при збільшенні числа лопастей коефіцієнт викори
стання вітру зростає. Збільшення цього коефіцієнта при переході від 1 до 2-х
лопастей складає 10 %, а при переході від 2 до 3-х лопастей – 5 %. Зі збільшен
ням числа лопастей зростає їх вартість та ускладнюється будова втулки.

Основними характеристиками конструкції лопастей є профіль розрізу і фор
ма, матеріал і метод виготовлення. Звичайно застосовуються секції лопастей з 
профілем крила для досягнення високого відношення підйомної сили до лобово
го опору, і значить, високого коефіцієнта використання енергії вітру. Матеріали 
лопасті різні – дерево, алюміній, сталь, склопластик тощо. Дерево – ялина, бук. 
Дерев’яні лопасті часто посилюють використанням алюмінію, сталі, міді.

Кут встановлення лопастей для невеликих ВЕУ змінний. Кут встановлення 
лопастей забезпечує захист від перевищення максимальної частоти обертання та 
регулювання потужності. Для невеликих ВЕУ використовуються лопасті з фік

Рис. 3.4.12.
ВЕУ великої потужності 

а б
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сованим кутом в тих випадках, коли підвищення максимальної частоти обертан
ня може бути попереджено іншими засобами.

ВЕУ горизонтально-пропелерного типу потребують механізму орієнтації 
для напрямлення ротора вітрової турбіни за змінами в напрямку вітру. Найбільш 
проста система, коли вітрова труба обертається за вежею. 

Недоліки цієї системи:
 лопасті проходять крізь вітровий потік за баштою, що призводить до збільшення 

циклічних навантажень на лопасть;
 під дією маси труби та напору вітру створюється вигинаючий момент, що діє на 

верхівку опорної конструкції. У випадку встановлення ротора перед баштою 
необхідні засоби орієнтації на вітер – хвостова лопата та віндроза (при бурі).

ВЕУ повинна мати 2 генератори для більш ефективного перетворення енер
гії вітрового потоку (для низьких і великих швидкостей ВП).

ВД повинен мати 2 гальма – механічне, що приводиться в дію системою 
управління, і аеродинамічне. ВЕУ повинна мати дистанційне керування розподі
лом і передачею електроенергії. При проектуванні ВЕУ важливе значення має 
розрахунок конструкції опори, оскільки її висота може досягати 100 м, – сталева 
решітка, сталева з тросовими розтяжками, сталева трубчаста, залізобетонна опори.

Недолік ВЕУ – нерівномірність вітрового потоку.
Перевага – вітрова енергетика найбільш чиста.

Крім загальних чи синоптичних закономірностей, багато чого в цих проце
сах визначається місцевими особливостями, що обумовлені географічними чи 
екологічними факторами. Швидкість вітрів збільшується з висотою, а їх горизо
нтальна складова значно більша за вертикальну. Ця обставина є основною при
чиною виникнення різких поривів вітру. Сумарна кінетична енергія вітрів оці
нюється величиною порядку 0,7∙1021 Дж.

В усіх країнах є метеослужби, що займаються реєстрацією та розповсю
дженням метеозведень. Робота національних метеослужб координується в Жене
ві Всесвітньою метеорологічною організацією.

Швидкість вітру класифікується за шкалою Бофорта. Швидкість вітру при 
стандартних метеорологічних замірах визначається осередненням за 10-
хвилинний проміжок часу показань анемометра, що знаходиться на висоті 10 м.

Напрямок вітру визначається стороною світу, звідки дує вітер. Метеодані про 
напрямок вітру подаються у вигляді рози вітрів, що показує середню швидкість 
вітру в різних напрямках. Інформація про напрямок вітру дуже важлива, коли ВЕУ 
розташовують в гірській місцевості, поблизу будівель чи інших ВЕУ, а саме – в 
тих випадках, коли можливе їх перекриття при деяких напрямках вітру.

Енергія вітрового потоку залежить від швидкості вітру і густини повітря, 
що визначається фізичним станом і складом повітря – температурою, тиском, 
вмістом у ньому вологи.

Для кожного вітродвигуна є свої межі робочих швидкостей вітру: а – слаб
кий вітер, колесо не обертається; б – робоча швидкість вітру, при досягненні 
верхньої межі якої двигун може вийти з ладу; в – дуже сильний вітер, двигун 
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вимикають. Склавши карти розподілу ефективних швидкостей вітру, можна ви
значити, в яких районах найбільш вигідно встановлювати вітродвигуни того чи 
іншого виду.

У січні в Україні максимум часу можливого використання енергії вітру спо
стерігається в приморській зоні, південному Степу і в Донбасі (600 годин на мі
сяць), а також в Карпатах і Криму. Мінімум вітрової ефективності припадає на 
середню течію Дніпра і північно-західну частину України (500 годин). У квітні –
липні в Причорномор’ї можливо не менше 550 годин за місяць, стільки ж на 
Полтавщині. В жовтні інтенсивність циркуляції атмосфери збільшується, і енер
гетична ефективність вітру приблизно дорівнює січневій.

Співвідносно до середніх швидкостей вітру розподіляється і кількість енер
гії. В районі Донбасу і Причорноморської низовини запаси вітрової енергії дорі
внюють 2-2,5 тис. кВт·год на 1 м2 площі, яка обдувається. В Поліссі й на Волино-
Подільському плато – 1-1,2 тис.  кВт∙год.

Використання енергії вітру потребує спорудження величезної кількості ба
штових установок, що можуть змінити пейзаж, викликати ускладнення для пові
тряного транспорту. Відмічається, що вітродвигун потужністю 0,1 МВт може
викликати викривлення сигналів телебачення на відстані до 0,5 км. При викорис
танні енергії вітру для виробництва електроенергії необхідне її акумулювання, 
бо цей вид енергії, як і сонячний, характеризується сезонною і добовою нерівно
мірністю, тобто необхідний екологічний аналіз цієї характеристики їх застосу
вання. Спорудження вітрових і сонячних установок у пустельних місцевостях, 
використання їх енергії для водозабезпечення цих місць може дати додатковий 
ефект у господарському освоєнні та інтенсифікації використання цих земель, 
відновленні та створенні рослинних ландшафтів.

3.4.3. Біоенергія

Основа біомаси (з чого складаються рослини, тварини) – органічні сполуки 
вуглецю, які в процесі з’єднання з киснем при згорянні чи в результаті природ
ного метаболізму виділяють тепло. За допомогою хімічних чи біологічних про
цесів біомаса може бути трансформована у паливо – газоподібний метан, рідкий 
метанол, тверде деревне вугілля. При згорянні енергія біопалива розсіюється, 
але продукти згоряння можуть знов перетворюватися у біопаливо за допомогою 
природних екологічних чи сільськогосподарських процесів. Тому використання 
промислового біопалива може не давати забруднення і забезпечити неперервний 
процес отримання енергії.

Промислове використання енергії біомаси може бути дуже значним. Напри
клад, за рахунок відходів виробництва цукру в країнах, які його постачають, по
кривається до 40 % потреби у паливі. Використання біопалива у вигляді дров,
гною та бадилля рослин має велике значення в домашньому господарстві більше 
50 % населення планети, забезпечуючи вироблення в цілому близько 300 ГВт 
енергії. Використання біомаси на біопаливо як акумуляторів енергії має фунда
ментальне значення. Теплота згоряння сухої біомаси дорівнює 20 МДж/кг (сира 
деревина – 10 МДж/кг; жири, нафтоподібні речовини – 40 МДж/кг; метан – 55 
МДж/кг).
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Світовий досвід показує, що найбільш ефективний напрямок використання 
енергії біомаси – це анаеробна переробка з використанням біогазу та добрив. 
Одночасно вирішується важлива екологічна проблема по знезараженню відхо
дів. Важливою є також розробка та використання термохімічних технологій пе
реробки твердої біомаси в газоподібне паливо.

Декілька проектів використання біомаси в Росії
1. Біоенергетична система переробки курячого посліду птахоферми 

“Центральна” Володимирської області. Метою проекту є кардинальне покращен
ня екологічної обстановки в зоні птахофабрики та зменшення на 10-12 % витрат 
органічного палива в результаті використання вироблюваного біогазу. Техноло
гія переробки пташиного посліду та послідних стоків дозволяє одночасно забез
печити виробництво добрив та зменшити на 10 % безповоротну витрату техніч
ної води завдяки створенню оборотної системи водопостачання з використанням 
водоймищ біологічного очищення рідких стоків з одночасним розведенням риби 
в цих водоймах.

Показники. Об’єм метатенку – 500 м3; кількість метатенків – 3; об’єм переробленого посліду 
– 400 м3/добу; температура процесу зброджування – 40 °С; річне виробництво біогазу – 3,5 млн. м3, 
річне виробництво концентрованих добрив – 40 тис. т; об’єм очищеної технічної води – 100 тис. 
м3/рік; площа риборозплідних біоставків – 40 га.

2. Індивідуальні біогазові установки для селянського двору (НІЦ “Біомаса” 
АО ЕКОН). Метою проекту є розробка та використання малих біогазових уста
новок для селянських господарств, які мають приблизно 2-6 голів великої рога
тої худоби, чи 20-60 голів свиней, чи 200-600 голів птиці.

Показники. Об’єм біореактора – 1,5 м3; максимальне навантаження органічних відходів 
(вологість 85 %) – 300 кг/добу; максимальний вихід біогазу – 12 м3/добу; вихід рідинних екологічно 
чистих добрив – 100-200 кг/добу; температура ферментації – 52-53 °С; потужність електронагрівача 
системи термостатування – 1 кВт.

Установка забезпечує витрати сім’ї з 4-5 людей на побутові потреби 
(приготування їжі), дозволяє переробити відходи та отримати добрива.

Паливо, що утворилося в результаті перетворення сонячної енергії, є дуже 
важливим джерелом енергії сьогодні. В багатьох промислово розвинутих краї
нах розглядаються перспективи отримання палива на основі реалізації програм 
використання біомаси.

Окрім біологічного перетворення сонячної енергії, існує можливість ство
рення штучних фотохімічних та фотобіологічних систем для виробництва вод
ню, сполук вуглецю і електроенергії.

Наші ресурси вуглецю органічного походження – це продукція фотосинтезу 
минулих періодів. Фотосинтез є ключовим процесом на Землі:

Щорічно рослини шляхом фотосинтезу асимілюють 200 млрд. т вуглецю, 
енерговміст якого дорівнює 3∙1021 Дж, ККД фотосинтезу на суші дорівнює 
0,2-0,3 %.

.Оречовиниорганічні
енергіясонячна

рослини
СООН 222 
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Багато сил витрачається на розробку ідей використання біомаси рослин, що 
вирощується спеціально для енергетичних цілей, або сільськогосподарських від
ходів, що використовуються як джерело енергії, особливо для виробництва рі
динного палива, а також для виробництва електроенергії. Такі програми існують 
в Австралії, Бразилії, Канаді, Китаї, Данії, Франції, Мексиці та в інших країнах.

На метод перероблення біомаси в паливо впливає географічне розташуван
ня і вибір оптимальних процесів перетворення енергії. Звичайно у вологих еква
торіальних районах біомаси виробляється більше, ніж у північних країнах з по
мірним кліматом.

Відходи неенергетичних виробництв (харчова промисловість), а також сіль
ськогосподарські культури є цінними джерелами органічного палива (табл. 3.4.6). 
Вони мають енергію, яку можна отримати фізичними, хімічними чи мікробіологі
чними способами. За допомогою фізичного способу енергію отримують з осадів
стічних вод, міських відходів і твердих відходів життєдіяльності тварин. Хімічні 
способи передбачають застосування процесів піролізу та газифікації. Мікробіоло
гічні – біогазові установки – органічні відходи розкладають під впливом метано
генних бактерій, утворюючи метан, що застосовується для приготування їжі та 
освітлення. При цьому як ціннний продукт утворюються добрива.

Таблиця 3.4.6
Джерела бiомаси i приклади її переробки

Джерело 
бiомаси

або палива

Вироблю
ване 

бiопаливо 
або енергія

Технологiя 
перетворен

ня

ККД
перетво
рення, 

%

Необхiднiсть 
в енергiї

для перетво
рення

Енергетичний
вихiд палива,

МДж/кг

Лiсорозробки Тепло Згоряння 70 Сушіння
(оптимально)

16-20

Вiдходи перероб-
ки деревини
а)

б)

Тепло

Газ
Нафта
Вугiлля

>>

Пiролiз

70

85

Сушіння
(оптимально)

Сушіння
(оптимально)

16-20

40
40
20

Зерновi Солома Згоряння 70 Сушіння
(оптимально)

14-16

Цукрова
тростина, сiк

Етанол Збражування 80 Тепло
(необхiдно)
Електроенергiя
(оптимально)

3-6

Цукрова 
тростина, вiдходи

Жмих Згоряння 65 Сушіння
(оптимально)

5-8

Гній (тропіки) Метан Анаеробний
розклад

60 - 4-8

Гній
(полярний пояс)

Метан Анаеробний
розклад

50 Тепло
(необхiдно)

2-4

Мiськi стоки Метан 50 Тепло 2-4

Смiття Тепло Згоряння 50 - 5-16
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3.4.4. Геотермальна енергія

В ядрі нашої планети максимальна температура досягає 4000 °С. Вихід теп
ла через тверді породи суші та океанського дна відбувається головним чином за 
рахунок теплопровідності (геотермальне тепло) та рідше – у вигляді конвектив
них потоків розплавленої магми чи гарячої води. Середній потік геотермального 
тепла через земну поверхню складає приблизно 0,06 Вт/м2 при температурному 
градієнті менше ніж 30 °С/км. Однак є райони зі збільшеними градієнтами тем
ператури, де потоки складають приблизно 10-20 Вт/м2, що дозволяє реалізувати 
геотермальні станції (ГеоТЕС) тепловою потужністю 100 МВт/км2 та тривалістю 
терміну експлуатації до 20 років.

Якість геотермальної енергії звичайно невелика, і краще її використовувати 
для опалювання будівель та інших споруд або для попереднього підігріву робо
чих тіл звичайних високотемпературних установок. Такі опалювальні системи 
вже діють у багатьох країнах світу. Якщо тепло з надр виходить при температурі 
приблизно 150 °С, то є сенс говорити про перетворення його в електроенергію. 
Декілька важливих достатньо потужних ГеоТЕС уже запущені в Італії, Новій 
Зеландії, США.

Найбільш просто використовують тепло порід за допомогою теплових на
сосів.

Національною Академією наук України, Міністерством енергетики та елек
трифікації Російської Федерації було розроблено техніко-економічне обгрунту
вання доцільності використання геотермальної енергії для теплозабезпечення 
міст Херсона, Краснодара, Прикумська та деяких інших.

На півострові Камчатка та Курильських островах є приблизно 70 діючих 
вулканів, будь-який з них можна вважати гігантською підземною кочегаркою. В 
районі Петропавловська-Камчатського під Авачинською сопкою є декілька деся
тків км3 гарячої води. На цьому теплі могли б працювати 10 електростанцій по
тужністю в 1 млн. кВт, кожна впродовж 20 років. Спорудження Паужетської 
ГеоТЕС показало, що така станція високорентабельна і мало забруднює довкіл
ля. Її потужність 11 тис.  кВт.

Під наглядом вчених Інституту вулканології АН Росії знаходиться вулкан 
Мутновський, поблизу якого планувалося спорудження ГеоТЕС потужністю 200 
тис. кВт. Побудовані ГеоТЕС на Філіппінах потужністю більше 900 тис. кВт, у 
Новій Зеландії – 202 тис. кВт.

Тепло дуже важко передавати на відстань понад 30 км, тому його треба ви
користовувати поблизу місця видобування. В зонах холодного клімату обігрів 
житла та промислових будівель створює помітну потребу в теплі, якщо густота 
населення становить більше 300 осіб на 1 км2. Таким чином, теплова станція 
потужністю 100 МВт може обслужити житловий район площею 20 х 20 км при 
витраті тепла 2 кВт на садибу. Така геотермальна система давно вже використо
вується в Ісландії та в Новій Зеландії. Інші великі користувачі тепла – теплиці 
(60 МВт/км2  в одній установці для Північної Європи), ферми для розведення 
риби, установки для сушіння харчових продуктів тощо.

Масштаб використання геотермальної енергії (табл. 3.4.7) визначають декі
лька факторів: капітальні витрати на спорудження свердловин, ціна яких зростає 
зі збільшенням їх глибини. Оскільки температура збільшується з глибиною, а 
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видобуток енергії збільшується зі збільшенням температури, то оптимальна гли
бина свердловини – 5 км.

Загальну кількість тепла можна збільшити за рахунок повторної закачки 
відпрацьованої та частково охолодженої води. Це корисний спосіб позбутися 
скидних вод, які можуть бути сильно мінералізовані (до 15 кг/м3 солей).

У Паратунці (біля Петропавловська-Камчатського) геотермальними водами 
опалюється тепличний комбінат, село.

Запаси геотермальних вод і парогідросистем з температурою 40-200 °С і мі
нералізацією 0,5-35 г/л у Росії в основному згруповані (до 70 %) на Далекому Схо
ді та у Західному Сибіру. Значні ресурси геотермального тепла на Камчатці, Саха
ліні, Курильських островах. Для цих районів треба створювати серії модульних 
геотермальних енергетичних установок потужністю 0,5; 1,7; 2,5; 4,0 МВт.

Геотермальні джерела півдня Росії характеризуються високою мінералізаці
єю. Об’єднання “Кіровський завод” ЕНІН ім. Г.М. Кржижановського створило 
проект на розробку і створення дослідної геотермальної станції встановленої 
потужності 2 МВт на Калодлінському геотермальному джерелі в Ставропольсь
кому краї. Встановлена потужність модуля – 2 МВт, кількість свердловин – 2 
шт., дебіт геотермального розсолу – 210 т/год, річний виробіток електроенергії –
15 млн. кВт∙год, витрати електроенергії на власні потреби – 30 %.

Район Північного Кавказу характеризується значними запасами геотермаль
ного тепла, яке містиця в геотермальних високомінералізованих (більше 200 г/л) 
розсолах з температурою 100 °С. Добування цього тепла потрібно здійснювати 
разом із отриманням цінних хімічних сполук із розсолів (солей кальцію, магнію, 
літію, сполук з йодом, бромом, бором та інших). Дослідно-промисловий завод 
для комплексного використання геотермальних вод Дагестану з утилізацією теп
ла та вилученням цінних компонентів розробив проект на таке використання 
геотермальних розсолів. Дослідно-проектний завод розробляється з прив’язкою 
до 2-х геотермальних свердловин Тарумовського родовища з температурою води 

Таблиця 3.4.7
Можливостi виробництва електроенергiї за допомогою 

геотермальних джерел

Країна
Основнi термальнi 

поля

Електропотужнiсть, МВт

Дiючi станцiї
на 1981 р.

Можливi
нарощування

США Гейзерс 700 10000

Iталiя Лардерелло 470 -

Нова Зеландiя Уайракей 250 100

Мексика Сьєрро Прiєто 150 5000

Японiя Мацукава 250 10000

Фiлiппiни - 250 1000

СРСР (колишній) Паужетське 6 -

Сальвадор - 100 -

Iсландiя Неймеф’ял 40 500
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170 °С. Перша черга заводу розрахована на переробку 1,3 млн. м3 розсолу на рік 
з виробленням товарних об’ємів сполук магнію, літію, брому.

До категорії гідротермальних конвективних систем відносяться підземні 
басейни пари або гарячої води, які виходять на поверхню з землі, утворюючи 
гейзери, фумароли, озера багнюки тощо. 

Утворення таких систем пов’язано з джерелом тепла – гарячою чи розплав
леною скельною породою, яка розташована близько до поверхні землі. Над зо
ною високотемпературної скельної породи є формація з проникної гірської поро
ди, яка має воду, що підіймається вгору в результаті її підігріву підстеляючою 
гарячою породою (рис. 3.4.13). Проникна порода покрита непроникною, яка 
створює ‘‘пастку” для води. Наявність в ній тріщин дозволяє воді чи паровій 
суміші підійматися на поверхню. Гідротермальні конвективні системи розташо
вуються по границях тектонічних плит земної кори.

Гідротермальні конвективні системи поділяються на системи з гарячою 
водою або з парою. В залежності від температури системи можна поділити на 
високотемпературні (> 150 °C), середньотемпературні (90-150 °С) та низькотем
пературні (< 90 °C).

Для виробництва електроенергії на джерелах з гарячою водою використо
вують метод, що грунтується на використанні пари, яка утворюється при випа
ровуванні гарячої рідини на поверхні. Цей метод використовує те явище, що при 
наближенні гарячої води (під великим тиском) по свердловинах з басейну до 
поверхні тиск падає і приблизно 20 % рідини закипає та перетворюється на пару. 
Ця пара відділяється за допомогою сепаратора від води та спрямовується до тур
біни. Вода, що виходить з сепаратора, може бути ще оброблена в залежності від 
її мінерального складу. Цю воду можна закачувати знов у скельну породу одразу 
ж чи з попереднім вилученням з неї мінералів. Прикладами таких геотермальних 

Рис. 3.4.13. Схема 
геотермальних вод
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джерел є Уайракей та Бродлендс в Новій Зеландії, Серро-Прієсто в Мексиці, 
Отаке в Японії та ін.

Іншим методом виробництва електроенергії на базі високо- чи середньотемпе
ратурних геотермальних вод є використання процесу із застосуванням двоконтур
ного (бінарного) циклу. В цьому процесі вода, отримана з басейну, використовуєть
ся для нагріву теплоносія другого контура (фреону чи ізобутану), котрий має мен
шу температуру кипіння. Пара, що утворюється в результаті кипіння цієї рідини, 
використовується для приводу турбіни. Відпрацьована пара конденсується і знову 
пропускається крізь теплообмінник, створюючи замкнений цикл. Установки, що 
використовують фреон як теплоносій другого контура, зараз підготовлені для діапа
зону температур 75-150 °С і при одиничній потужності 10-100 кВт.

Системи з перегрітою парою (системи сухої пари) виробляють перегріту пару 
(240 °С) з великим тиском (до 3,5 МПа), невеликим вмістом газів та малим вмістом 
чи відсутністю води. Ця пара має мало твердих часток чи інших речовин, які перед 
використанням повинні бути видаленими. Цю пару одразу ж після видобування з 
надр можна направляти в звичайну парову турбіну для виробництва електроенер
гії. Відпрацьована в турбіні пара направляється до конденсатора, вода з якого може 
бути використана як охолоджувач у конденсаторі, а інша – закачана знову під зем
лю (Лардерелло – Італія, Мацукава – Японія, Гейзерс – Каліфорнія). 

Також є розробки по отриманню електроенергії з магми та непроникних гаря
чих сухих порід (зони застиглої породи навколо магми та скельні породи, що пок
ривають її). Технічні розробки методів використання цих енергоресурсів передба
чають замкнений контур з циркулюючою по ньому рідиною, що проходить крізь 
гарячу породу (рис. 3.4.14). Спочатку пробурюють свердловину, що досягає облас
ті залягання гарячої породи; потім крізь неї в породу під великим тиском закачу
ють холодну воду, що призводить до утворення в породі тріщин. Після цього через 
утворену зону тріщинуватої породи пробурюють іншу свердловину. Наприкінці 

Рис. 3.4.14. Використання 
тепла скельних порід
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холодну воду з поверхні закачують у першу свердловину. Проходячи крізь гарячу 
породу, вона нагрівається і забирається крізь іншу свердловину у вигляді пари чи 
гарячої води, що потім можна використати для виробництва електроенергії. 

Геотермальні системи, де в зонах зі збільшеним значенням теплового пото
ку розташовується глибокозалягаючий осадовий басейн (Паризький чи Угорсь
кий басейни), температура води – 100 °С. Схема Мутновської ГеоТЕС наведена 
на рис. 3.4.15.

Особлива категорія джерел цього типу є в районах, де нормальний тепло
вий потік крізь грунт знаходиться у пастці з ізолюючих, непроникних шарів гли
ни, що утворюються в геосинклінальних зонах, які швидко опускаються, чи в 
областях опускання земної кори. Флюїди в таких пастках мають більш високий 
тиск і температуру, ніж геотермальна вода в джерелах з нормальним тиском. 
Вплив великої температури і тиску призвів до природного крекінгу нафтових 
вуглеводнів, що є в осадових породах. Тому 1 м3 флюїду має 1-2 м3 природного 
газу. Температура води досягає 150-180°С, а тиск у гирлі свердловини 28-56 
МПа. Ці джерела знайдені в багатьох місцях планети – Північна та Південна 
Америка, Африка, Європа тощо. 

Переваги: геотермальну енергію отримують від джерел тепла з високими температурами, 
вона має декілька особливостей: температура теплоносія значно менша за температуру при спалю
ванні палива; найкращий спосіб використання геотермальної енергії – комбінований режим 
(видобуток електроенергії та обігрів).

Недоліки: незважаючи на те, що сумарні запаси геотермальної енергії дуже великі, її термоди
намічна якість низька; необхідність використання тепла поблизу місця видобування; вартість спору
дження свердловин зростає зі збільшенням їх глибини.

В районах вулканізму, де гірські породи прогріті подекуди до самої поверх
ні, тепло проявляється у вигляді гарячих ключів, гейзерів, парових струменів з 
високою температурою. У невулканічних районах – це глибинні термальні води. 
Для практичного використання води земних надр (виробництво електроенергії, 
комунального теплозабезпечення тощо) потрібне утворення в гірських породах 
тріщин великої протяжності.

Рис. 3.4.15. Мутновська 
ГеоТЕС потужністю 
200 тис. кВт:
1 – парова турбіна; 2 – генератор; 
3 – конденсатор змішуючого типу; 
4 – паровий ежектор; 5 – градирня; 
6 – розширювач термальної води на 
свердловинах; 7 – розширювач 
термальної води наступних 
ступенів; 8 – насос
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Земна кора отримує тепло в результаті природного охолодження і тертя 
ядра, хімічних реакцій. Земна кора складається з велетенських платформ. Зонам 
границь платформ відповідає посилення теплової взаємодії кори із мантією, що 
призводить до сейсмічної активності, наявності вулканів, гейзерів, гарячих дже
рел. Потенціал геотермальної енергії цих районів дуже значний, їм відповідає 
збільшення температурних градієнтів до 100 °С/км і активізація звільнення води 
у вигляді пари чи перегрітої рідини під збільшеним тиском.

Виділяють 3 класи геотермальних районів:
 гіпертермальний – температурний градієнт більше 80 °С/км, ці райони розташо

вані в тектонічній зоні поблизу границь континентальних плит;
 напівтермальний – температурний градієнт 40-80 °С/км, ці райони пов’язані з 

аномаліями, що лежать осторонь платформ; вилучення тепла йде з природних 
водоносних пластів чи з роздрібнених сухих порід;

 нормальний  –  температурний градієнт менше 40 °С/км.

Це джерело енергії характеризується різноплановим впливом на природне 
середовище. Так, в атмосферу надходить додаткова кількість розчинених у пі
дземних водах сполук сірки, бору, миш’яку, аміаку, ртуті, на поверхню викида
ються водяні пари, що створює локальне підвищення вологості і супроводжуєть
ся акустичним впливом. Вивід на поверхню великої кількості води порушує ба
ланс підземних водотоків, змінює температурні поля підземних горизонтів, може 
призвести до забруднення та ерозії грунту. При інтенсивному виводі на поверх
ню підземних вод можливе локальне обширне опускання земної поверхні – це 
веде не тільки до порушення стійкості будівель, але і до зміни ландшафту, що 
особливо погано для низинних районів. Опускання поверхні разом із понижен
ням пластових тисків може підвищити сейсмічність районів інтенсивного вико
ристання підземного тепла. Також слід пам’ятати, що при експлуатації цього 
джерела енергії на поверхню виводяться значні за об’ємом кількості високоміне
ралізованої води. При відсутності можливості їх зворотної закачки в пласт вини
кає проблема засолення грунту в зазначеному районі.

3.4.5. Енергія океанів

Величезні кількості енергії можна отримати від морських хвиль. Потуж
ність, яка переноситься хвилями по глибокій воді, пропорційна квадрату їх амп
літуди 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 моду
лі помірної потужності (~1 МВт) розміром приблизно 50 м вздовж фронту хвилі. 
Переваги хвильової енергетики в тому, що вона достатньо сильно сконцентрова
на, доступна для перетворення і на будь-який проміжок часу може прогнозуватись 
у залежності від погодних умов. Утворюючись під дією вітру, хвилі добре зберіга
ють свій енергетичний потенціал, розповсюджуючись на значні відстані.
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Припливні коливання рівня у велетенських океанах планети можна прогно
зувати. 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, швид
кість 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 малопоту
жних 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.

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.
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 поту
жністю 0,4 МВт (Росія), Цзянсян потужністю 3,2 МВт (Китай) та Аннаполіс по
тужністю 20 МВт (Канада) (табл. 3.4.8).

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 приплив
ної енергії в світовому океані – 3,9·1014 кДж. Сумарний потенціал місць з найбі
льшим припливним потенціалом та можливого будівництва ПЕС дорівнює 120 
ГВт, це 10 % загального світового гідравлічного потенціалу річок.

Згідно з проектами американських припливних електростанцій зараз вигля
дають не дуже ефективними океанські електростанції; ті, що працюють на різни
ці температур поверхневих та глибинних шарів води (ОТЕС), мають середні пер
спективи. На Гавайях розпочаті випробування змонтованої на судні такої уста
новки потужністю 50 кВт.

Різні лімітуючі фактори дозволяють використовувати:
 гідротурбіни типу “Коріопіс” – в районах зі значними швидкостями оке

анічних течій;
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 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 гир

лах річок чи в районах сольових відкладів;
 хвильові установки – в узбережних районах, які характеризуються пос

тійним значним прибоєм.

Таблиця 3.4.8
Основнi мiсця концентрації припливної енергiї в свiтi

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 внутріш
ню, чи відсічену (басейн ПЕС), та зовнішню (море) частини. З тілом греблі спо

Мiсцезнаход
ження

Середня висота
припливу, м

Площа
басейну, км2

Середня 
потужнiсть, ГВт

Рiчний виробiток,
ГВт/год

Пiвнiчна Америка

Пассамакводiт 5,5 262 1,8 15,8

Кобскук 5,5 106 0,7 6,3

Анаполiс 6,4 83 0,77 6,7

Чайнас-Кобекуїд 10,7 777 19,9 17,5

Шеподi 9,8 117 0,52 22,1

Камберленд 10,1 73 1,7 14,7

Птiкодiак 10,7 31 0,8 7,0

Мемрамкук 10,7 23 0,6 5,2

Пiвденна Америка

Сан Хосе
(Аргентина)

5,9 750 5,87 51,5

Англiя

Северн 9,8 70 1,68 14,7

Францiя

Арженсон 8,4 28 0,45 3,9

Ранс 8,4 22 0,35 3,1

Монт Сен Мiшель 8,4 610 9,7 85,1

Сомма 6,5 49 0,47 4,1

Iрландiя

Странгфорд Кох 3,6 125 0,35 3,1

Росія

Мезенська затока 6,0 2330 15,2 50,0

Пенжинська губа 6,2 20530 87,4 190,0

Тугурська затока 4,7 1800 10,3 27,6

Австралiя

Кiмберлей 6,4 600 0,6 5,9
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лучені 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 коли
вання 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 однонапрямле
ної 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 двобасейнової схеми агрегати можуть бути розташовані як 
на основній греблі (рис. 3.4.16, а), що відділяє басейн від моря, так і на допоміж
ній, що розділяє басейн ПЕС на 2 частини (рис. 3.4.16, б, в).

Ефективність роботи ПЕС може бути підвищена шляхом встановлення на 
ній системи потужних насосів, періодичною роботою яких можна досягти прис
корення 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.

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 пе
ріодів виникнення припливів, пов’язаних з рухом Місяця, із звичайним для лю
дини періодом сонячної доби; зміна висоти припливу та потужності припливної 
течії з періодом у 2 тижні, що призводить до коливання виробітку енергії; необ
хідність створення потоків води з великою витратою при порівняно малому пе
репаді висот, що змушує використовувати велику кількість турбін, які працюють 
паралельно; великі капітальні витрати на спорудження ПЕС; потенційні екологі
чні порушення і зміни режимів естуаріїв та морських районів.

Рис. 3.4.16. Схема ПЕС

в

а б

генератор

гребля

шлюзи
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Пристрої для перетворення енергії хвиль
У результаті хвильового руху рідини в хвилі одночасно зі зміною положен

ня 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 перетво
рюють хвильову енергію. 

Стефан Солтер з Единбурзького університету розробив пристрій, який на
звав “качкою”. Форма її забезпечувала максимальне отримання потужності. Хви
лі зліва примушують “качку” коливатися. Циліндрична форма протилежної по
верхні забезпечує відсутність розповсюдження хвилі вправо при коливанні 
“качки” навколо осі. Потужність може бути знята з осі коливальної системи та
ким чином, щоб забезпечити мінімальне відбиття енергії. Відбиваючи та пропус
каючи лише приблизно 5 % енергії хвиль, цей пристрій має високу ефективність 
перетворення в широкому діапазоні частот, що збуджують коливання. Характер
ний 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 ге
нератора; необхідність зняття потужності з плаваючого на значній глибині при
строю великою протяжністю.

Перетворення теплової енергії океану
Світовий океан – величезний природний колектор сонячного випроміню

вання. В ньому між теплими поверхневими водами, які поглинають сонячне ви
промінювання, 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 тепло
вої енергії океану ОТЕС – ocean termal energy conversіon – означає перетворення 
деякої частини цієї теплової енергії в роботу і далі в електричну енергію. На рис. 
3.4.17 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 з глибини, і гарячою водою 1 з температу

Рис. 3.4.17. Схема 
перетворення теплової 
енергії океану
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рою Тh = Тс + ΔТ, зібраною з поверхні. Робоча рідина (робоче тіло), циркулюючи 
по замкненій схемі, відбирає тепло від гарячої води в теплообміннику випарову
вача 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 виправда
них споруд потребує лише деякої доробки таких широко відомих пристроїв, як теплообмінники та 
турбіни. 

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 мож
лива 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 перетворюва
тися в електричну енергію.

Як бачимо з рис. 3.4.18, океанські джерела енергії в порівнянні з традицій
ними гідроенергоресурсами характеризуються меншою густиною енергії (табл. 
3.4.9). Енергетичні “напори” градієнтів солоності і температурних градієнтів між 
поверхневими і глибинними шарами води являють собою хімічну і термодинамі
чну форми енергії. Основні перспективи використання джерел енергії океану 
пов’язані з розвитком технологій, що розраховані на менший тиск.

Потужність, яку можна отримати від відновлювальних енергетичних дже
рел (ВЕД) в океані (на основі різниці температур, солоностей, енергії припливів, 
хвиль, течій, вітру над океаном), складає більше 10 млрд. кВт. Основні відмінно
сті в підходах до створення енергетичних установок такого роду обумовлені різ
ним характером використовуваних видів енергії (теплової, хімічної, гідродинамі
чної) і різною густиною вилучення енергії (теплова, різниця солоності, припли

Океанічні
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Температурні
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Рис. 3.4.18. Густина 
різних видів 

енергії океанів
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ви, вітер, течії). Це і визначає різні техніко-економічні характеристики устано
вок. 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:

Таблиця 3.4.9
Океанськi джерела енергiї

Створення 
енергії

Джерело 
енергії

Вид енергії Середовище
Напрямок 

використання

Процеси,
пов’язанi з 
виникненням 
Землi

Водень, 
дейтерiй, лiтiй
(термоядерний 
синтез)

Невідновлю
вана

Морська вода Отримання тепла, 
технологiчна пара

Процеси,
пов’язанi з 
виникненням 
Землi

Уран-235, 
торiй-231, 
калiй-40
(ядерна 
енергiя подiлу)

Невідновлю
вана

Морська вода, 
земна кора

Отримання тепла, 
технологiчна пара

Геологiчнi 
процеси

Нафта, газ, 
вугiлля

Невідновлю
вана

Осадовi породи Нафтохiмiя, отри
мання тепла

Стискання 
порiд i 
радiоактивний 
розпад

Геотермальна 
енергiя

Практично 
відновлювана

Земна кора Отримання тепла

Обертання 
Землi i Мiсяця Припливи

Практично 
відновлювана Морська вода

Виробництво 
механiчної енергiї 
та електроенергiї

Термоядер
ний синтез 
всерединi 
Сонця

Хвилi

Градiєнти 
температур

Градiєнти 
солоностi

Течiї

Вiтер

Бiомаса

Відновлювана

Відновлювана

Відновлювана

Відновлювана

Відновлювана

Відновлювана

Морська вода

Морська вода

Морська вода;
солонi вiдклади

Морська вода

Повiтря над по-
верхнею океану; 
повiтря над по-
верхнею сушi

Морська вода, 
Земля

Виробництво 
кiнетичної енергiї, 
електроенергiї

Виробництво тепла, 
електроенергiї

Отримання хiмiчної 
та електричної  
енергiї

Виробництво 
кiнетичної та 
електричної енергiї

Виробництво 
кiнетичної 
та електричної 
енергiї

Отримання 
органiчного 
субстрату
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 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 кож
ний мегават потужності. За оцінкою кліматологів, підвищення середньої глобаль
ної температури, обумовлене викидами антропогенного тепла, в перспективі скла
дає 0,7-0,9 °С, а в подальшому – 1,5-1,8 °С. Застосування ОТЕС впливає на темпе
ратуру нижніх шарів атмосфери в протилежний бік. Для електростанції будь-
якого виду вартість виробленої за весь термін служби електроенергії повинна пе
ревищувати затрати енергії на її спорудження. Цей показник називається коефіціє
нтом 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.

Різноманітність форм життя в морі створює проблему біообростання. Це ж 
підказує можливість розведення риби на фермах при ОТЕС. Морська вода з гли
бин багата на нітрати, що можна розподілити навколо станції. Це дозволить інте
нсифікувати 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.

3.4.6. Двигуни на водні. Водень як паливо

Двигун Стерлінга – двигун зовнішнього згоряння палива, що перетворю
ється в механічну роботу. Двигун Стерлінга названий так завдяки англійському 
винахідникові Р. Стерлінгу, який в 1816 році створив перший двигун із незамк
неним циклом, що працює на підігрітому повітрі. Сучасний двигун Стерлінга 
працює по замкненому регенеративному циклу, що складається з двох ізотерміч
них і двох ізохоричних процесів, які послідовно змінюються. Робоче тіло двигу
на Стерлінга – гелій чи водень під тиском 10-20 МПа – знаходиться в замкнено
му просторі і під час роботи не замінюється, а лише змінює об’єм при нагріванні 
та охолодженні. Регенератор ніби розділяє цей простір на гарячу і холодну поро
жнини. До гарячої порожнини тепло підводиться від нагрівача, від холодної від
водиться охолоджувачем, в якому циркулює вода. В двигунах Стерлінга викори
стовується два поршні – робочий і витискувач. Перетворення обертально-
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поступального руху поршнів в обертальний рух здійснюється ромбічним механі
змом чи косою шайбою. Робочий цикл двигуна Стерлінга здійснюється за 4 так
ти: стискування, нагрів, робочий хід, охолодження. Теоретично ККД двигуна 
Стерлінга може дорівнювати ККД двигуна внутрішнього згоряння, що працює 
по циклу Карно, насправді ж – тільки наближається до ККД дизеля. Перевагою 
двигуна Стерлінга є те, що він може працювати на будь-якому паливі: дровах, 
торфі, соломі тощо.

Застосування водню. В лабораторії комісії з атомної енергетики США про
ведено комплекс робіт по створенню безпечного джерела водню для енергетич
них установок транспортних засобів. В якості цього джерела застосовується аку
мулятор, принцип дії якого грунтується на поглинанні водню деякими речовина
ми з пористою структурою. В одному з варіантів такого акумулятора водень зна
ходиться в зв’язаному стані складного металогідриду FeTіH2 чи NiMgH2. Тиск у 
балоні акумулятора знаходиться в діапазоні 0,1-0,25 МПа (1-2,5 кгс/см2). Виді
лення газоподібного водню з металогідриду відбувається при підведенні тепла 
(від відпрацьованих газів чи охолоджувальної рідини двигуна). Витрата водню 
регулюється зміною температури спеціальної камери в акумуляторі.

Продукт згоряння водню в кисні – вода – може бути використаний для інших 
потреб навіть без очищення, будучи додатковим джерелом прісної води.

У разі прямого спалювання водню в повітрі зі шкідливих викидів залиша
ються окиси азоту, а при використанні його в електрохімічних генераторах шкід
ливих викидів, як виявляється, взагалі немає. Водень і продукт його згоряння –
водяна пара – не отруйні, пара при конденсації поновлює запаси води – джерела 
водню як енергоносія. Відомо, що найбільш інтенсивним джерелом забруднення 
повітря в містах є автомобілі (їх внесок у забруднення повітря – 50-70 %). Пере
ведення автотранспорту й авіації на водневе паливо дозволить значно зменшити 
задимленість атмосфери. Розрахунки показують, що 1 тонно-кілометр переве
зень електромобілем з воднево-повітряним електрохімічним генератором та ін
терметалідним (металіди – сполуки металів між собою) зберіганням водню обхо
диться лише на 40 % дорожче, ніж автомобілем, що має звичайний двигун.

Також можливе і створення системи газифікації міст на водні, як це зараз 
робиться на природному газі. При цьому є можливість акумулювання енергоно
сія – підвищується надійність. Пару як продукт згоряння водню легко можна 
використовувати в технологічних процесах, при цьому значно підвищується ене
ргоємкість водню за рахунок утилізації прихованої теплоти випаровування 
(розрахункова теплота згоряння збільшується від 120 до 160 МДж/кг).

Воднем можна замінити вугілля при плавленні заліза, при цьому зменшить
ся забруднення довкілля. Спеціалісти вважають, що пряме відновлення залізних 
руд за допомогою ядерної енергії і водню є єдиним шляхом розвитку гірничої 
металургії за 2000 рік.

3.4.7. Маловідомі джерела енергії. Перспективні проекти

Льодовики
Величезні запаси води знаходяться в льодовиках, їх загальний об’єм приб

лизно 30 млн. км3, площа 16,1 млн. км2 (11 % площі суші). Льодовики являють 
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собою природні акумулятори води, в значній мірі вилученої з сезонної циркуля
ції (літнє танення маси льодовиків у цілому не співвідноситься з їх масою). Ба
жано було б включити цю воду в циркуляцію як додаткове джерело прісної води 
та енергії. Але великомасштабний чи локальний вплив на природні процеси вза
галі та в кругообіг води може дати катастрофічні процеси, тому використовувати 
льодовики треба дуже обережно (в першу чергу, це відноситься до льодовиків 
високогір’їв, що живлять річки. Наприклад, льодовики Паміру та Тянь-Шаню).

Спеціалістами Міжнародного інституту прикладного системного аналізу в 
Австрії розроблений проект спорудження ГЕС потужністю 1 ГВт, що використо
вує воду льодовиків Гренландії. Інтенсивне танення льоду може бути забезпече
не зачорненням його поверхні, що змінить тепловий баланс, збільшуючи погли
нання сонячного випромінювання світлової та теплової смужок спектру. Елект
роенергія, що виробляється, буде передаватися по підводному кабелю на мате
рик чи витрачатися на розщеплення води електролізом для отримання водню. 
Розрахунки показують, що при різниці позначок, наприклад, Н = 3000 м (висота 
поверхні Гренландських льодовиків над рівнем океану складає 3330-2730 м) для 
ГЕС потужністю 1 ГВт потрібна витрата води 50 м3/с. При цьому річна потреба в 
воді буде 1,6 км3. Природна швидкість руху верхнього шару льоду від центру до 
периферії становить 150 м/рік. Довжина берегової смуги острова 39000 км. Як
що взяти розріз довжиною 4000 км (10 % берегової смуги) і шириною (висотою) 
40 м (це глибина тріщин льоду), то природна витрата льоду буде 24 км3. Тобто, з 
точки зору збереження природного режиму льодового щита Гренландії, причин 
для небезпеки з екологічного боку немає.

Також до маловідомих джерел енергії можна віднести енергію температур
них перепадів між земною поверхнею та її надрами, атмосферну електроенергію, 
магнітне поле Землі тощо.

Робляться спроби використання різниці температур поверхні та глибинних 
вод океану. На цьому принципі побудована електрична станція в Гвінейській 
затоці.

У нашій країні та за кордоном запатентовані деякі види приладів для ви
вчення інтенсивності електричного поля, реєстрації блискавок, перетворення 
електричного поля атмосфери в змінний електрострум та інші.

У Перу використали енергію громовідводу. На опорах кожної високовольт
ної лінії електропередачі, крім звичайних проводів для передачі електроенергії, 
натягнули вище них 1-2 проводи (грозозахисний трос – громовідвід в усю лі
нію). Він заземлений і приймає на себе удари блискавки. На лініях змінного 
струму в ньому наводиться індукційна напруга від струмонесучих проводів. Во
на відводиться у землю. Цю напругу було вирішено використати для забезпечен
ня електроенергією невеликого села у горах Перу. Струму в тросі виявилось дос
татньо для потреб села. Змонтували маленький перемикач (автоматичний), що 
при ударі блискавки встигав на секунду відключити будинки і заземлити трос.

Можливість використання енергії магнітного поля Землі поки ще серйозно 
не розглядалася.

МГД-генератор (магнітногідродинамічний) – енергетична установка для 
прямого перетворення теплової енергії в електричну. Він складається з каналу 
(сопло, робоча частина, дифузор) та магнітної системи. Принцип дії МГД-
генератора полягає в тому, що при русі робочого тіла (провідного середовища –
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електроліту, рідкого металу, іонізованого газу – плазми) впоперек магнітного поля 
в робочому тілі індукується електричний струм, що через електроди відводиться в 
електричний ланцюг. Робочим тілом в МГД-генераторі можуть бути продукти 
згоряння викопних палив, інертні гази з присадками лужних металів (що збільшу
ють електричну провідність), рідкі метали, електроліти тощо (рис. 3.4.19).

Бувають кондукційні (з безпосереднім зніманням електричного струму з 
електродів, розташованих у каналі вздовж потоку робочого тіла) та індукційні 
(безелектродні) МГД-генератори. В залежності від призначення виділяють імпу
льсні (тривалістю декілька мкс), короткотермінової дії та довготермінові МГД-
генератори. Можливі застосування: електростанції з базовим навантаженням 
(такі установки можуть працювати як на викопному, так і на ядерному паливі); 
установки для компенсації пікових навантажень чи резервні на випадок виник
нення в енергомережах аварійних ситуацій; установки для створення короткоте
рмінових енергетичних потужностей (підігрів в аеродинамічних трубах, живлен
ня різних радіотехнічних пристроїв тощо); джерела електроенергії для побутової 
апаратури суден, літаків (рис. 3.4.20). 

Відомий ряд цікавих проектів по отриманню енергії з практично невичерп
них природних ресурсів, виконаних як українськими вченими, так і вченими ін
ших держав. Заcлуговує на увагу проект електростанції, яка працює на сірководні, 
що добувається з глибинних шарів води Чорного моря. Відомо, що на глибинах 
понад 80-200 м знаходиться вода, збагачена сірководнем, – практично “мертва”. В 
цій воді неможливе перебування живих організмів. Цей шар поступово підніма
ється вгору і загрожує знищенню рибних запасів Чорного моря. Пропонується 
побудувати плавучу чи берегову електростанцію, яка працюватиме як звичайна 
теплова, але на паливі, в ролі якого використовуватиметься сірководень. Суть у 
тому, що при підйомі води з глибин тиск її зменшується, і розчинений у воді сір

Рис. 3.4.19. МГД-генератор:
1 – камера згоряння; 2 – система вводу присадки; 3 – МГД-генератор; 4 – природний газ; 

5 – газ 1 МПа; 6 – надпровідна магнітна система; 7 – МГД-канал
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ководень виділяється у вільному стані. Цей горючий газ може бути направлений 
для згоряння в парогенератор чи газову турбіну. Реалізація цього проекту дасть 
можливість отримати електроенергію, знизити межу “мертвого” шару, а також 
отримати сполуки сірки для використання в інших галузях.

Також відома серія космічних проектів, серед яких є такі, що передбачають 
вивід у космос станцій з великою площею сонячних батарей та передачею від 
них енергії на Землю за допомогою лазерів. Також були пропозиції встановлен
ня в космосі системи дзеркал (в тому числі і на Місяці) і спрямування випромі
нювання від них на приймальні пристрої на земній поверхні. Існують і інші, не 
менш екзотичні, проекти, але час для них ще не настав.

Та головним у паливно-енергетичному комплексі повинно бути не вироб
лення нових кіловат-годин енергії, а розробка і впровадження енергозберігаючих 
технологій та енергозберігаючих організаційних заходів.

Контрольні питання

1. Дайте загальну характеристику енергетики України.
2. Опишіть принцип дії теплових електростанцій.
3. Необхідні ресурси та викиди при роботі ТЕС.
4. Атомні електростанції. Географія розташування. Загальна характерис

тика АЕС.

Рис. 3.4.20. Електростанція 
з МГД-генераторомІнверторна 

підстанція

Камера 
згоряння

Турбіна

Пара

Бункери для
вугільного пилу
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5. Принцип роботи АЕС.
6. Економічні та екологічні проблеми АЕС.
7. Технологія виробництва енергії на гідроелектростанції.
8. Для чого необхідні ГАЕС?
9. Які види нетрадиційних джерел енергії ви знаєте?
10. Охарактеризуйте можливі шляхи використання сонячної енергії.
11. Назвіть основні переваги та недоліки вітрової енергетики.
12. Принцип використання енергії морів та океанів.
13. Схеми використання геотермальної енергії.
14. Дайте загальну характеристику можливості використання біоенергії та 

відновлюваних палив.
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