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ВИДИ НЕКОНВЕНЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ
ЕНЕРГІЇ
В статті розглянуто відновлювальні та невідновлювальні джерела енергії, перспективи їх
використання з економічної та екологічної точок зору.
Paper represents renewable and non-renewable sources of power, economical and ecological perspectives of their use.

жерела енергії поділяються
Д відновлювальні
та невідновлювальні.

на

До невідновлювальних джерел енергії
належать енергія, отримана з копалень
(наприклад з вугілля), з нафти, газу. Енергія з цих
корисних копалин виникає в процесі їх спалення.
Але продукти спалення таких корисних копалин
не можна в подальшому використовувати, а самі
продукти спалення є досить серйозним джерелом
забруднення навколишнього середовища, як і у
випадку використання атомної енергії.
До відновлювальних джерел енергії належать
енергія водяних та вітрових електростанцій,
продукція біогазу та біопалива, продукція
біомаси, сонячна енергія та геотермальні джерела
енергії.
Сонячна енергія
Сонячне випромінювання – це промінь енергії
Сонця, який рівномірно розсіюється у всіх
напрямах. До земної атмосфери випромінювання
доходить з потужністю 1,39 кВт/м2. Далі сонячне
випромінювання слабшає завдяки розсіюванню,
відбиттю та абсорбції на частинках пилу і газів.
Тому надалі сонячне випромінювання
розкладається на безпосереднє випромінювання
та розсіюване. Для таких країн, як Україна та
Польща, середня величина безпосереднього
випромінювання складає приблизно 1 кВт/м2.

Максимальна потужність може бути при
безхмарному небі та в полудень. Найбільша
в е л и ч и на с о н я ч но го в и п ро м ін ю в а н н я
спостерігається у південних областях України і в
Криму. Якщо розглядати сонячну енергію як
електромагнітну хвилю, то 44% сонячної енергії
припадає на хвилі довжиною більш як
800 нанометрів, 7% сонячної енергії –
електромагнітні хвилі довжиною 120…
300 нанометрів, а, наприклад, рентгенівське
випромінювання складає 0,001% від всієї
сонячної енергії. Що стосується радіохвиль
довжиною понад 1 мм, то енергія такого
випромінювання є дуже малою і не перевищує
10-10%.
Види конверсії сонячного випромінювання
Конверсія фототермічна
Найбільш доступною є фототермічна
конверсія, коли сонячне випромінювання при
використанні
сонячного колектора
перетворюється на тепло.
Сонячні колектори
Сонячний колектор – це обладнання, за
допомогою якого сонячна енергія
перетворюється на теплову енергію. Зазвичай
при використанні такого обладнання теплова
енергія збирається у відповідних збірниках, з
яких далі може бути використана для обігріву
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мешкань та для продукції теплої води. Такі
сонячні колектори зазвичай влаштовуються на
дахах будівель. Існує також можливість монтажу
на південних стінах будинків на спеціально
влаштованому стелажі або на землі. При виборі
місця розташування колектора слід пам’ятати про
те, що повинно бути якнайдовше попадання
сонячних променів на плиту колектора.
Оптимальний кут нахилу колектора до горизонту
може бути 45°. Найчастіше використовуються
колектори пласкі та трубчасті. З огляду на ціну,
принаймні у Польщі, частіше використовують
пласкі колектори, які є дешевшими за трубчасті.
Трубчасті колектори концентрують сонячне
випромінювання за допомогою параболічних
дзеркал, які розташовані на трубі, заповненій
водою.
Найчастіше
сонячні
колектори
використовують для нагріву води. Але існує
можливість використання сонячних колекторів
для обігріву квартир та будинків. Потреба в теплі
може бути різною. Для будинків сезонно
середньоопалювальних потреба в теплі становить
близько 75 кВт×год/м2. Річна потреба для
будинку площею 100 м 2 складає від
7500 кВт×год/м2 до 25000 кВт×год/м2. В такій
ситуації можливість використання сонячних
колекторів для обігріву будинків є невигідною і
пов’язана з великою кількістю додаткових
коштів.
Набагато корисніше використовувати сонячні
колектори для нагріву води. Для підігріву води
найвигідніше застосовувати пласкі колектори.
Наприклад, для родини з 4-х осіб вистачить 3…
5 м2 поверхні колектора. Крім родинних
помешкань, вигідно і економно використовувати
такі сонячні колектори в:
−
готелях та пансіонатах, на базах відпочинку;
−
басейнах та спортивних об’єктах;
−
промислових закладах, в яких
використовується велика кількість теплої
води;
−
лазнях;
−
приватних однородинних будинках, в яких
використовується електрична енергія для
продукції теплої води.
Змішане обладнання
Таке поняття, як змішане обладнання, має
місце, коли використовуються і колектори, і
центральне опалення в ту пору року, коли це є
найбільш вигідно. Такий вид опалення
застосовує більші збірники теплої води. Але
використання коштів у такому випадку значно
менше, ніж при використанні тільки сонячних
колекторів для обігріву будинків.
Головне застосування сонячної енергії
Використання сонячних батарей не тільки в
південних країнах, а й у Німеччині,
Великобританії, Голландії, Скандинавських
країнах, а найчастіше в США та Японії, на дахах
будинків дає можливість не тільки повністю
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забезпечити потреби відповідного будинку у
електроенергії, а і продавати її надлишки.
−
Використання сонячних батарей на окремих
світлофорах для освітлювання дорожніх
знаків, сигналізації, а також аварійних
телефонів на автострадах.
−
Використання сонячних батарей для радіота телестанцій, телефонних станцій
мобільного зв’язку.
−
Використання сонячних батарей в
радіолокації, знаках навігаційних, світла на
відповідних щитах небезпеки в горах,
високих будинках.
−
Використання сонячних батарей на
залізничному транспорті, а також в
аварійних телефонах.
−
Використання модулів сонячних батарей в
автоматах з продажу квитків, в годинниках
у містах, на вокзалах тощо.
Конверсія фотохімічна
Продукція біомаси
Процесом фотохімічної конверсії є продукція
біомаси. Наприклад, в Польщі це є найбільш
перспективним з поновлювальних видів енергії.
Часто носії такої енергії трактуються як відходи,
а не як енергетична сировина. Використання
біомаси створює шанс енергетичної незалежності
як великих, так і малих міст, а також дає
можливість поправити стан навколишнього
середовища завдяки значному зменшенню
забруднення.
Для енергетичних цілей можна
використовувати такі види біомаси:
−
стару деревину – у лісництві та будівельній
промисловості вистачає відповідних
відходів, або використання дерев’яної
непотрібної тари;
−
солому – у сільськогосподарському
господарстві залишається після збору як
зернових, так і соняшнику;
−
органічні відходи – відходи промислові,
наприклад целюлозо-паперові, та відходи
тваринного походження;
−
біопаливо – використання для цілей
транспортних, наприклад рослинні олії,
біодизель, біоетанол;
−
біогаз – відходи стічних вод та комунальні
відходи.
Наприклад, по Польщі щорічний енергетичний
потенціал біомаси, яку можна використовувати,
складає понад 20 млн. тонн соломи, близько 4 млн.
тонн відходів деревини, близько 6 млн. тонн
відходів комунального та промислового
господарства. В сумі це дає приблизно 30 млн. тонн
біомаси щорічно, що можна порівняти з
використанням для опалення 15…20 млн. тонн
вугля.
Геотермальна енергія
Геотермальна енергія – це внутрішня енергія
Землі, яка знаходиться в скалах і підземних
водах. Внутрішнє тепло Землі є частково
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первинним, а частково вторинним, яке походить, в
основному, завдяки розпаду таких речовин, як
уран, торій та інших радіоактивних речовин.
Температура збільшується з глибиною і в ядрі
Землі може становити 5000 °С. Температура магми
складає 1400 °С. Частина гарячої води досягає
поверхні Землі, і ці гарячі джерела, які
називаються гейзерами, і є геотермальними
збірниками. Геотермічна енергія експлуатується
як пара та гаряча вода для продукування
електричної енергії. Неелектричне використання
цієї енергії, в основному, має місце в сільському
господарстві та для обігріву будинків. Найбільш
відомими джерелами гарячої води є термальні
води в Угорщині, Франції, багато геотермальних
вод у Росії, в долині По в Італії, штаті Орегон у
США та у відповідних місцях в Китаї. Що ж до
Польщі, то використання геотермальних вод має
місце в районі Закопане та біля Щецина.
Але використання геотермальної енергії не є
настільки екологічно сприятливим, як
використання енергії вітру чи сонця.
Експлуатація гео-термальної енергії призводить
до серйозних екологічних проблем, до яких
належить виділення шкідливих газів. У першу
чергу це стосується H2S, який має бути
поглинений відповідними інсталяціями, що, в
свою чергу, призводить до збільшення ціни
електроенергії. Іншим небезпечним газом, який
виділяється в таких випадках, є радон як продукт
розпаду радіоактивного урану з геотермальної
пари. В наш час технічно не вирішено проблему
шкідливого впливу цього газу на природне
середовище.
Водна енергія
Взагалі водна енергетика складає близько 2%
світового використання енергії та близько 20%
світової продукції електроенергії. До 2008 року
прогнозується вдвічі більше використовувати
гідроенергетичний потенціал, який покриє 15%
потреб в електроенергії. До складу механічної
енергії вод входить механічна енергія річок та
океанів. У водних електростанціях енергія води
перетворюється на електричну енергію.
Потужні водні електростанції
Найбільш дешевою є електроенергія, яка
отримується завдяки роботі потужних водних
електростанцій на великих річках. Що стосується
Польщі, то потужність таких електростанцій не
дуже висока і складає на рік близько
13,7 ТВт×год; в тому числі 45,3% електроенергії
припадає на електростанції річки Вісла, 43,6% –
на рукави Вісли та Одера, 9,8% – річки Одер та
1,8% – річки Помор’я. Потужність найбільших
водних електростанцій Польщі складає
2042 МВт. Крім великих, в Польщі працює також
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близько 100 малих водних електростанцій
загальною потужністю 116 МВт та понад
200 міні-електростанцій потужністю від кількох
кіловат.
Існ ує два основних типи водних
електростанцій: промислові та регуляційні.
Промислові електростанції, які в основному
будуються на річках з малою течією, не мають
можливості збору води, а тим самим регуляції
е л е к т р и ч но ї п о т уж н о с т і. Ре г ул я ц і й н і
електростанції, навпаки, маючи великі збірники
води, мають можливість збирати енергію води і
перетворювати її на електричну енергію у будьякий час.
Водні електростанції, які найчастіше
вик ористов уються,
можна
коротко
охарактеризувати таким чином:
−
припливові без збірника – це електростанції
дуже коштовні, а кількість продукції
електроенергії залежить від пори року та від
погоди. В таких електростанціях немає
регуляції потужності.
−
регуляційні з великим збірником води –
використання збірника дає можливість
регуляції в циклах добовому та тижневому;
−
збірникові з малим збірником води – дають
можливість короткотермінової регуляції на
протязі відповідних годин доби;
−
каскадові – використання багатьох збірників
з можливістю індивідуальної та глобальної
регуляції їх наповнення та спорожнення
дозволяє оптимально використовувати
енергію та регулювати потужність, а також
складувати надлишки енергії;
−
помпові – такі електростанції служать для
використання в нічний час, але вони є
непростими для зберігання надлишків
енергії.
Електростанції малої потужності
У водневих електростанціях малої потужності
виробляється електричний струм, який
використовується в основному на локальні
потреби, а також у сільському господарстві для
помолу зерна, у кузнях. У Польщі, наприклад,
існує 2100 малих електростанцій, але більшість з
них у поганому технічному стані. Потужність
таких електростанцій складає близько 100 МВт, і
знаходяться вони, в основному, в поморському
регіоні.
Використання енергії припливів та відпливів
Електростанцій, які використовують енергію
припливів та відпливів, не так і багато. Перша
потужна електростанція такого типу була
збудована у Франції, потужність її складає
240 МВт. Подібні електростанції мають місце у
Великій Британії, Австралії та Канаді. Вони
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Таблиця 1
Потужність морських хвиль

Відстань від берега (км)
4
6
20

Глибина (м)
15
20…25
44

Загальна потужність океанічних струмів
складає 5…7 ТВт. У США, наприклад у штаті
Флорида, розпочато будівництво двох
електростанцій потужністю 1000 МВт. Діаметр
таких турбін повинен бути близько 30 м, а
кількість обертів турбіни 2…3 об/хв.
Вітрова енергія
Вітер є поновлювальним джерелом енергії, це
рух повітря, який виникає завдяки різниці
густини мас повітря різної температури. Енергія
вітру походить від сонячної енергії. Близько 1…
2% сонячного випромінювання, яке доходить до
поверхні нашої планети, змінюється на кінетичну
енергію вітру. На сьогоднішній день все частіше
в світі будуються вітрові електростанції як
досить ефективне альтернативне джерело енергії.
Потужність найбільших вітрових двигунів
складає декілька МВт, але більш економічно
використовувати двигуни потужністю 200…
400 кВт. Швидкість вітру при цьому повинна
складати від 3 до 15 м/с. В Польщі, наприклад,

середня річна швидкість вітру складає 3,4 м/с, а
на узбережжі Балтики на висоті 20 м складає 5…
6 м/с. Щодо Польщі, то на теренах цієї країни є
досить велика різниця швидкості повітря. На 75%
площі країни можна використовувати енергію
вітру не більш як 4…5 місяців на рік, на іншій
частині території енергію вітру можна
використовувати цілий рік (наприклад у горах та
на морському узбережжі). Тому вітряки потрібно
розміщувати в місцях з найбільшою швидкістю
вітру, наприклад вздовж морського берега.
Висновки
Використання в Польщі та в Україні
поновлювальних джерел енергії на сьогоднішній
день є недостатнім. Що стосується будівництва
водних електростанцій, то це досить дорого
коштує, і щодо наших країн, то ефект від цих
електростанцій не є великим. Інша справа – це
будівництво вітрових електростанцій, які є
екологічно чистими і можуть дати достатню
кількість дешевої електроенергії.
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