
Тема 1. Вступ. Історичний аспект виникнення 

енергозбереження. Основні поняття та 

визначення курсу. 

 

Людству потрібно чимдалі,  то більше 

енергії 
В усі часи люди використовували і 

використовують багато енергії. Енергія 

необхідна для існування будь-якої з форм життя 

та усіх типів цивілізацій. Існує прямий зв’язок 

між обсягом енергії, 

що використовується, і рівнем розвитку 

цивілізації. 

Як і для давніх людей, так і для нас, 

сучаснихспоживачів, енергія є засобом 

поліпшення якості життя. Ми вже усвідомили, що будь-яка діяльність, незалежно від її 

природи, передбачає використання енергії.. За своєю природою людина надто слабка фізично. 

Але люди мають здатність мислити, і це дозволяло їм протягом усієї історії існування 

створювати різноманітні пристосування аби використовувати енергоджерела, потужніші за 

м’язову енергію, щоб з їх допомогою досягти бажаних результатів. 

Потреби в енергії в минулому, сьогоденні й майбутньому визначаються трьома основними 

процесами: темп зростання чисельності населення, рівні економічного і технологічного 

розвитку. Вчені прогнозують неухильне збільшення енергоспоживання. 

 

Історія енергоспоживання  

 

Усі форми життя і всі суспільства повсякчас споживають енергію. У цьому параграфі ми 

дізнаємося про те, як люди змогли досягти нинішнього рівня споживання енергії. 

 

Енергоспоживання  різних рівнях розвитку суспільства 
У будь-якій екосистемі сонце дає енергію для підтримання всіх форм життя. Спочатку 

енергія споживається в процесі фотосинтезу, коли рослини перетворюють енергію світла на 

хімічну, створюючи джерела живлення для тварин, в тому числі й для людини, яка в цьому 

сенсі не відрізняється від інших істот в екосистемі. За підрахунками вчених, печерна людина 

споживала близько 1% тієї кількості енергії, яку витрачає сучасний мешканець Землі. Правда, і 

використання енергії в первісному суспільстві було зовсім іншим, ніж зараз. Потреби наших 

давніх пращурів визначалися значною мірою тим, що вони могли розраховувати тільки на силу 

власних м’язів. Однак завдяки еволюції людина почала створювати спочатку примітивні, а 

згодом і складніші знаряддя праці, що розширювали її виробничі можливості. 

Коли первісні люди відкрили для себе вогонь, це стало революцією в їхньому житті. 

Опанувавши вогонь, люди навчилися варити і смажити їжу, знищуючи хвороботворні бактерії 

та паразитів, що містилися в ній. Вони могли відлякувати диких тварин, зігріватися, 

виготовляти прості металеві знаряддя праці й зброю для полювання. Спалюючи суху траву, 

робили землю більш придатною для вирощування рослин. Контрольоване використання вогню 

було першим способом отримання енергії. Першим паливом слугувала деревина. 

Приборкавши диких тварин, людина почала використовувати їхню м’язову силу. Коні, 

верблюди, бики значно спростили господарську діяльність людини. 

Минали століття, і людина звернула свою увагу на енергію води, що рухається, - так світ 

одержав чудовий винахід - водяний млин. Незабаром водяне колесо почали використовувати 

для підйому води догори, для руху міхів плавильних печей і ще у багатьох технічних 

пристроях. Машини, що їх рухало водяне колесо, значно перевершували за потужністю м’язову 

силу людини або робочої тварини. 



Незабаром після водяного колеса з’явився вітряний 

млин. 

Оволодіння енергією і новими методами її 

споживання дало людям змогу поступово відмовлятися від 

ручної праці, а також сприяло зміні соціальної структури 

суспільства. Так, у первісному суспільстві мисливців і 

хліборобів вождям найчастіше доводилося полювати і 

збирати врожай разом з іншими членами племені. У 

ранніх землеробських суспільствах з одного посіяного 

кілограма пшениці збирали від трьох до десяти кілограмів 

урожаю. А коли утворився надлишок продовольства, то 

з’явилася можливість виділити його на утримання вождів, 

лікарів, священиків і воїнів. Ці люди не займалися 

рільництвом, але вони забезпечували стабільність і 

безпеку хліборобів, які, натомість, могли зосередитися на 

збільшенні виробництва їжі й енергії. Там, де були 

сприятливіші умови для сільського господарства і 

використовувалися більш досконалі сільськогосподарські 

технології, надлишок продовольства й енергії був достатнім для забезпечення великих груп 

людей. Надлишки продовольства й енергії дозволяли в поселеннях утримувати фахівців: 

мулярів, дроворубів, ковалів, торговців і моряків. У свою чергу, товари і послуги, надані цими 

фахівцями, підвищували рівень життя людей. 

Історія використання енергії у світі пам'ятає два грандіозних переходи, що призвели до 

структурних змін у системі використання енергії на всіх рівнях. 

У 1784 р. Джеймс Уатт одержав патент на першу універсальну парову машину. Паровий 

двигун перетворював теплову енергію, що утворюється при згорянні вугілля чи деревини, на 

механічну енергію. З того часу людство почало використовувати як біоенергію (наприклад, 

деревину), так і невідновлювану енергію (наприклад, вугілля) для виконання роботи. Цей 

винахід Уатта мав вирішальну роль у переході від ручної праці до машинної. Недарма на 

пам'ятнику винахіднику написано: “Збільшив владу людини над природою”.  

 

Історичний аспект виникнення енергозбереження 

 

Після енергетичної кризи 1972-1973 р.р. розвинені країни прийняли так 

звані «енергетичні» закони. Наприклад, у США завдяки великій увазі, як було 

приділено енергозбереженню після нафтової кризи споживання енергоресурсів за 

десять років після кризи зменишилося на кілька відсотків норівняно з рівнем 

1973 р., валовий же суспільний продукт країни за цей період зріс на 25%. 

Україна дістала у спадщину від СРСР надзвичайно неефективну, 

енергоємну й матеріалоємну промисловість. Наприклад, для отримання 1т цементу 

ми витрачаємо 274 кг умовно палива, а японці - 142. Питомі затрати енергії у 

чорної металургії Японії на 20 -30% нижчі, ніж у нас, причому, як не 

парадоксально - головним чином за рахунок впровадження таких передових 

технологій, як безперервна розливка сталі, сухе гасіння коксу, утилізація тепла 

газів доменних печей. Ці технологій були розроблені у нас, японці придбали 

ліцензії на їх застосування і мають із цього неабияку вигоду, а у вітчизняній 

металургії вони майже не впроваджені. 

Невдовзі після здобутті Україною незалежності був прийнятий Закон 

України про енергозбереження 1994 р.. 

  



Проблема енергозбереження 

 

Україна відноситься до енергодефіцитних країн, яка задовольняє свої потреби в паливно-

енергетичних ресурсах (ПЕР) за рахунок власного їх видобутку менш, ніж на 50 %. 

Видобуток власних ПЕР проводиться в таких гірничо-геологічних умовах, які роблять їх 

неконкурентоздатними з імпортованими ПЕР. Це перш за все відноситься до видобутку нафти і 

газу. Не краща сучасна ситуація і у вугільній промисловості, де більшість шахт мають низькі 

економічні показники. Хоча Україна має великі поклади вугілля, якого вистачило б на сотні 

років, однак для їх розробки необхідні великі капітальні вкладення, яких в умовах економічної 

кризи  держава не може забезпечити. 

Поряд з цим ефективність використання ПЕР в економіці України та соціальній сфері дуже 

низька. Енергоємність валового внутрішнього продукту в Україні на сьогодні більш, ніж вдвічі 

вища за енергоємність промислово розвинутих країн Західної Європи і продовжує зростати. 

Потенціал енергозбереження в Україні становив в докризовий період 40- 45% від 

енергоспоживання, а за часи кризи він ще виріс. 

Для енергозбереження характерна висока економічна ефективність. Витрати на тонну 

умовного палива, отриманого за рахунок енергозбереження, в декілька разів менші за витрати 

на його видобуток чи купівлю. Тому в умовах України підвищення енергоефективності та 

енергозбереження стає стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери на 

найближчу та подальшу перспективу. 

Саме по такому шляху пішли промислово розвинуті країни, а кращих успіхів в 

підвищенні ефективності досягли найбільш енергодефіцитні з них (Японія, Італія та ін.). 

Основні стратегічні напрямки підвищення енергоефективності та реалізації потенціалу 

енергозбереження полягають в структурно-технологічній перебудові економіки країни та в 

створенні адміністративних, нормативно-правових та економічних механізмів, що сприяють 

підвищенню енергоефективності та енергозбереженню. 

Структурно-технологічна перебудова економіки країни в цілому, її окремих галузей, 

підприємств та технологічних процесів передбачає виведення з роботи морально застарілого та 

фізично зношеного устаткування, припинення випуску неефективної (з точки зору 

енерговикористання) продукції і впровадження новітніх технологій, обладнання та побутових 

приладів. 

 припинення випуску неконкурентоздатної продукції, 

 виведення з роботи неефективного обладнання та технологій. 

 впровадження новітніх енергоефективних технологій, машин, обладнання та побутових 

приладів 

Важлива частина технологічних заходів пов'язана з поліпшенням використання 

енергоресурсів за рахунок підвищення рівня експлуатації існуючого енергетичного 

господарства споживачів, модернізації технологічних процесів, перш за все за рахунок 

маловитратних заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання ПЕР, 

зменшення втрат, оптимізацію режимів роботи. 

Для підвищення енергоефективності створена така законодавча та нормативна база 

вимог до енергоспоживаючих технологій, машин та устаткування, яка робить невигідною 

експлуатацію в країні енергетично неефективних технологій, машин та устаткування, що не 

відповідають світовому рівню. 

В подальшій перспективі планується створити умови, при яких використання застарілих, 

енерговитратних технологій стає неможливим за рахунок економічних санкцій та законодавчо 

визначених обмежень. 

Важливим фактором підвищення енергоефективності є забезпечення інформаційно-

аналітичної підтримки всіх суб’єктів економічної діяльності при вирішенні питань 

енергоспоживання та енергозбереження. 

Реалізація наведених заходів має пріоритетний характер, так як від ефективності системи 

державного регулювання енергоспоживання в значній мірі залежить можливість проведення 



належної політики енергозбереження. 

 

Основні поняття, терміни  та визначення 

 

Основні терміни і визначення 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ - впровадження правових, організаційних, наукових, 

виробничих, технічних і економічних заходів спрямованих на зменшення споживання 

електричної енергії споживачами і на збільшення частки енергії, що споживається від 

відновлювальних джерел енергії. 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ - раціональне використання енергії, що дозволяє 

перетворювати її параметри і транспортувати до споживача з мінімальними втратами.  

УМОВНЕ ПАЛИВО - одиниця вимірювання енергоємності органічного палива (нафти, 

газу, вугілля), яку використовують для порівняння різних видів палива. В якості умовного 

палива в більшості країн СНД використовують енергетичний еквівалент від спалювання 1 кг 

кам’яного вугілля, який дорівнює 29,3 МДж або 8,14 кВтгод. Міжнародним енергетичним 

агентством (ІЕА) за одиницю умовного палива прийнято енергетичний еквівалент від 

спалювання 1 тонни нафти, який дорівнює 41,87 ГДж або 11,63 МВтгод. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ НАФТОВИЙ БАРЕЛЬ - одиниця об’єму, яку використовують для 

вимірювання об’єму нафти і складає 159 л. 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ -джерела енергії природного походження 

запаси яких поновлюються з часом. 

ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА - енергетична галузь, що спеціалізується на отриманні 

та використанні енергії з відновлюваних джерел енергії. 

ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ - економічний механізм, спрямований на заохочення генерації 

електроенергії відновлюваною енергетикою. 

КІОТСЬКИЙ ПРОТОКОЛ - міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу 

парникових газів. Головна мета угоди: стабілізувати рівень концентрації парникових газів в 

атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну 

систему планети. 

ЕНЕРГЕТИЧНА ХАРТІЯ - міжнародна угода, спрямована на подолання економічного 

розділення європейського континенту. Договір до Енергетичної Хартії грає важливу роль в 

контексті зусиль зі створення правового поля для глобальної енергетичної безпеки, на основі 

відкритих, конкурентних ринків і принципів стійкого розвитку . 

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ (первинні), сукупність різних видів палива й 

енергії (продукція нафтовидобувної, газової, вугільної, торф'яної й сланцевої промисловості, 

електроенергія атомних і гідроелектростанцій, а також місцеві види палива), яки має країна для 

забезпечення виробничих, побутових й експортних потреб. 

ПАЛИВО, горючі речовини, основною частиною яких є вуглець, що застосовується з 

метою одержання при їхньому спалюванні теплової енергії. По походженню паливо 

поділяється на природне (нафта, вугілля, природний газ, горючі сланці, торф, деревина) і 

штучне (кокс, моторні палива, генераторні гази й ін.); за агрегатним станом - на тверде, рідке й 

газоподібне. Основна характеристика палива теплота згоряння. Для зіставлення різних видів 

палива й сумарного обліку його запасів прийнята одиниця обліку - умовне паливо, для якого 

нижча теплота згоряння прийнята 29,3 МДж/кг (7000 ккал/кг) на 1 кг палива або 1 м
3 

газоподібного. У зв'язку з розвитком техніки термін паливо став застосовуватися в більш 

широкому змісті й поширився й на всі матеріали, що служать джерелом енергії (наприклад, 

ядерне паливо, ракетне паливо). 

ЕНЕРГІЯ (від грецького - дія, діяльність), загальна кількісна міра різних видів руху 

матерії. У фізиці відповідно до різних фізичних процесів розрізняють енергію механічну, 

теплову, електромагнітну, гравітаційну, ядерну й ін. Внаслідок існування закону збереження 

енергії, поняття енергія зв'язує воєдино всі явища природи. 

ЕНЕРГОБАЛАНС, баланс видобутку, переробки транспортування, перетворення, 



розподілу й споживання всіх видів енергетичних ресурсів й енергії в народному господарстві 

держави. 

ЕНЕРГООСНАЩЕНІСТЬ ПРАЦІ, статистико-економічний показник, що характеризує 

відношення сумарних витрат всіх видів енергії, використаної в виробничому процесі, до 

чисельності робітників. Фактор росту продуктивності праці. 

ЕНЕРГОСИСТЕМА, 1) назва, що застосовується до електроенергетичної системи; 2) 

сукупність енергетичних ресурсів всіх видів методів і засобів їхнього одержання, перетворення 

розподілу й використання, що забезпечують постачання 

споживачів всіма видами енергії. В енергосистему входять системи електроенергетична, нафто 

- і газопостачання, вугільної промисловості, ядерної енергетики, звичайно поєднувані в 

масштабах країни в єдину енергетичну систему. 

ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ, забезпечення підприємства всіма видами енергії й палива. 

Підприємство саме може виробляти енергію (наприклад, на заводський ТЭЦ) або одержувати її 

з боку. 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ, (електрична станція), підприємство, що виробляє електричну, а в 

окремих випадках і теплову енергії (ТЕЦ). Залежно від джерела енергії розрізняють ТЕС 

(паротурбінні, газотурбінні й ін.), ГЕС, сонячні, геотермальні й вітрові Е. До різновидів ТЕС 

відносять АЕС. Найбільшої потужності наприкінці 70-х рр. ХХ століття досягли ГЕС (понад 6 

ГВт). 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, провідна галузь енергетики, що забезпечує електрифікацію 

народного господарства країни. У розвинених країнах технічні засоби електроенергетики 

поєднуються в автоматизовані й централізовано керовані електроенергетичні системи. 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА, поєднання електростанцій, що пов'язані ЛЕП, і 

спільно живлючих споживачів електричної енергії. 

(Витяг з Закону України “Про енергозбереження” (Закон N 0074094)) 

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), 

яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та 

перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка 

реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів. 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА ПОЛІТИКА, адміністративно-правове фінансово-економічне 

регулювання процесів видобування, переробки, транспортування, зберігання, виробництва, 

розподілу та використання паливно-енергетичних ресурсів з метою їх раціонального 

використання та економного витрачання. 

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ - сукупність всіх природних і перетворених 

видів палива та енергії, які використовуються в національному господарстві. 

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ, 

досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при 

існуючому рівні розвитку техніки та технології і одночасному зниженні техногенного впливу 

на навколишнє природне середовище. 

ЕКОНОМІЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ, відносне скорочення витрат 

паливно-енергетичних ресурсів, що виявляється у зниженні їх питомих витрат на виробництво 

продукції, виконання робіт і надання послуг встановленої якості. 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ, метод виробництва продукції з раціональним 

використанням енергії, який дає можливість одночасно зменшити енергетичне навантаження на 

навколишнє природне середовище і кількість енергетичних відходів, одержуваних при 

виробництві та експлуатації виготовленого продукту. 

НОРМАТИВ ВИТРАТ ПАЛИВА ТА ЕНЕРГІЇ - регламентована величина витрат палива 

та енергії для даного виробництва, процесу, продукції, роботи, послуг. 

ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ - енергетичний потенціал продукції, відходів, 

побічних і проміжних продуктів, який утворюється в технологічних агрегатах (установках, 

процесах) і не використовується в самому агрегаті, але може бути частково або повністю 



використаний для енергопостачання інших агрегатів (процесів). 

НЕТРАДИЦІЙНІ ТА ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ - джерела, що постійно 

існують або періодично з'являються в навколишньому природному середовищі у вигляді 

потоків енергії Сонця, вітру, тепла Землі, енергії морів, океанів, річок, біомаси. 

 

Витяг з Комплексної Державної програми енергозбереження 

 

Структурно Комплексна державна програма енергозбереження (КДПЕ) складається з п’яти 

розділів. 

Перший розділ містить загальні положення і основні техніко-економічні показники 

Програми. 

Другий розділ присвячений аналізу сучасного стану, прогнозуванню розвитку економіки та 

її енергозабезпечення. Цей розділ використовує основні положення і показники ―Національної 

енергетичної програми України до 2010 р.‖ стосовно вирішення проблем енергоефективності та 

енергозбереження. 

Третій розділ містить аналіз загального потенціалу енергозбереження, його технологічної 

частини та міжгалузевого потенціалу енергозбереження в основних галузях та по напрямках 

енергоспоживання. 

Четвертий розділ містить результати розробок, які фактично утворюють програму 

першочергових маловитратних та перспективних заходів з енергозбереження. У ньому 

досліджуються найбільш ефективні заходи, які можуть дати відчутний результат в найближчій 

перспективі. Крім того, в цьому розділі наведено результати розробок заходів з 

енергозбереження на весь прогнозований період до 2010 р., реалізація яких економічно 

виправдана та технічно обґрунтована. Цей розділ розроблений на основі галузевих пропозицій з 

енергозбереження та з залученням галузевих фахівців. 

У п’ятому розділі розроблені механізм та умови підвищення енергоефективності. 

Представлені структура державного управління енергозбереженням, основи його нормативно-

правової бази, формування економічного середовища, сприятливого для енергозбереження і 

вирішено цілий ряд інших важливих проблем, що мають великий вплив на підвищення 

енергоефективності. 

 

Комплексна державна програма енергозбереження України  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Мета та призначення розробки 

Стратегічною метою державної політики енергозбереження є вихід України в перспективі 

на рівень передових держав з ринковою економікою щодо енергоємності як валового 

внутрішнього продукту, так і окремих видів продукції, робіт та послуг. Досягнення цієї мети 

забезпечить зростання конкурентоспроможності української економіки на світовому ринку та її 

динамічний розвиток, а також зменшення до мінімально можливого рівня імпорту 

енергоресурсів. 

Важливим результатом цієї розробки є визначення джерел, механізмів фінансування та 

інвестицій в енергоефективність і енергозбереження. 

1.2. Обґрунтування необхідності розробки та місце Програми серед інших державних 

програм 

Для економіки України характерні високі рівні енергоємності валового внутрішнього 

продукту на всіх періодах її розвитку. Вони були обумовлені недосконалою структурою 

національної економіки, застарілістю та недосконалістю технологій, що використовуються, 

відсутністю економічних стимулів ефективного використання енергоресурсів. Як наслідок, 

енергоємність валового внутрішнього продукту (ВВП) у 1990 р. була в Україні майже в 2 рази 

вища, ніж у промислово розвинених країнах Західної Європи. За роки економічної кризи енер-



гоємність ВВП значно збільшилась, у 1995р. вона становила 134% по відношенню до 

енергоємності за 1990 р. , а електроємність - 147%. 

Логічним поясненням зростання енергоємності ВВП є та особливість, що при скороченні 

обсягів випуску продукції практично незмінними залишаються витрати енергії та палива на 

загальні потреби підприємств: опалення та освітлення будівель і територій, вентиляцію, роботу 

внутрішнього транспорту, ліфтів, складів і таке інше. 

Виходячи з аналізу динаміки енерго- та електроємності інших країн, що переходять від 

централізованої до ринкової економіки, зростання цих показників є загальною закономірністю. 

Таким чином, Україна має великий невикористаний потенціал енергозбереження, який 

становить 42-48 % від рівня енергоспоживання 1990 р. і досягає 145-170 млн. т у. п. 

Реалізація цього потенціалу повинна стати вищим пріоритетом енергетичної політики 

України, оскільки скорочення енергоспоживання за рахунок енергозбереження еквівалентно 

скороченню імпорту паливних ресурсів. Витрати на використання потенціалу 

енергозбереження в кілька разів нижчі від вартості поставок імпортованого палива, що 

обумовлює великий економічний ефект від підвищення енергоефективності та 

енергозбереження. 

Частина потенціалу енергозбереження за рахунок впровадження короткострокових 

маловитратних заходів може бути реалізована досить швидко навіть в кризових економічних 

умовах. Так, на рівні 2000 р. за рахунок цих заходів планується заощаджувати до 35,9 млн. т у. 

п. щорічно, що зберігає біля 2.5 млрд. дол. США.  

В подальшій перспективі з появою можливості збільшення інвестицій в енергозбереження 

обсяги енергозбереження повинні зростати і на рівні 2010р. досягатимуть 108.8 млн. т у. п. на 

рік. 

Про масштабність та значимість цього показника говорить той факт, що він значно 

перевищує обсяги всього вугілля, нафти та газу, що були видобуті в Україні в 1995р. 

Енергозбереження справді стає потужним джерелом енергозабезпечення, яке практично 

подвоює паливні можливості України. 

 

Підвищення енергоефективності та енергозбереження пов’язано також з економічною 

ефективністю і повинно стати стратегічною лінією в розвитку енергетичного господарства 

України. 

КДПЕ розроблена на період до 2010 року з урахуванням та сприйняттям Про-грами 

діяльності Кабінету Міністрів України на 1995-1996рр., головних положень та на основних 

засадах, прийнятих в ―Національній енергетичній програмі України до 2010 р.‖, ―Глобальній 

стратегії енергозбереження для України‖, ―Програмі структурної перебудови економіки 

України‖, ―Державній програмі розвитку гірничо-металургійного комплексу України‖, 

Національній програмі ―Нафта і газ України до 2010р.‖, програмах розвитку галузей 

промисловості, інших секторів економіки та соціальної сфери, а також концептуального 

варіанту Комплексної програми енергозбереження. 

1.3 . Етапи реалізації Програми. Основні техніко - економічні показники 

Відповідно до конкретних економічних умов, що прогнозуються в Україні, плануються три 

етапи реалізації Програми. 

Перший етап: 1996 - 2000рр. Це період припинення економічного спаду і початку 

пожвавлення в економіці. 

В цей період можна розраховувати лише на обмежені інвестиції в підвищення 

енергоефективності. 

Другий етап: 2001 - 2005 рр. У цей період прогнозується процес відбудови економіки, в 

цей період треба прогнозувати надходження значних інвестицій в енергозбереження та 

відповідно великі обсяги його реалізації. 

Третій етап: 2006 - 2010 рр. У цей період повинна закінчитись відбудова еко-номіки, в 

цей період повинні початися масштабні капітальні вкладення, спрямовані на реалізацію значної 

маси заходів з енергозбереження технологічного характеру. 



Енергоефективність та енергозбереження є одними з головних, інтегральних характеристик 

стану та розвитку економіки, паливно-енергетичного комплексу та енергетичного господарства 

країни. Їх основні техніко-економічні показники визначаються відповідними показниками 

економіки та енергетики. 

Як згадувалось, найважливіший показник загальної ефективності використання енергії в 

народному господарстві - енергоємність ВВП у 1990 р. була в Україні майже в 2 рази вищою, 

ніж в промислово  озвинених країнах Західної Європи. За роки економічної кризи вона 

збільшилась ще на 34%, а електроємність - на 47%. 

Виходячи з аналізу динаміки енерго- та електроємності ВВП в інших країнах, що 

переходять від планової до ринкової економіки, необхідно констатувати, що зростання цих 

показників є загальною закономірністю. 

Подальша стратегія економічного та енергетичного розвитку України полягає в підвищенні 

рівня енергетичної самозабезпеченості шляхом значного підвищення рівня енергоефективності 

в усіх галузях народного господарства, максимального економічно виправданого розвитку 

вугільної та нафтогазової промисловості, а 

також шляхом розширення використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. 

Важливим є те, що практично вся частка підвищення самозабезпеченості первинними ПЕР, 

отримана за рахунок енергозбереження, використовується для зменшення обсягів імпорту 

палива. 

В умовах функціонування централізованої економіки, при відсутності конкуренції та 

матеріальних стимулів ефективного використання ПЕР в Україні протягом десятків років 

сформувався великий потенціал економії ПЕР. Під потенціалом економії ПЕР 

(енергозбереження) розуміють обсяги ПЕР, що були б зекономлені при умові їх використання 

на виробництві та в сфері послуг з питомими витратами, які характерні для промислово 

розвинених країн Західної Європи та світу. 

Загальний потенціал енергозбереження з часом, в міру впровадження енергозберігаючих 

заходів та зниження енергоємності повинен знижуватись. Динаміка зниження потенціалу 

енергозбереження (рис. 1.1) визначена шляхом зменшення загального потенціалу за 1990 р. на 

величини сумарних обсягів економічно виправданих енергозберігаючих заходів по базових 

роках (мінімально-та максимально можлива) . 

Відповідно до цього загальний потенціал енергозбереження в 2000 р. становитиме 93,6- 

110,3 т у. п., в 2005 р. - 65,8-75,4 млн. т у. п. і в 2010 р. - 39,4 - 41,4 млн. т у. п. 

 
 

Джерела інвестування 

Важливою проблемою, яку треба вирішити для успішного виконання Програми, є джерела 

інвестування. Для реалізації всього практичного потенціалу енергозбереження достатньо 

використання коштів позабюджетних фондів енергозбереження при умові їх наповнення та 

залучення певних додаткових коштів.  

При цьому достатньо, щоб усі суб’єкти господарювання щорічно робили відрахування в 

позабюджетні фонди енергозбереження в розмірі 0,5% від вартості спожитих ними ПЕР. Крім 

того, додатково залучаються кошти інших інвесторів у співвідношенні три карбованці на 

кожний карбованець з фондів енергозбереження. Ці оцінки отримані з припущенням, що один 

 

 

 



раз вкладені в енергозбереження кошти реінвестуються в нього протягом всього періоду, що 

розглядається. 

Для заходів технологічного і особливо міжгалузевого енергозбереження характерна висока 

економічна ефективність, термін окупності коштів становить 1 -3 роки. Загальні обсяги 

інвестицій відносно малі, оскільки мова йде про одиниці процентів від вартості спожитих ПЕР. 

Тому заходи з енергозбереження є дуже вигідними з точки зору ефективності вкладення 

капіталу. При наявності належного інвестиційного клімату фінансування цих заходів є 

привабливим та цілком реальним за рахунок державного та приватного капіталу, в тому числі 

закордонних інвесторів. Розроблена Програма відноситься до програм з високою економічною 

ефективністю. 

Таким чином, Програма вміщує комплекс практичних заходів щодо підвищення 

енергоефективності, що охоплюють всі галузі економіки та соціальну сферу. Загальний обсяг 

економії ПЕР по програмі практичних заходів (108,8 млн. т у. п.) становить близько двох 

третин існуючого загального потенціалу енергозбереження (145-170 млн. т у. п.). Це свідчить 

про те, що в результаті реалізації Програми повинна докорінно підвищитись 

енергоефективність української економіки. 

Наявність практично горизонтальної дільниці (до 2000р.) обумовлена рядом 

різноманітних чинників, що негативно діють переважно у цьому інтервалі.  

Головними з них є: 

- дія структурного фактору, оскільки розвиток структури економіки на цьому інтервалі йде 

в напрямку збільшення ваги енергоємних галузей; 

- слабкий вплив цінового фактору на рівні ефективності енерговикористання;  

- відсутність належної нормативно-правової бази, що забезпечує підвищення 

енергоефективності. 

1.4. Економічна, екологічна та соціальна значущість результатів реалізації Програми 

Економічна значущість Програми обумовлена можливістю в умовах дефіциту ПЕР в 

значній мірі задовольнити потребу в них за рахунок підвищення енергоефективності. При 

цьому загальні витрати на підвищення енергоефективності значно менші за витрати, потрібні 

для видобутку відповідної кількості палива. 

В кінцевому результаті це забезпечує значне скорочення обсягу імпорту паливних 

ресурсів, перш за все природного газу і нафти. Розрахунки показують, що завдяки реалізації 

сукупності практичних заходів з енергозбереження в галузях економіки та соціальній сфері 

можливі обсяги імпорту цих паливних ресурсів скорочуються майже вдвічі. Це дуже великий 

внесок в економічну та енергетичну незалежність країни. 

Завдяки реалізації програми практичних заходів з енергозбереження значно підвищується 

енергоефективність суспільного виробництва та соціальної сфери. 

Цілком реальною є перспектива практично повного використання загального потенціалу 

енергозбереження та доведення рівня енергоефективності матеріального виробництва та сфери 

послуг в Україні до рівня промислово розвинутих країн Європи в 2014-2016 рр. 

Реалізація програми має велику екологічну ефективність. Знижуються обсяги шкідливих 

викидів та забруднення навколишнього середовища за рахунок зменшення кількості палива, що 

споживається. 

Впровадження енергозберігаючих заходів в умовах України є найбільш ефективним 

засобом виконання ряду ратифікованих міжнародних договорів, і перш за все ―Конвенції про 

транскордонне забруднення повітря на великі відстані‖ (від 13.05.80), ―Протоколу про 

скорочення викидів сірки на 30%‖(від 12.08.86) та ―Протоколу про обмеження викидів азоту 

або їх трансграничних потоків‖ (від 03.06.89). 

• Екологічний ефект від виконання завдань Програми має виключно важливе значення з 

точки зору значного пом’якшення екологічно небезпечної ситуації в ряді промислових 

районів України в результаті їх високого техногенного навантаження. 

• Реалізація КДПЕ дає суттєвий позитивний соціальний ефект. Проведення в країні 

енергозберігаючої політики призведе до залучення до цієї діяльності додаткових трудових 



ресурсів, тобто до створення нових робочих місць. Будуть створені нові робочі місця та 

збільшиться зайнятість в машинобудуванні, де розмістяться замовлення на енергозберігаюче 

устаткування, прилади обліку споживання ПЕР та ін. 

Потребує створення нових робочих місць система управління, обліку та контролю 

енергоспоживання та енергозбереження, відповідні служби з ефективного використання ПЕР 

на енергоємних підприємствах. 

Реалізація Програми за рахунок збільшення зайнятості в машинобудуванні та інших 

галузях економіки забезпечує підвищення загальної зайнятості населення України на 230-250 

тис. чоловік, що в нових економічних умовах є одним з головних показників її соціальної 

ефективності. Крім того, розгортання робіт, 

передбачених КДПЕ, дає можливість поліпшити структуру соціальної сфери населення, що 

працевлаштоване у відповідних галузях та регіонах, підвищити рівень сімейних доходів, 

поліпшити обслуговування населення у відповідних регіонах та ін. 

 

 

Шляхи енергозбереження 

 

Основними шляхами енергозбереження є такі: 

• впровадження нових енергозберігаючих технологій; 

• впровадження нового енергоекономічного обладнання; 

• удосконалення існуючих технологій, удосконалення енерговикористовуючого обладнання, 

удосконалення сировини та матеріалів і, як наслідок цього, - підвищення якості продукції; 

• заміщення і вибір найбільш ефективних енергоносіїв; 

• зменшення втрат сировини та матеріалів; 

• скорочення втрат енергоресурсів; 

• організаційно-технічні заходи, удосконалення обліку та контролю за витратами 

енергоресурсів; 

• економічні, правові та інші фактори зниження рівнів енергоспоживання. 

 

Деякі висновки можна зробити і відносно основних галузей промисловості та сільського 

господарства. 

Електроенергетика. Рівні ефективності використання палива та енергії розглянуто у таких 

сферах: експлуатація енергетичного обладнання електростанцій та його реконструкція і 

модернізація, скорочення власних потреб в енергоресурсах, скорочення втрат при розподілі 

електричної та теплової енергії, впровадження нових енергозберігаючих технологій 

виробництва енергії (ПГУ, котли з циркулюючим киплячим шаром тощо). 

Вугільна промисловість. Економія ПЕР в галузі передбачається за рахунок таких основних 

заходів: створення нових та модернізація існуючих техніки і технології видобування та 

переробки вугілля, у тому числі за рахунок застосування способів переведення вугілля в 

рухомий стан енергією вибуху та вібрації; використання методів газифікації, особливо 

низькосортного та високо зольного вугілля; використання шахтного метану як палива; 

удосконалення систем електроприводу, у тому числі збільшення коефіцієнта завантаження 

електроприводу, вибір типу приводу, обмеження режиму неробочого ходу, впровадження 

статичних регуляторів швидкості двигунів (використання трансформаторів з регульованим під 

навантаженням рівнем напруги); переробка та використання відходів вуглезбагачення як 

палива, зменшення втрат палива; використання в ефективних межах вторинних енергетичних 

ресурсів для цілей теплофікації та виробництва холоду. 

Нафтогазова промисловість. Підвищення питомої ваги газопроводів великого діаметру та 

підвищеним тиском; зниження гідравлічних втрат; охолодження природного газу; оптимізація 

режимів транспорту газу; зниження втрат за рахунок поліпшення стану парку 

газоперекачуючих агрегатів ,раціональне використання вторинних енергетичних ресурсів, 

застосування електроприводу замість газотурбінного. 



Нафтопереробна промисловість. Впровадження нового високоефективного обладнання, 

підвищення РІВНЯ рекуперації тепла на установках атмосферної перегонки та використання 

тепла відхідних газів після гідроочистки газойлю, 

збільшення теплообмінних агрегатів у технологічній схемі підігріву сировини, зменшення 

витрат нафти і нафтопродуктів при впровадженні автоматичних систем на наливних 

резервуарах. 

Чорна металургія. Підвищення рівня використання вторинних енергетичних ресурсів, 

заміна природного газу іншими видами палива; зниження енергоємності та матеріалоємності 

виробництва; підвищення якості металу та металопрокату, впровадження нових та розширення 

масштабів використання вже існуючих енергозберігаючих технологій та обладнання; 

підвищення частки використання безвідходних технологій, до яких слід віднести процеси 

безкоксової металургії, перевиплавки лому в агрегатах типу ―лом-сталь‖. 

Кольорова металургія. Суттєві резерви енергозбереження має алюмінієва промисловість. 

Пріоритетним напрямом енергозбереження є створення і впровадження у виробництво 

технологічних процесів і агрегатів з повним внутрішнім теплообміном, що забезпечує 

мінімальні втрати тепла. Підвищення частки вторинної кольорової металургії 

Хімічна та нафтохімічна промисловість. Основний потенціал енергозбереження в галузі 

припадає на впровадження нових енерготехнологічних процесів, більш ефективного 

устаткування, реконструкцію та модернізацію діючого устаткування, вдосконалення діючих 

технологічних схем, підвищення рівня використання вторинних енергетичних ресурсів. 

Промисловість будівельних матеріалів. До пріоритетних напрямів енергозбереження в 

промисловості будівельних матеріалів слід віднести впровадження нових технологій і 

енергозберігаючого обладнання, удосконалення існуючих технологічних процесів і 

енергоспоживаючого обладнання. 

Наприклад у цементній промисловості впроваджується енергозберігаюча технологія 

сухого способу виробництва з використанням вугілля як основного палива. 

У промисловості стінових матеріалів передбачено зниження енергоємності виробництва за 

рахунок збільшення випуску пустотної цегли та ніздрюватого бетону, використання відходів 

вуглевидобутку і збагачення вторинних енергетичних ресурсів. 

У скляній промисловості економія палива залежить значною мірою від досконалості 

конструкції скловарних печей і збільшення їх потужності. Передбачається у виробництві 

віконного скла перехід на технологію термічного формування та організація виробництва скла 

для автомобілів типу ―Тріплекс‖, а також виробництво сонце - та теплозахисного скла. 

Машинобудування та металообробка. Впровадження в стале - і чавуноливарне 

виробництво таких технологій, як позапічна обробка металу, використання кисневого дуття, 

поліпшення якості шихти, попереднє нагрівання шихти перед виплавкою, оснащення вагранок 

дворядними фурмами та пристроями для підігріву дуття дозволяють значно понизити витрати 

палива в цих виробництвах, 

Заміна традиційних процесів термообробки на прогресивні з використанням 

концентрованих джерел електронагріву (лазерного, плазмового) високочастотної і імпульсної 

індукції дозволяють зменшити питомі витрати електроенергії на 80 - 120 кВт- год на одну 

тонну металу. 

Значна економія електроенергії можлива в металообробці. За рахунок впровадження таких 

енергоекономічних технологічних процесів, як електролітична шліфовка, ультразвукова, 

електроіскрова і електрохімічна обробки металу, електропроменеве і дифузійне зварювання, 

заміна механічної обробки на холодну штамповку і гарячу накатку, обробку металу 

твердосплавним та алмазним інструментом та інших процесів, можливо знизити витрати 

електроенергії на 20 - 25% від загального обсягу її споживання у виробничих процесах 

металообробки. 

Харчова промисловість. Більш як 80% галузевого споживання палива йде на перетворення 

в теплову енергію. Найкрупнішим в галузі споживачем енергоресурсів є цукрова 

промисловість. Враховуючи великий ступінь спрацювання основних фондів, ключовими 



напрямами підвищення ефективності енерговикористання є вдосконалення технологічних та 

теплових процесів виробництва, введення в дію нових технологій та устаткування, зокрема 

технології паливного етанолу, виробництво високооктанової киснево-вмісної добавки до 

бензинів тощо. 

Сільське господарство. До енергозберігаючих заходів у сільському господарстві слід 

віднести: оптимізацію структури посівних площ за рахунок збільшення посівів 

малоенергоємних культур (ячмінь, горох тощо) та зменшення посівів енергоємних (буряк, 

кукурудза тощо) з одночасним підвищенням їх врожайності; зменшення рівня розораності 

сільськогосподарських угідь; впровадження енергозберігаючої технології вирощування 

сільськогосподарських культур (озимої пшениці, вівса, ярового ячменю та інших); поліпшення 

структури тваринництва за рахунок впровадження високопродуктивних порід тварин і птиці 

тощо. 

Будівництво. Будівельне виробництво - одна із матеріаломістких галузей. Воно споживає 

більше 90% продукції промисловості будівельних матеріалів, а витрати на матеріали, що 

використовуються при будівництві, становлять більше половини загальної вартості будівельно-

монтажних робіт. 

У обсязі будівельно-монтажних робіт питома вага прогресивних технологій становить 

лише 5-10%, використання легких металевих конструкцій у структурі будівельного 

виробництва України в 3 рази менше, ніж у розвинутих країнах. 

Серед пріоритетних напрямів розвитку будівництва слід відзначити перепрофілювання 

будівельної бази на створення сучасних конструкцій, необхідність зміни типології будинків та 

споруд для забезпечення якісних зрушень в будівництві, переведення потужностей 

крупнопанельного домобудування на випуск огороджуючих конструкцій з підвищенням у 2.0-

2.5 раза термоопору, забезпечення різкого зниження енергоємності конструкцій тощо. 

Технічний рівень енергозбереження будівництва порівняно невисокий (обсяги 

енергоспоживання галузі в структурі використання палива та енергії економіки 

країни становлять малу частку). Але технічне переозброєння будівельного виробництва буде 

сприяти суттєвому збереженню енергії в інших галузях, особливо в житлових та 

адміністративно-господарських будинках та спорудах. 

Транспорт. Незважаючи на те, що механізовано і автоматизовано багаточисельні 

технологічні операції і комплекс трудомістких робіт в транспорті, технологія перевезення 

потребує удосконалення, тому що вона не відповідає світовому рівню, а питомі витрати, 

наприклад, палива автомобілями перевищують в 1.4-1.5 раза відповідні показники промислово 

розвинутих країн. Такий стан зумовлено з одного боку тим, що сновну частку існуючого парку 

вантажного автотранспорту становлять автомобілі вантажопідйомністю - 4-6 т, які в міських 

умовах та на сервісних перевезеннях використовуються з недовантаженням, що призводить до 

перевитрат палива. При цьому парк автомобілів вантажопідйомністю до 2 т розвинений 

недостатньо. З другого боку Україна, яка займає одне з провідних місць у світі за 

нафтопереробними потужностями на душу населення, не може забезпечити себе світлими 

нафтопродуктами через дефіцит нафти. 

Низький рівень ефективності енерговикористання характерний і для інших галузей 

транспорту. 

Так, для залізничного транспорту одним з напрямів скорочення енерговитрат є зниження 

маси рухомого складу, головним чином вагонів. Найбільш ефективним шляхом зниження маси 

є застосування алюмінієвих сплавів як конструкційних матеріалів для вантажних вагонів, 

використання вантажних вагонів з параболічним дном. 

При оцінці рівня енергозбереження враховувались також перспективні заходи, які ще 

розробляються і їх впровадження слід очікувати не раніше 2005 р. Прикладом такого заходу 

може бути використання вантажних автомобілів з поліпшеними аеродинамічними 

характеристиками кузовів, нових двигунів типу ―газова турбіна‖, двигунів ―без камери 

спалювання‖.  

Суттєвому скороченню витрат світлих нафтопродуктів буде сприяти: використання 



автомобілів для перевезення попутних вантажів в зворотному напрямку, освоєння і 

експлуатація автомобілів, що працюють на зрідженому та скрапленому газі; на залізничному 

транспорті - збільшення вантажопідйомності вагонів одиничної потужності локомотивів, 

використання бортових автоматичних систем управління рухом тощо;  на водному - 

використання протилежно обертових гвинтів тощо. 

Житлово-комунальне господарство. Закордонний досвід реалізації заходів 

енергозбереження в житлово-комунальному господарстві свідчить, що їх перелік невеликий, 

але комплексне впровадження цих заходів суттєво впливає на скорочення споживання палива 

та енергії в економіці. 

До переліку основних заходів енергозбереження в галузі слід віднести: створення та 

використання більш економічних енергоспоживаючих побутових систем та приладів, 

модернізацію існуючого обладнання, зміну режимів його роботи; автоматизацію регулювання і 

управління режимами роботи побутових енергоспоживаючих систем та приладів; оснащення 

енергоприймачів регулюючими  та вимірювальними пристроями; розвиток децентралізованого 

теплопостачання, при якому виключаються втрати теплоенергії при транспортуванні до 

споживачів; стандартизацію та поліпшення теплоізоляції будинків та споруд; проведення 

організаційних заходів, які спрямовані на стимулювання діяльності побутових підприємств 

щодо скорочення непродуктивних витрат палива та енергії; впровадження оплати вартості 

енергоносіїв, яка відповідає реальним витратам, виключення можливості крадіжок 

енергоресурсів, зокрема, електричної та теплової енергії; широку рекламу з питання 

використання приладів домашнього і культурно-побутового призначення з поліпшеними 

експлуатаційними характеристиками. 

Невиправдано високі витрати палива та енергії в житлово-комунальному господарстві 

України зумовлені, з одного боку, сформованим в попередні роки ставленням населення до 

неефективного використання палива та енергії при низьких цінах та тарифах на них і, з другого 

боку, інженерним благоустроєм та обладнанням місць проживання населення, конструктивним 

та технічним рішенням будинків і споруд, які не були спрямовані на енергозбереження.  

 

Контрольні питання 

1. Перелічить основні керівні документі щодо енергозбереження та скорочено пояснить 

їхній зміст. 

2. Скорочено пояснить вимоги керівних документів щодо енергозбереження. 

3. Пояснить сенс основних понять щодо енергозбереження: енергетика, енергетична 

система, електроенергетика, паливно-енергетичні ресурси (ПЕР), споживач енергії, світове 

енергоспоживання, паливо-, тепло-, та електрозбереження. 

4. Пояснить сутність проблеми енергозбереження, локальні та глобальні переваги 

енергозбереження. 

5. Перелічить основні шляхи енергозбереження. 

6. Які галузі промисловості, на Вашу думку, є найбільш перспективними з точки зору 

енергозбереження? (Відповідь обґрунтувати). 

 

Основні заходи з енергозбереження 

 

Індустріалізація світової економіки призвела до стрімкого збільшення 

споживання енергетичних ресурсів протягом останніх 100-150 років. Оскільки в 

структурі споживання енергетичних ресурсів найбільшу частку займають 

викопні джерела енергії: нафта, газ, вугілля - це призводить до їх швидкого 

вичерпування та поступового зростання ціни на ці енергоносії. В зв’язку з цим  

стало зрозуміло, що для стабільного економічного розвитку необхідно вживати  

заходи щодо раціонального використання енергії. Тому в більшості розвинених 

країн впровадження енергозберігаючих і енергоефективних (ЕЕ) технологій  

фінансують з державного бюджету. Основні заходи для підвищення ЕЕ. 



 

1 Технічні: 

• використання пристроїв та устаткування з малим споживанням енергії; 

• використання енергоефективних технологій для генерування та 

транспортуванні енергії; 

• теплоізоляція будівель; 

• заміна викопних джерел енергії на відновлювальні. 

•  

2 Економічні: 

• введення денного і нічного тарифів; 

• оплата енергії, що виробляється відновлювальними джерелами енергії 

за «зеленим» тарифом; 

• введення прогресивної тарифікації (більше споживаєш - більше 

сплачуєш); 

• державні дотації на впровадження енергоефективних технологій. 

•  

3 Організаційні: 

• встановлення лічильників; 

• використання зимового і літнього часу; 

• економія електроенергії. 

•  

4 Правові: 

• ратифікація міжнародних угод і конвенцій в галузі енергозбереження; 

• розробка і впровадження національних програм з енергозбереження. 

 

• Ефект від заходів з ЕЕ: 

- заощадження енергії; 

- зменшення викидів шкідливих речовин; 

- зменшення витрат на впровадження нових енергопотужностей. 

  



Структура споживання енергетичних ресурсів 

 

Важливим показником енергозбереження є структура споживання 

енергетичних ресурсів, які поділяють на такі групи енергоносіїв: 

- нафта; 

- природний газ; 

- кам’яне вугілля; 

- ядерна енергія; 

- гідроенергетика; 

- відновлювальні джерела енергії. 

 

Нафту, природний газ і кам’яне вугілля виділяють в окрему групу 

викопних джерел енергії. Викопні енергоносії необхідно економно 

використовувати через обмеженість їх запасів, зростання ціни на них і шкідливі 

викиди оксиду вуглецю, сірки, азоту. 

Якщо обсяг споживання викопних джерел енергії буде залишатись на 

рівні 2012 року, то розвіданих запасів вистачить на наступну кількість років:  

нафти - на 53 роки, природного газу - на 56 років, вугілля - на 109 років. 

Запасів урану, основного ядерного палива, за нинішніх темпів 

споживання вистачить на декілька тисяч років. Ціна енергії, отримана від цього  

виду палива є одною з найнижчих. За умови дотримання всіх заходів з техніки 

безпеки атомна енергетика значно менше впливає на навколишнє середовище,  

ніж викопні джерела енергії. Однак ризик техногенних катастроф, можливість  

створення ядерної зброї на основі палива для атомних електростанцій, 

сповільнюють розвиток цього виду енергетики. 

Гідроенергетика також належить до відновлювальних джерел енергії. 

Однак історично її розглядають як окремий вид енергетичного ресурсу. Це  

пов’язано з тим, що вона почала активно розвиватись з 30-х років ХХ сторіччя, 

тоді як інші види відновлювальної енергетики - з 70-80 років. Розрізняють 

велику і малу гідроенергетику. Потенціал великої енергетики в світі 

використовують на досить високому рівні (біля 50%) з поступовим введенням 

в експлуатацію нових потужностей. Мала гідроенергетика почала активно 

розвиватись лише на прикінці ХХ ст., оскільки має меншу окупність. Однак 

техногенний вплив на навколишнє середовище за умови експлуатації об’єктів 

малої гідроенергетики мінімальний, оскільки дозволяє отримувати енергію без  

зміни русла і затоплення прибережних територій. 

Висновки: 

- використання відновлювальних джерел енергії найближчі 20 років дасть 

змогу заощадити викопні енергоресурси; 

- цілковита відмова від викопних джерел енергії - справа далекої 

перспективи. 

 

 

  



Класифікація галузей відновлювальної енергетики 

 

Відновлювальну енергетику розділяють на наступні галузі: 

- вітроенергетика; 

- сонячна енергетика: 

• електрична; 

• теплова; 

- гідроенергетика; 

- біопаливо: 

- геотермальна енергетика; 

- паливні елементи. 

 

На даному етапі більшість галузей відновлювальної енергетики розвивається за 

державної підтримки. Для цього використовують ряд механізмів: 

- ратифікація міжнародних угод з енергозбереження (Кіотський протокол, 

Енергетична хартія); 

- затвердження національних програм з розвитку відновлювальної енергетики, в 

рамках яких: 

• енергію, вироблену відновлювальними джерелами, держава закуповує за вищим, 

«зеленим» тарифом, ніж у інших виробників; 

• виробникам енергії з відновлювальних джерел надають податкові пільги; 

• для енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії надають квоти на ринку 

енергоресурсів. 

 

В останній час в  Україні діяли дві національні програми з енергозбереження:  

- державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010- 

2015 роки; 

- енергетична стратегія України на період до 2030 року. 

 

Вище зазначені документи розглянемо детальніше. 

Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії на 2010-2015 рр. 

Цілі програми: 

1) створити умови для зниження рівня енергоємності на одиницю ВВП на 20 % у 

порівнянні з 2008 роком; 

2) збільшити частку енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, до 10 %. 

Заходи з енергозбереження: 

- впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних 

ресурсів; 

- використання енергії Сонця та геотермальної енергії; 

- видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і сланцевого газу як 

альтернативних видів палива; 

- виробництво та використання біопалива; 

- розвиток вітроенергетики, малої гідроенергетики і біоенергетики; 

- модернізація газотранспортної системи, систем тепло- та водопостачання, теплових 

електростанцій та теплоелектроцентралей; 

- здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами, 

які фінансуються з державного бюджету; 

- створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у 

сферу енергоефективності та енергозбереження; 

- проведення структурної перебудови підприємств, спрямованої на зниження 



матеріало- та енергоємності виробництва; 

 

 

 

Завдання та напрями Енергетичної стратегії 

 

1. Формування цілісної та дієвої системи управління і регулювання в паливно-

енергетичному секторі, розвиток конкурентних відносин на ринках енергоносіїв. 

2. Створення передумов для докорінного зменшення енергоємності вітчизняної продукції 

внаслідок впровадження нових технологій. 

3. Розвиток експортного потенціалу енергетики, переважно, завдяки продажу 

електроенергії з поступовою модернізацією та оновленням генеруючих потужностей, ліній 

електропередач, в тому числі міждержавних. 

4. Розвиток вітчизняного енергетичного машинобудування, приладобудування та 

енергобудівельного комплексу як передумови конкурентоспроможності підприємств України 

в енергетичних проектах, в т.ч. за кордоном. 

5. Оптимізація видобутку власних енергоресурсів. 

6. Диверсифікація зовнішніх джерел постачання енергетичних продуктів, а також 

диверсифікація маршрутів їх транспортування. 

7. Створення єдиної державної системи статистики, стратегічного планування, 

моніторингу виробництва і споживання енергетичних продуктів, формування балансів їх 

попиту та пропозицій. 

8. Збалансування цінової політики щодо енергетичних продуктів. 

9. Нормативно-правове забезпечення реалізації цілей Енергетичної стратегії з врахуванням 

існуючих міжнародних зобов’язань, передбачених Договором до Енергетичної Хартії, 

Кіотським протоколом, численними двосторонніми міжнародними договорами, а також 

вимогами європейського енергетичного законодавства. 

 

  



Тема 7: Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії. 

Характер взаємодії між людством і природою визначається насамперед людиною і 

антропогенним впливом на навколишнє середовище. Існуючі моделі розвитку суспільства 

визначають прямо пропорційну залежність між науково - технічним прогресом (символом 

економічного стану) і споживанням енергії на душу населення. У країнах Західної Європи 

воно становить більше трьох умовних тонн вугілля на рік (близько 100 ГДж), у США і Канаді 

цей показник утричі вищий (300 ГДж), але у більшості країн Африки - у 30-40 разів нижчий. 

Проблеми використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) у 

різних галузях народного господарства почали розв’язуватися з другої половини ХХ ст. До 

цього спонукали кризові ситуації: світова енергетична криза 1973 р. і Чорнобильська 

катастрофа 1986 р., які змусили більшість країн переглянути свою енергетичну політику щодо 

темпів і перспектив практичного застосування НВДЕ. 

В загальному випадку під нетрадиційними і поновлюваними джерелами енергії 

визначають джерела електричної і теплової енергії, що використовують енергетичні ресурси 

рік, водоймищ і промислових водостоків, енергію вітру, сонця, біомаси, стічних вод, твердих 

побутових відходів та ін. 

Основні джерела поновлюваної енергії : 

• сонячне випромінювання; 

• гравітаційна взаємодія Сонця, Місяця і Землі, наслідком чого, наприклад, є 

морські припливи і відливи; 

теплова енергія ядра Землі, а також хімічних реакцій і радіоактивного розпаду в її 

надрах, які про являються, зокрема, у вигляді геотермальної енергіїджерел гарячої води - 

гейзерів. 

Навколишній простір безупинно пронизується потоками енергії від різних джерел. 

Так, повний потік сонячного випромінювання на Землю дорівнює 1,2-10
17 

Вт, тобто на одну 

людину приходиться близько 30 МВТ, що відповідає потужності 10 великих дизель-

електрогенераторів. 

Важливість використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії обумовлена 

тим, що населення Землі в даний час складає близько 6 млрд людей і зростає приблизно на 2-3 

% у рік, при середньому споживанні потужності на душу населення - 0,8 кВт. Національні 

розходження рівнів спожитої енергії - від 10 кВт у США, 4 кВт - у країнах Європи до 0,1 кВт - 

у Центральній Африці. Середні темпи росту національного доходу в країнах сучасного світу 

складають 2-5 % у рік. При цьому щорічне підвищення споживання енергії з урахуванням 

росту населення повинно бути 4 - 8 %, що неможливо забезпечити без використання нових 

джерел енергії. Нарощування виробництва енергії такими темпами за рахунок спалювання 

вуглеводородних палив веде до серйозних екологічних наслідків , зокрема, до парникового 

ефекту. 

Інтерес до НВДЕ у всьому світі зумовлений двома негативними тенденціями розвитку 

традиційної енергетики: швидким виснаженням природних ПЕР і забрудненням 

навколишнього середовища. За даними ООН, уже до середини XXI ст. можливе виснаження 

таких видів ПЕР як нафта, газ і уран (и ). 

Особливу роль у виникненні ПЕР на Землі відіграє Сонце. Сонячна енергія протягом 

мільйонів років була рушійною силою виникнення родовищ нафти, газу та твердого палива. 

Одним з основних напрямів нетрадиційної енергетики є використання енергії Сонця прямими 

і непрямими методами. 

Прямі методи використання сонячної енергії ґрунтуються на перетворенні 

променистої енергії Сонця на електричну і теплову, непрямі – дозволяють використовувати 

кінетичну і потенційну енергію, що виникає внаслідок сонячного випромінювання з біосфери. 

Це енергія вітру, біомаси (органічні відходи в господарській діяльності людини, енергетичні 

плантації), океанів і морів(наприклад,  енергія припливів і відпливів, температурного 

градієнта великих товщ води), гідроенергія (великих та малих річок, що виступають як 

гідроакумулювальні системи). 



Сумарний потенційний внесок усіх НВДЕ у світовий енергетичний баланс до кінця 

2000 р. становив майже 10 %. Об’єм використання окремих видів НВДЕ розподілявся так (млн 

т у. п.): сонячна енергія (на гаряче водопостачання й опалення) - 36; геотермальна енергія - 29; 

енергія вітру - 7; енергія біомаси - 7; інші види енергії - 7 (усього - 86 млн т у. п.). 

Енергетична криза 70-х рр. і усвідомлення наслідків Чорнобильської катастрофи 

зробили свою справу: світове співтовариство шукає «нову енергію», насамперед, у напрямі 

використання НВДЕ , об’єм яких до 2020 року повинен скласти 20% (табл.12.1) від загального 

виробництва (споживання). 

Потреба і можливість розвитку в Україні цього напряму зумовлені наступними 

причинами: 

- дефіцитом традиційних для України ПЕР; 

дисбалансом у розвитку енергетичного комплексу України, орієнтованого, на централізоване 

електро- і теплопостачання та значне (понад 40 %) виробництво енергії на АЕС. Разом з тим, 

відсутнє власне виробництво ядерного палива, технології утилізації і переробки відходів АЕС, 

виробництв для модернізації устаткування діючих АЕС; 

- наявністю науково-технічної і промислової бази, придатної для виробництва 

практично усіх видів устаткування нетрадиційної енергетики; 

- сприятливими клімато-метеорологічними умовами для використання основних 

видів НВДЕ. 

Виходячи з географічних, науково-економічних та екологічних факторів для України 

доцільно розглядати використання таких НВДЕ, як енергія Сонця, вітру, біомаси, малих рік, 

геотермальна енергія. 

Використання відновлюваних джерел енергії дозволить знизити споживання 

дефіцитних для України нафтопродуктів (загальний об’єм приблизно 300 млн т у. п./рік) на 5-

6 %, зокрема за рахунок використання геліоресурсів - на 1,7 %, вітроенергії - на 2,8 %; 

геотермальної енергії - на 0,1 %; біогазу - на 0,2 %; гідроенергії рік - на 0,9 % (великих - 0,6 

%, малих - 0,3 %). 

Перевагою нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії є їх екологічна безпека та 

можливість локального використання в будь - якому районі. За даними ЮНЕСКО, приблизно 

2 млрд людей на Землі мають обмежений доступ до електропостачання в силу відсутності 

розвинутих електричних мереж, а 2,4 млрд - до сучасних видів пального для приготування їжі 

та обігріву помешкань. Тому навіть активні прихильники випереджального розвитку ядерної 

енергетики у прогнозах на кінець XXI століття віддають поновлюваної енергії не менш 18 % 

загального споживання. Це, приблизно, стільки, скільки зараз людство одержує за рахунок 

викопного палива. 

Енергетична стратегія України на період до 2030 року, яка передбачає використання 

нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії в наростаючих масштабах. З обліком 

природних, географічних і метеорологічних умов перевага віддається малим 

гідроелектростанціям, вітроенергетичним установкам, біоенергетичним установкам, 

установкам для спалювання відходів рослинництва і побутових відходів, 

геліоводопідогрівачам. Потенціал цих джерел України оцінюється у 6 % від усієї 

розрахункової економії палива, що планується одержати за рахунок енергозбереження. При 

цьому особливо підкреслюється, що вони дають реальну економію палива, відчутний 

соціальний ефект, значно поменшують негативний вплив енергетики на довкілля. Їх 

застосування символізує реальний перехід від марнотратної до раціональної економіки. 

 

Потенціал енергозбереження в Україні 

 

Поряд зі структурною перебудовою економіки для успішного вирішення проблеми 

енергозабезпечення необхідно реалізувати низку організаційно-правових і технічних заходів з 

енергозбереження. За одночасної реалізації організаційно - правових заходів і суттєвих змін 

структури економіки обсяги споживання енергоресурсів можна скоротити у 2—3 рази. 



Організаційно-правові заходи задля енергозбереження — це розробка і запровадження 

законів, стандартів, нормативів, податків на викиди шкідливих речовин, на використання 

імпортованих енергоносіїв, налагодження обліку шляхом використання лічильників ресурсів, 

державна підтримка впровадження нових ефективних видів техніки, технологій, матеріалів 

тощо. 

Основний потенціал енергозбереження зосереджений у найбільш енергомістких 

галузях економіки. Змістом заходів в цих галузях є модернізація обладнання, оновлення 

технологічних процесів та застосування нових ресурсоощадних матеріалів. Це дозволить, 

окрім економії ресурсів, підвищити також якість виробів, що важливо для виходу на західні 

ринки. 

  



Тема 8. Сонячна енергетика. Сонячні колектори 

 

Основні терміни і визначення 

Сонячний колектор - пристрій для збирання теплової енергії Сонця у інфрачервоному і 

видимому спектрі. 

Сонце є головним первинним джерелом енергії. Потужність сонячної  енергії, яка 

потрапляє на земну поверхню складає 1.7 10
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 кВт. Сонячної енергії, яка потрапляє на Землю 

за 1 годину, вистачить для забезпечення потреб людства протягом 1 року.  Величиною, що 

характеризує потужність сонячної енергії, є густина потоку випромінювання, що проходить 

через площу 1 м
2
, розташовану перпендикулярно потоку випромінювання над атмосферою. 

Середнє значення цього показника складає 1367 Вт/м . У атмосфері потужність сонячного 

випромінювання зменшується. На рівні Землі його потужність не перевищує 1Вт/м . Сонячна 

енергія має широкий спектр: на ультрафіолетовий діапазон  спектру припадає 7 % 

випромінювання, видимий - 47 %, інфрачервоний - 46 %. 

 

Геліоенергетика та вітроенергетика 

 

Сонце є основним джерелом енергії, що забезпечує існування життя на Землі. 

Унаслідок реакцій ядерного синтезу в його активному ядрі досягаються температури до 10 К. 

При цьому поверхня Сонця має температуру близько 6000 К. Електромагнітним 

випромінюванням сонячна енергія передається в космічному просторі і досягає поверхні 

Землі, з потужністью близько 1,2-Ю
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 Вт. Одержання такої енергії на протязі однієї години 

досить, щоб задовольнити енергетичні потреби всього населення Земної кулі протягом року. 

Максимальна щільність потоку сонячного випромінювання, що приходить на Землю, складає 

приблизно 1кВт/м . В залежності від місця, часу доби і погоди потоки сонячної енергії 

міняються від 3 до 30 МДж/м у день (для різних населених районів). 

Для створення комфортних умов життя одній людині, в середньому, потрібно 

приблизно 2 кВт на добу, або приблизно 170 МДж енергії. Якщо прийняти ефективність 

перетворення сонячної енергії в зручну для споживання форму - 10% та потік сонячної енергії 

- 17 Мдж/м у день, то необхідну для однієї людини енергію можна одержати з 100 м площі 

земної поверхні. При середній щільності населення в містах - 500 чоловік на 1км , на одну 

людину приходиться близько 2000 м
2
 земної поверхні. Тобто, досить всього 5% цієї площі, 

щоб за рахунок сонячної енергії, що знімається з її, задовольнити енергетичні потреби 

людини. 

 

Галузі сонячної енергетики 

 

Сонячну енергію використовують для отримання теплової і електричної  енергії. 

Майже вся енергія сонячного випромінювання зосереджена у видимому 

0 інфрачервоному діапазоні, тому теплову енергію від нього можна отримати  безпосередньо 

шляхом нагрівання теплоносія чи спеціальної поверхні - абсорбера. ККД таких 

геліоустановок складає (30-80) %. Для цього використовують сонячні колектори, в тропічних 

і екваторіальних широтах можуть використовуватись сонячні ставки. Перетворення сонячної 

енергії на електричну має менший ККД, може бути безпосереднім або багатоступеневим. 

Безпосереднє перетворення сонячної енергії на електричну базується на фотоелектричному 

ефекті, який виникає у фотоелементах - напівпровідниках з неоднорідною структурою. ККД 

фотоелементів складає (10-20) %. Багатоступеневе перетворення сонячної енергії на 

електричну базується на використанні парових машин або двигунів Стірлінга, для нагрівання 

робочого тіла яких до необхідних температур використовують сонячні концентратори.  На 

цьому принципі працюють сонячні станції з концентраторами баштового,  параболічного і 

параболоциліндричного типів. ККД таких станцій становить (10-20) %. У деяких випадках 

для отримання електричної енергії використовують сонячні ставки. 



 

Основи сонячної енергетики 

 

Густина випромінювання у різних точках земної поверхні відрізняється  між собою і 

змінюється у часі. Цей показник залежить від географічної широти,  пори року, часу доби, 

наявності хмар і нахилу поверхні. Тому важливою задачею є правильна орієнтація 

геліоустановок відносно Сонця. Вплив широти місцевості і пори року спричинено 

еліптичною траекторією руху Землі навколо Сонця. Відстань між Сонцем і Землею 

змінюється протягом року.  

Середня потужність сонячного випромінювання залежить також від погодних умов. 

Потенціал сонячної енергетики за регіонами України показано на рис.. 

 
 

  

 



Сонячні колектори 

 

Сонячні колектори використовують для нагрівання води і опалення приміщень. 

Принцип їх роботи полягає у циркуляції води через теплообмінник, де вона нагрівається 

сонячним випромінюванням, і подачі нагрітої води в систему опалення чи гарячого 

водопостачання. Виділяють пласкі і вакуумні сонячні колектори. 

Конструкція колекторів  

Плаский колектор складено з теплоізольованої панелі, в якій розміщено пластину 

поглинача. Поглинач виготовляють з теплопровідного металу (найчастіше з міді або 

алюмінію). На пластину 

поглинача наносять 

спеціальне покриття, яке має 

високу поглинальну здатність 

у видимому діапазоні спектру 

і низький коефіцієнт 

випромінювання у 

інфрачервоному діапазоні. 

Для зменшення втрат тепла 

передню частину колектора 

покривають склом, а задню і 

бокові - теплоізолювальним 

матеріалом. Конструкцію 

плаского колектора показано 

на рис.. 

 

Спрощеним варіантом 

плаского колектора є пластиковий колектор, абсорбер якого виготовлено з пластику. Як 

правило його не ізолюють, тому пластиковий колектор використовують лише в літню пору, в 

основному для підігріву басейнів. 

Вакуумні колектори складено з вакуумованих трубок, у кожній з яких розміщено 

мідний абсорбер з 

титановим 

покриттям, що 

гарантує високий 

рівень 

поглинання 

сонячної енергії, а 

вакуумований 

простір дозволяє 

мінімімізувати 

втрати на 

теплопровідність. В 

абсорбері 

встановлюють 

коаксіальний 

(трубка в трубці) теплообмінник, через який теплоносій отримує тепло від абсорбера. 

Конструкцію вакуумного колектора показано на рис. 

 



 

За умови використання води як теплоносія плаский і вакуумний колектори можливо 

використовувати лише за температур вищих нуля. Для усунення цього обмеження розроблено 

вакуумні колектори з тепловою трубкою. Вони містять дві скляних або металічних трубки, які 

вставлені одна в одну і розділені вакуумом. Зовнішня трубка має таку ж конструкцію як у 

звичайного вакуумного колектора і виконує функцію абсорбера. Всередині абсорбера 

розміщують теплову трубку з рідиною, яка має низьку температуру кипіння. Під дією теплоти 

абсорбера рідина випаровується і піднімається у верхню частину трубки, яка з’єднана з 

теплообмінником по якому протікає вода. В теплообміннику гази рідини конденсуються і 

віддають енергію воді. Цей тип колектора може працювати за температури -30°С, якщо 

теплова трубка виготовлена зі скла і за температури -45°С, якщо вона металева. Конструкцію 

вакуумного колектора з тепловою трубкою показано на рис 

 

 

Соняч

на 

енергетика. 

Сонячні 

електростан

ції 

 

Основ

ні терміни і 

визначення 

Соняч

ний ставок - 

водойма, яка 

поглинає і 

акумулює 

сонячну 

енергію 

протягом року. 

Фотоелемент - електронний прилад, що перетворює енергію фотонів на електричну 

енергію. 

 

Сонячні ставки 

 

Сонячні ставки - спеціальні водойми з солоною водою, концентрація солей в яких 

поступово зростає від поверхневих шарів до придонних. Сонячне проміння вільно проходить 

через поверхневі прісні шари води і віддає свою енергію темному дну водойми, яке нагріває 

придонні шари води. Через більшу концентрацію солей у придонних шарах, вони мають 

більшу густину, що усуває явище конвекції. Тому нагріта вода придонного шару не 

перемішується з холодною поверхневою водою. Це дозволяє нагріти придонні шари води до 

температури (70-90) °С. Прісний поверхневий шар водойми виконує роль теплового 

ізолятора, тому сонячний ставок також можна використовувати як тепловий акумулятор 

енергії, який дозволяє зберігати теплову енергію протягом зимового періоду. Для створення 

штучного сонячного ставка глибиною 1-3 м необхідно (500 - 1 000) кг повареної солі або 

хлориду магнію на 1 м площі. Ефективність перетворення сонячної енергії у теплову складає 

(15-25) %. Відбір теплоти від сонячних ставків здійснюють з придонного шару 

теплообмінником. Нагрітий теплоносій використовують в системі опалення чи  ГВП, рідше - в 

термодинамічному циклі для виробництва електроенергії. Сонячні ставки доцільно 

експлуатувати в тропічних широтах. Промислові зразки сонячних ставків експлуатують в 

 

 



США та Ізраїлі. Через низький ККД сонячні ставки не знайшли широкого використання. 

Сонячні концентратори 

Принцип дії сонячних концентраторів полягає у фокусуванні сонячного 

випромінювання на ємності з теплоносієм. Існує три типи сонячних  концентраторів: 

- параболоциліндричні; 

- параболічний; 

- баштові. 

 

Сонячні водопідігрівники (геліоводопідігрівники). Перетворення сонячної енергії в 

теплову забезпечується за рахунок здатності атомів речовини поглинати електромагнітне 

випромінювання. При цьому енергія електромагнітного випромінювання перетворюється в 

кінетичну енергію атомів і молекул речовини, тобто в теплову енергію. Результатом цього є 

підвищення температури тіла.  

Для енергетичних цілей найбільш розповсюджено використання сонячного 

випромінювання для нагрівання води в системах опалення і гарячого водопостачання. 

Основним елементом сонячної нагрівальної системи є приймач, у якому відбувається 

поглинання сонячного випромінювання і передача енергії рідини. Найбільш розповсюджені 

плоскі (нефокусуючі) приймачі, які дозволяють збирати як пряме, так і розсіяне 

випромінювання й, у силу цього, здатні працювати також і в хмарну погоду. Вони мають 

невисоку вартість і є кращими при нагріванні рідин до температур нижче 100
0
С . 

Зупинимось на характеристиці деяких конструкцій сонячної нагрівальної системи: 

- відкритий резервуар на поверхні землі (наприклад, басейн) – найпростіший 

можливий нагрівач води. Підвищення температури води обмежено високим коефіцієнтом 

відзеркалення поверхні води, тепловіддачею до землі і повітря, витратою частини поглиненого 

тепла на випар води;  

- відкритий резервуар (теплоізольований від землі). Підвищення температури води 

обмежено високим коефіцієнтом відзеркалення поверхні води, тепловіддачею до повітря, 

витратою частини поглиненого тепла на випар води; 

- чорний резервуар (рідина знаходиться в ємності з чорною матовою поверхнею), 

звичайно розташовуваної на даху будинку. Втрати тепла на випар відсутні, коефіцієнт 

поглинання чорної поверхні близький до одиниці. Нагрівачі цього типу недорогі, прості у 

виготовленні, дозволяють нагрівати воду до температури близько 45°С. Широке поширення 

одержали в Японії, Ізраїлі; 

- чорний резервуар (з теплоізольованим дном). Дозволяє зменшити майже в два - три 

рази втрати тепла, які мають місце в попередній конструкції. Для досягнення цього досить 

всього декількох сантиметрів ізолюючого шару (практично, будь-якого пористого матеріалу з 

розміром пір до 1 мм.), що укладається на дно ємності; 

- закриті чорні нагрівачі (ємність нагрівача міститься в контейнер із прозорої для 

сонячного випромінювання кришкою, кращим матеріалом для якої є скло). Дозволяють 

виключити тепловіддачу від приймача в повітря, особливо, у вітряну погоду; 

- металеві проточні нагрівачі (вода протікає по паралельним трубкам, закріпленим на 

зачерненій металевій пластині). Звичайно діаметр трубок складає близько 2 см, відстань між 

ними 20см, товщина пластини 0,3см. Пластину з трубками для захисту від вітру поміщають у 

контейнер зі скляною кришкою. 

Характеристики проточного нагрівача можуть бути поліпшені за рахунок зменшення 

конвективного переносу між прийомною пластиною і скляною кришкою та радіаційних втрат 

від пластини, а також використання вакуумірованих приймачів, у яких заповнена рідиною 

чорна трубка міститься у середині зовнішньої скляної трубки й у просторі між ними 

створюється вакуум.  Останнє виключає конвективный перенос тепла через зовнішню 

поверхню. 

Нагріту в проточному нагрівачі рідину можна використовувати відразу чи запасати. 

Прокачування нагрітої рідини може здійснюватися як примусово , так і природною 



циркуляцією (конвекцією). В останньому випадку нагрівач повинний знаходитися нижче 

нагромаджувача нагрітої води. Швидкість прокачування вибирають такою, щоб температура 

води підвищувалась приблизно на 4
0
С при кожнім проході через нагрівач. 

Перевагою системи з примусовою циркуляцією є: можливість використання існуючих 

водонагрівальних систем шляхом введення до їх складу приймача сонячного випромінювання 

і насосу; немає необхідності розташовувати накопичувальну ємність вище приймача. Недолік 

- залежність від електроенергії, споживаної насосом. 

Підігрівники повітря. Сонячне випромінювання можна використовувати для підігріву 

повітря, просушування зерна, для обігріву будинків. Для останніх у кліматичній зоні України 

витрачається більше третини усіх первинних енергетичних ресурсів. Часткове розвантаження 

енергетики, пов'язане з проектуванням чи перебудовою будинків шляхом використання 

сонячного тепла, дозволяє заощадити значну кількість енергоносіїв систем теплопостачання. 

Теплопровідність повітря набагато нижче, ніж води. Тому нагрівачі такого типу 

виготовляють з шорсткуватими прийомними поверхнями, які мають велику площу 

теплообміну, що дозволяє за рахунок турбулізації потоку значно підвищити інтенсивність 

тепловіддачі. 

Сонячні системи для одержання електроенергії (сонячні електростанції). Концентрація 

сонячної енергії дозволяє одержувати температури до 700
0
С, що досить для роботи звичайного 

теплового двигуна з прийнятним коефіцієнтом корисної дії. Наприклад, параболічний 

концентратор з діаметром дзеркала 30 м дозволяє сконцентрувати потужність випромінювання 

порядку 700 кВт, що дає можливість одержати до 200 кВт електроенергії. Колектор передає 

сонячну енергію теплоносію (останній у цьому випадку може являти собою водяну пару 

високої температури), яка направляється в парову турбіну для вироблення електроенергії. 

Для створення сонячних електростанцій великої потужності (порядку 10 МВТ) 

можливі два варіанти: розосереджені колектори і системи з центральною сонячною вежею. 

Сонячна електростанція з розосередженими колекторами складається з безлічі невеликих 

концентруючих колекторів, кожний з яких незалежно стежить за Сонцем, передає енергію 

рідині (теплоносію), яка збирається   від усіх колекторів в центральної енергостанції і 

надходить на турбіну електрогенератора. Сонячна електростанція з центральною вежею 

складається з плоских дзеркал, які розташовані на великій площі, стежать за Сонцем і 

відбивають сонячні промені на центральний приймач, розміщений на вершині вежі. 

Акумулятори теплової енергії. Застосування описаних нижче стандартних нагрівачів 

виявляється занадто дорогим для нагрівання великих обсягів рідини до температур ^ 100
0
С. В 

цьому випадку ефективне застосування „сонячного ставка‖ , який являє собою оригінальний 

нагрівач, де теплозахисною поверхнею є вода. 

В „сонячний ставок‖ (достатньо велику водойму, яка може бути вирита просто в 

землі) заливається кілька шарів води різного ступеня солоності. Шар найбільшої солоності, 

товщиною приблизно 0,5 м, розташовується на дні і нагрівається за рахунок сонячного 

випромінювання, яке поглинається дном водойми. 

Таким чином, у неоднорідній водоймі придонний шар води більш солоний, чим шар 

над ним, і його щільність хоча і зменшується при нагріванні, але залишається вище щільності 

більш високого шару. Відсутність конвекції, що має місце в даному випадку, веде до того, що 

придонний шар нагрівається усе сильніше. Використання розчинів, щільність яких 

підвищується при нагріванні, дозволяє мати стабільні сонячні ставки, в яких досягається 

рівноважна температура 90°С и вище. Наприклад, сонячний ставок у Зйн - Бореке (Ізраїль) 

виробляє 150 кВт електроенергії з площі 0,74 га при вартості 0,1 долар США за 1 кВтч. 

Пряме перетворення сонячної енергії в електричну (фотоелектричні 

перетворювачі). Найбільш оптимальним є пряме перетворення сонячної енергії в електричну, 

що стає можливим при використанні фотоефекту. 

Фотоефект - електричне явище, яке відбувається при освітленні речовини, а саме: 

вихід електронів з металів (фотоелектрична емісія чи зовнішній фотоефект); переміщення 

зарядів через границю розділу напівпровідників з різними типами провідності (р -п) 



(вентильний фотоефект); зміна електричної провідності (фотопровідність). 

При освітленні границі розділу напівпровідників з різними типами провідності (р-п) 

між ними встановлюється різниця потенціалів (фото ЕДС). Це явище називається вентильним 

фотоефектом, на використанні якого засноване створення фотоелектричних перетворювачів 

енергії (сонячних елементів і батарей). 

 

 

 

Вітрова енергетика 

 

Основні терміни і визначення 

Вітродвигун - пристрій для перетворення кінетичної енергії потоку повітря у 

механічну роботу. 

Вітроколесо - складова частина вітродвигуна, призначена для перетворення 

кінетичної енергії вітру в механічну енергію обертання валу вітродвигуна.  

Вітроенергетичний агрегат (вітроагрегат) - вітродвигун і одна або декілька 

енергетичних установок для генерування електричної енергії, підйому води, стиснення 

повітря і т.д. 

Вітроелектрична установка (ВЕУ) - енергетичний комплекс у складі: вітроагрегат,  

акумулювальна система (за необхідності) і система регулювання режимів роботи і керування.  

Вітроелектрична станція (ВЕС) об’єднує в єдиний енергетичний комплекс від 

декількох одиниць до декількох тисяч ВЕУ. 

Рух повітряних мас у атмосфері - вітер - виникає під дією різниці тиску повітря в 

різних точках атмосфери. Різниця тиску зазвичай виникає через  різницю температур 

повітряних мас. Однією з причин виникнення вітру є також обертання Землі навколо своєї 

осі. Глобальну циркуляцію повітря в атмосфері показано на рис. 

 

 



 

У зоні екватора 

повітря 

нагрівається і 

піднімається вгору. Верхні шари 

атмосфери рухаються у напрямку полюсів, де охолоджуються і опускаються до поверхні. 

Холодні шари повітря переміщуються над поверхнею Землі у напрямку екватора. 

Енергетичний потенціал вітру становить 16.8 10
15

 кВт*год (близько 1 % від енергії Сонця). 

Проте, зважаючи на рельєфні особливості місцевості, віддаленість від морів і океанів, пори 

року, сила і напрям - основні характеристики вітру - змінюються за різними законами, тому 

енергія вітру в кожній точці поверхні змінюється в широких межах. Потенціал енергії вітру за 

регіонами України на висоті Ь = 10 м від поверхні Землі показано на рис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Тема 9.  

 

Використання енергії потоків води теж відоме віддавна. Досвід багатьох країн 

доводить, що використання потенціалу малих річок на малих та мікро-ГЕС допомагає 

вирішити проблему поліпшення енергопостачання численних споживачів. Найбільш 

ефективні малі ГЕС, створені на існуючих гідротехнічних спорудах. В Україні налічується 

понад 63 тис. малих річок. Їх гідроенергетичний потенціал складає 30% від загального 

технічного потенціалу всіх річок України. На території України незадіяні ресурси гідроенергії 

менші від ресурсів енергії вітру, але цінні нижчими затратами та можливістю регулювання 

часу вироблення електроенергії. 

 

Необхідно максимально відновити ті ГЕС, що були зупинені в 50—60-х роках ХХ 

століття. Але відновлення, а особливо нове будівництво, має провадитися з використанням 

сучасної техніки, яка дозволяє здійснювати експлуатацію ГЕС за «безлюдним» варіантом (на 

таких ГЕС відсутня машинна зала і обслуговуючий персонал). Управління каскадом ГЕС 

здійснює через комп'ютер лише одна людина. За «безлюдної» експлуатації малих ГЕС 

обсяги будівництва їх в Україні можуть становити 700—1000 МВт на імпортованій 

гідротехніці та до 4 МВт на вітчизняній. Найбільші можливості щодо розвитку малої 

гідроенергетики має Карпатський регіон. Тут будівництво ГЕС має об'єднуватися з 

реалізацією протиповеневих заходів. 

Досвід деяких держав свідчить, що освоєння потенціалу малих річок з використанням 

малих ГЕС і міні-ГЕС допомагає вирішити проблему поліпшення енергопостачання. 

Найбільш ефективними є малі ГЕС, які будуються на наявних гідротехнічних спорудах. 

Загальні положення. Складний комплекс речовин, з яких складаються  рослини і 

тварини, прийнято називати біомасою, основа якої - органічні сполуки вуглецю. Унікальна 

роль вуглецю в живій природі обумовлена його властивостями, якими в сукупності не володіє 

жоден інший хімічний елемент. Між атомами вуглецю, а також між вуглецем і іншими 

хімічними елементами утворюються міцні хімічні зв'язки, які можуть бути розірвані у 

відповідних фізіологічних умовах. Органічні сполуки вуглецю в процесі з'єднання з киснем 

при згорянні чи в процесі природного метаболізму виділяють тепло. 

  



Біопаливо. 

 

Основні терміни і визначення 

 

Біопаливо - органічні матеріали (деревина, відходи деревообробної промисловості, 

спирти та ін.), які використовують для виробництва енергії. 

Зола - мінеральний продукт, що утворюється в результаті спалювання органічних 

речовин. 

Пелети - деревні гранули, що мають форму циліндра діаметром 6-10 мм і довжиною 

50 мм, які виготовляють методом пресування. 

Піроліз - термічний розклад органічних з’єднань (деревини, нафти, вугілля і т.д.) під 

час нагрівання без кисню або часткове спалювання з обмеженим доступом кисню. 

Газифікація - різновид піролізу, під час якого паливо реагує з обмеженою кількістю 

кисню або повітря для перетворення вуглецю, який міститься в паливі, на горючі гази в 

результаті високотемпературного нагрівання (1000- 2000 °С). 

Етерифікація - реакція утворення складних ефірів в результаті взаємодії кислот і 

спиртів. 

Біодизель - біопаливо на основі рослинних чи тваринних жирів, а також продуктів їх 

етерифікації. 

Біопаливо - один з найпоширеніших джерел відновлювальної енергетики на основі 

використання біомаси. Щорічно приріст біомаси у світі оцінюють у 200 млрд. тонн в 

перерахунку на суху речовину, що енергетично еквівалентно 80 млрд. тонн нафти. Зважаючи 

на обсяг сировини, біопаливо є одним з перспективних джерел відновлювальної енергетики. 

Основним видом біопалива є деревина, яку після механічного обробляння (сушіння, 

подрібнення) можна використовувати замість вугілля, мазуту і газу в котельнях  і тепло-

електро централях малої і середньої потужності. У результаті хімічної  обробки з деяких 

рослинних культур можна отримати дизпаливо, мастила, метан, етанол, біогаз, що дозвлоляє 

повністю або частково відмовитись від використання викопних джерел енергії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна енергія системи біомаса - кисень виникає в процесі фотосинтезу під дією 

сонячного випромінювання, що є природним варіантом перетворення сонячної енергії. 

Доречно згадати, що біомаса є основною вихідною речовиною для утворення викопних палив 

(торфу, вугілля, нафти, газу). Рослинний матеріал , який накопичувався на протязі мільйонів 

літ на поверхні Землі, у результаті біохімічного розкладання перероблявся в торф. 

Торфоутворення і торфонакопичування завершувалися перекриттям торфовища опадами, що  

утворили породи покрівлі. Далі при відносно невисоких температурах і тиску  біохімічні 



процеси приводили до перетворення торфу в буре вугілля, яке у результаті тривалого впливу 

підвищених температур і тиску перетворилось в кам'яне вугілля, а останнє - в антрацит. 

Аналогічним чином з останків морських тварин, нижчих організмів і рослинних залишків, що 

також протягом мільйонів років накопичувались та піддавалися дії тиску порід, утворилась 

нафта. Таким чином, в остаточному підсумку біомаса і зв'язані з нею походженням копалини  

углеводородного палива є не чим іншим, як величезними акумуляторами сонячної  енергії. 

У перерахуванні на суху масу утворення біологічних матеріалів у біосфері  

іде зі швидкістю близько 2,5 • 10
11

тон на рік. 

 Потік фотосинтетичної енергії на нашу планету складає близько 250 кВт на людину, що 

еквівалентно виробленню 100 000 великих атомних електростанцій. З загальної кількості 

біомаси тільки 0,5% вживається людством у вигляді їжі. Утворення біомаси змінюється в 

залежності від місцевих умов. На одиниці площі суші її утвориться приблизно в 2 рази 

більше, ніж на одиниці поверхні моря. 

Промислове використання енергії біомаси може бути дуже значним. Наприклад, за рахунок 

відходів виробництва цукру в країнах, що його поставляють, покривається до 40% потреб у 

паливі. Застосування біопалива у вигляді дров, гною і бадилля рослин має першочергове 

значення в домашнім господарстві приблизно 50% населення планети. Але для того щоб 

розглядати принаймні на одному рівні зі споживанням. Для людства страшне те, що в даний  

час витрата деревного палива значно випереджає його відтворення. 

Чиста питома енергія, яку можна одержати при спалюванні, коливається від  10 

МДж/кг (сира деревина) до 40 МДж/кг (жири, нафтоподібні речовини) і 55  МДж/кг для 

метану. Теплота згоряння сухої біомаси, що є власне кажучи вуглеводами, складає близько 20 

МДж/кг. Концепція Енергетичної програми України до 2030 року передбачає перелік 

великомасштабних заходів в галузі біоенергетики. Вважається, що застосування 

біоенергетичних установок по переробці відходів тваринництва дозволить істотно поліпшити 

екологічний стан поблизу великих тваринницьких комплексів, де зібрана величезна кількість 

непереробної біомаси. Крім того, можна розраховувати на одержання високоякісних 

органічних добрив і за рахунок виробництва біогазу забезпечити економію традиційного 

палива. 

Щорічно накопичується велика кількість твердих побутових відходів, які 

направляються на смітники і сміттяпереробні заводи. Потенційна енергія, укладена  в них, 

еквівалентна сотням тисяч тон умовного палива. Відзначимо, що у світовій  практиці 

одержання енергії з твердих побутових відходів здійснюється в основному спалюванням і 

газифікацією. У Японії, Данії і Швейцарії спалюється близько 70 %, у Німеччині - 30%, Італії 

- 25%, США -близько14 %. 

Як сировину для одержання рідкого і газоподібного палива можливе застосування 

біомаси швидкозростаючих рослин і дерев. Для цих цілей вважається доцільним 

використовувати площі вироблених торф'яних родовищ, не придатні для виростання 

сільськогосподарських культур, а також площі чорнобильської зони. 

 

Класифікація основних типів енергетичних процесів, пов’язаних з переробкою 

біомаси: 

Термохімічні процеси: 

- Пряме спалювання для отримання теплоти. 

- Пироліз. Біомасу нагрівають або в умовах відсутності повітря або за рахунок 

згоряння деякої її частини при обмеженому доступі повітря чи кисню.  Склад продуктів, що 

виходять при цьому, надзвичайно різноманітний: гази, рідина, олія, деревне вугілля. Зміна 

складу продуктів пиролизу залежить від  температурних умов, типу сировини, що вводиться в 

процес, способів ведення процесу. Якщо основним продуктом пиролизу є пальний газ, то 

процес називається газифікацією, а  становки для його одержання - газогенераторами. КПД 

пролиза визначається як відношення теплоти згоряння похідного палива до теплоти  згоряння 

вихідної біомаси і досягає рівня 80-90 %. Види палива, що одержується в результаті 



пиролиза, мають трохи меншу сумарну енергію згоряння в порівнянні з  вихідною біомасою, 

але - більшу універсальність застосування: кращу керованість горіння; велику зручність в 

обертанні і транспортуванні, широкий діапазон можливих устроїв-споживачів, менший вплив 

на навколишнє середовище при згорянні. 

- Гідрогенізація. Здрібнену, що розклалася, або переварену біомасу, наприклад, 

гній, нагрівають в атмосфері водню до температури близько 600 
0
С при тиску близько 5 МПа 

(50 атм). Одержувані при цьому пальні гази, переважно метан та етан, при спалюванні дають 

близько 6 МДж на 1 кг сухої сировини. 

 

Біохімічні процеси 

 

- Анаеробна переробка. Під час відсутності кисню деякі мікроорганізми  здатні 

одержувати енергію, безпосередньо переробляючи вуглеродоутримуючи  складові. При цьому 

виробляється суміш вуглекислого газу С02, метану СН4 і побіжних газів, що називається 

біогазом. 

Одержання біогаза. Економічно виправдано, коли відповідний біогазогенератор переробляє 

існуючі потоки відходів, прикладами яких можуть служити стоки каналізаційних систем, 

тваринницьких ферм і т.п. Одержання біогаза, що можливо в установках самих різних 

масштабів, особливо ефективно на агропромислових комплексах, де доцільна реалізація 

повного екологічного циклу. У таких комплексах гній піддають анаеробному збраживанню. 

Біогаз використовують для освітлення, приведення в дію машин і механізмів, 

електрогенераторів, для обігріву приміщень. Оброблені відходи використовуються як 

високоякісні добрива. 

- Спиртова ферментація. Етиловий спирт - летуче рідке паливо, яке можна 

використовувати замість бензину. Він виробляється мікроорганізмами в  процесі ферментації, 

в якості сировини звичайно використовують цукор. 

Агрохімічні процеси. 

- Екстракція палив. У деяких випадках рідкі чи тверді різновиди палив можуть бути 

отримані прямо від тварин чи рослин. Наприклад, сік живих рослин  збирають, надрізав 

шкірку чи стебел стовбурів, зі свіжезрізаних рослин його видавлюють під пресом. Добре 

відомий подібний процес одержання каучуку. 

 

Тема 10 Енергія морських хвиль та припливів 

 

Дещо більшим від ресурсів гідроенергії є світовий ресурс енергії морських  хвиль та 

припливів. Найбільш поширеним способом використання енергії морів та океанів є 

спорудження припливних електростанцій (ПЕС). З 1967 р. у гирлі річки  Ране у Франції 

працює ПЕС потужністю 240 МВт. На черзі спорудження ПЕС у затоці Фанді в Канаді з 

рекордним 18-метровим припливом, у гирлі річки Северен в Англії із 14,5-метровим 

припливом та в інших регіонах із великими припливами води. 

Перша у світі та найбільша на сьогодні ПЕС міститься у Франції на березі Ла-Маншу 

в гиолі річки Ране. Приплив у цьому місці переміщує 189 тис. м3 води  за секунду. Різниця 

рівнів становить 13 м, а швидкість течії між містами Брестом і Сен-Мало часто досягає 90 

км/год. У середині дамби дуже великого накопичувального резервуара містяться 24 турбо-

альтернатори-турбогенератори зі зворотними лопатками ротора турбіни. Кожен з них може 

функціонувати і як турбіна, і як насос, який працює і в бік моря, і в зворотному напрямку.  

Але для України промислове використання цих ресурсів є проблематичним  через 

замерзання Азовського і Чорного морів і відсутність територій для побудови  ГЕС. А стосовно 

припливів— ще й через вкрай низький потенціал: припливна хвиля на Чорному морі не 

перевищує 10 см, а необхідна висота становить, як мінімум, 5 м. 

Моря і океани є величезними акумуляторами і трансформаторами сонячної енергії, 

яка перетворюється в енергію хвиль, течій, тепла та вітру. Енергетичні ресурси океану 



відновні і практично невичерпні. Досвід експлуатації вже діючих  систем океанської і 

морської енергетики свідчить, що вона майже не завдає шкоди навколишньому середовищу. 

Світовий океан містить велетенський енергетичний потенціал. Це, по-перше, сонячна енергія, 

поглинута океанською водою, що виявляється в енергії морських течій, хвиль, прибою, 

різниці температур різних шарів морської води і, по-друге, енергія тяжіння Місяця та Сонця, 

яка спричинює морські припливи та відпливи. Використовується цей величезний і екологічно 

чистий потенціал поки що недостатньо. 

 

Енергія припливів 

 

Під впливом Місяця та Сонця в океанах і морях збуджуються припливи, які  спричинюють 

періодичні коливання рівня води при її горизонтальному переміщенні. Відповідно енергія 

припливів складається з потенційної енергії води та кінетичної енергії хвиль. За 

розрахунками, вся енергія припливів Світового океану оцінюється у 1 млрд кВт, тоді як 

сумарна енергія всіх річок земної кулі дорівнює 850 млн кВт. Отже, величезна енергетична 

потужність морів і океанів дуже цінна для людини. 

Століттями загадкою була причина морських припливів і відпливів.Сьогодні 

достовірно відомо, що ритмічний рух морських вод викликають сили тяжіння Місяця і Сонця. 

Припливи - результат гравітаційного притягання великих мас води океанів Місяцем і, 

меншою мірою, Сонцем. При обертанні Землі частина води океану піднімається і якийсь час 

утримується в цьому положенні гравітаційним притяганням. Під час припливу максимальний 

рівень підйому води досягає суші. Подальше обертання Землі послаблює вплив Місяця на цю 

частину океану, і приплив спадає.  Припливи і відпливи повторюються двічі на добу, хоча 

точний час їх настання змінюється залежно від сезону і положення Місяця. 

Якщо Місяць, Сонце і Земля знаходяться на одній прямій, то Сонце своїм тяжінням 

підсилює дію Місяця, - відбувається сильний приплив. Коли ж Сонце стоїть під прямим 

кутом до відрізка Земля-Місяць (квадратура), то настає слабкий приплив (мала вода). Період 

зміни сильного і слабкого припливів - сім днів. Проте на рух припливів і відпливів впливають 

особливості руху небесних тіл, характер берегової лінії, глибина води, морські течії і вітер. 

Середня висота припливу становить лише 0,5 м, за винятком тих випадків, коли водяні маси 

переміщаються у відносно вузьких межах. Тоді висота хвилі може у 10-20 разів 

перевищувати нормальну висоту припливного підйому. 

Найвищі і найсильніші припливні хвилі виникають у невеликих і вузьких затоках або 

гирлах річок, що впадають у моря і океани. Наприклад, припливна хвиля Індійського океану 

йде проти течії Гангу на відстань 250 км від його гирла. Припливна хвиля Атлантичного 

океану підіймається на 900 км вгору Амазонкою. У закритих морях, наприклад, Чорному або 

Середземному, виникають малі припливні хвилі. Найбільш придатними для використання 

енергетичного потенціалу є ті ділянки морського узбережжя, де припливи мають велику 

амплітуду, а контур і рельєф берега дають змогу влаштувати великі замкнуті  "басейни". 

Здавна люди намагались використати енергію припливів. Уже в Середньовіччі вона 

була застосована для практичних цілей. Першими спорудами, механізми яких приводились у 

дію припливною енергією, були млини та лісопильні, що з'явилися у Х-ХІ ст. на берегах 

Англії та Франції. Ритм роботи цих млинів був переривчастим, що допустимо для 

примітивних споруд, які виконували прості, але корисні для свого часу функції. Для 

сучасного промислового виробництва він мало придатний, тому енергію припливів 

спробували використати для отримання більш зручної електричної енергії. Але для цього 

необхідно було створити на берегах океанів і морів припливні електростанції (ПЕС). Перша  

морська ПЕС потужністю 635 кВт була побудована у 1913 р. у бухті Ліверпуля (Англія). 

Спорудження ПЕС пов'язано з великими труднощами. Перш за все енергія  залежать 

від характеру припливів, на які неможливо впливати, оскільки вони  визначаються 

астрономічними чинниками. Незважаючи на це, робота з розробки  планів ПЕС 

продовжується - на сьогодні запропоновано близько 300 різних  технічних проектів їх 



будівництва. Однак далеко не у кожному регіоні земної кулі є умови для такого будівництва. 

Дослідження показали, що передача припливної електроенергії з узбережної зони у 

центральні частини материків буде виправдана лише для деяких районів Західної Європи, 

США, Канади, Південної Америки. Отже, у припливах і відпливах, що змінюють один одного 

двічі на день, міститься величезна енергія, яку теоретично можливо використовувати без 

жодних технічних проблем, однак такі масштабні проекти пов'язані з великими витратами 

капіталу, а також імпульсним характером одержання великої кількості електроенергії у 

віддалених від споживачів районах. 

Найпростішою енергетичною установкою є гребля з турбінами поперек  гирла 

морської затоки, але вона може спричинити деградацію навколишнього  середовища. Як уже 

зазначалося, електростанції, які використовують енергію морських припливів, вигідно 

споруджувати на тих ділянках узбережжя Світового океану, де припливи найвищі. До таких 

ділянок належать, наприклад, канадська затока Фанді (висота припливу становить 17 м), 

протока Ла-Манш (15 м), Пенжинська затока Охотського моря (13 м) та ін. Уся потужність 

океанських припливів на планеті оцінюється у 3000 ГВт. З них приблизно 1000 ГВт 

розсіюється у мілководних прибережних районах, де можливе зведення інженерних споруд. 

Загальна кількість припливної енергії у Світовому океані - 3,9 о 10м кДж. 

Нині ПЕС побудовані і вже років 20-25 успішно працюють на трьох континентах: 

промислова Ране на узбережжі Ла-Маншу (Франція) потужністю 240 МВт, дослідні - 

Кислогубська у Кольській затоці (Росія) потужністю 400 кВт, Цзянсян потужністю 3,2 МВт 

(Китай) та Аннаполіс потужністю 20 МВт (Канада). 

У Японії, наприклад, ПЕС працює за такою схемою: вночі, коли споживання 

електроенергії низьке, приплив піднімає морську воду у спеціальне водоймище, а вдень ця 

вода зливається назад, генеруючи електрику. Для Японії з її протяжною  береговою лінією 

знайти придатні місця для будівництва таких ПЕС легко. У цій країні на сьогодні діють 53 

атомні (тобто потенційно небезпечні) електростанції, а викопне паливо вона змушена 

імпортувати. Тому будівництво ПЕС для Японії і економічно вигідне, і екологічно дуже 

важливе. У процесі будівництва припливної електростанції велика увага приділяється саме 

екологічності спорудження. Для цього форма дна каналів, якими протікає морська вода, 

вибирається так, щоб тварини, що випадково потрапили до каналу, могли вибратися з нього. 

Як же працює ПЕС? На річці будується гребля для затримки вод високого  припливу. 

Коли припливні води відступають, затримана греблею вода випускається в океан через 

грушоподібні турбіни під греблею, і виробляється електроенергія. Електроенергію можна 

виробляти як при відпливі, так і при припливі. Припливна хвиля затримується за греблею в 

результаті відкриття ряду донних затворів, що дозволяє їй рухатися нагору річкою у 

напрямку джерела. Затвори закривають тоді, коли приплив досягає найвищого рівня, а потім, 

по мірі відпливу, воді, замкненій за греблею, дозволяють стікати до моря через турбіни.  При 

низькому рівні води, тобто при відпливі, велика частина цієї води спускається. Коли 

припливні води знов надходять, то зупиняються перед закритими затворами, рівень води з 

боку моря перевищує її рівень на боці греблі, зверненої до суші.  Після того, як буде 

досягнутий достатній напір, воді дозволяють текти нагору річкою, проходячи через турбіни, і 

знову виробляти електрику. Таким чином, енергія виробляється і за рахунок відпливу, і за 

рахунок припливу. 

Принцип її роботи приваблює своєю простотою і майже повною відсутністю рухомих 

частин. Хвиля, яка падає під козирок 1, стискає повітря й жене його крізь сопловий канал 2 до 

турбіни 3. яка приводить в дію електрогенератор. 

В Японії створено подібну прибійну електростанцію потужністю 50 кВт.  Собівартість 

виробленої нею електроенергії становить 20-30 ен/кВтгод, що відповідає собівартості 

електроенергії, яка виробляється дизель-електричними станціями. 

Основними причинами, які стримують розвиток хвилевих енергоустановок, є  розосередження 

енергії на великій поверхні, непостійне хвилевідтворення, низька швидкість руху хвиль при 

значних силах їхньої дії. Таким чином, коли проектуються хвилеві енергоустановки, слід 



насамперед вирішувати питання концентрації та акумулювання енергії, а також ефективного 

її перетворювання з максимальним використанням наявних технічних рішень. Основними 

шляхами розвитку хвилевих енергоустановок є підвищення концентрації енергії хвиль і 

енергоємності акумуляторів, їхньої надійності та ефективності перетворювання енергії. 

 

  



Тема 11. 

Теплові насоси 

 

Основні терміни і визначення 

Тепловий насос - пристрій для передавання теплової енергії від джерела 

низькопотенційної енергії (з низькою температурою) до споживача з вищою температурою. 

Термодинамічний цикл - термодинамічний процес, в результаті якого система після 

декількох змін свого стану повертається у початковий стан. 

Прямий термодинамічний цикл - термодинамічний цикл, в якому до системи підводять 

теплову енергію за вищої температури, а відводять теплову енергію за нижчої температури, 

різницю теплових енергій використовують на виконання роботи. 

Обернений термодинамічний цикл - термодинамічний цикл, в якому до системи 

підводять теплову енергію за нижчої температури, а відводять теплову енергію за вищої 

температури, різниця цих теплових енергій дорівнює витраченій на це роботі. 

Цикл Карно — ідеальний термодинамічний цикл. У циклі чотири фази: 1) робоче тіло 

нагрівається за постійної температури, 2) робоче тіло розширюється за постійної ентропії, 3) 

робоче тіло охолоджується за постійної температури, 4) робоче тіло стискається за постійної 

ентропії. 

 

Джерела відновлювальної низькопотенційної теплоти 

 

Ефективність роботи ПТН багато у чому залежить від параметрів джерела 

низькопотенційної теплоти (ДНТ): повітря, ґрунту і поверхневих ґрунтових вод,  водойм. Для 

нормальної роботи ПТН ДНТ повинно підтримувати стабільно високу температуру протягом 

опалювального сезону, не бути корозійно-активним, забруднювальним і мати низькі 

експлуатаційні витрати. 

У табл. 5.2 наведено температурні показники, типові для розповсюджених ДНТ. 

Повітря, ґрунт і поверхневі ґрунтові води використовують для індивідуальних систем 

опалення. Для потужніших систем частіше використовують річкову, озерну, морську воду і 

глибинні ґрунтові води (нижче 20 м). 

Джерело тепла Температурний діапазон, °С 

Повітря від -10 до +15 

Поверхневі ґрунтові води від +7 до +12 

Озерна вода від 0 до +10 

Річкова вода від 0 до +10 

Морська вода від +3 до +8 

Ґрунт від 0 до +10 

Г либинні ґрунтові води від +10 

Г еотермальні джерела від +20 до +50 

 

Основи роботи теплового насосу 

Робота теплового насосу (ТН) схожа на роботу холодильної машини. Однак, якщо в 

холодильній машині основною метою є виробництво холоду, то в ТН - виробництво тепла для 

споживача. Низькотемпературним джерелом теплової енергії є природне середовище: ґрунт, 

водойми, повітря, енергетичний потенціал яких невичерпний. Особливістю роботи ТН є те, 

що кількість витраченої енергії на його роботу в декілька разів менша ніж  кількість 

отриманої теплової енергії. Тому ТН є одним з найефективніших  пристроїв опалення і 

кондиціонування серед відомих аналогів. ТН можуть 

бути парокомпресорного або абсорбційного типу. 

Парокомпресорний ТН 



Парокомпресорний ТН (ПТН) працює на основі зворотного термодинамічного циклу 

(найчастіше Карно, Ренкіна). 

Склад ПТН: 

- випаровувач; 

- компресор; 

- конденсатор; 

- дросель (терморозширювальний клапан); 

- зовнішній контур; 

- система опалення і гарячого водопостачання (ГВП). 

 

Класифікація ПТН 

Існує декілька ознак класифікації ПТН. 

За призначенням: 

- опалення; 

- опалення і кондиціювання; 

- гаряче водопостачання (ГВП). 

За агрегатним станом відновлювального низькотемпературного джерела і  теплоносія 

системи опалення і ГВП: 

- вода-вода; 

- вода-повітря; 

- повітря-вода; 

- повітря-повітря; 

- ґрунт-вода; 

- ґрунт-повітря. 

За типом компресорного обладнання: 

- спіральні; 

- поршневі; 

- гвинтові; 

- турбокомпресорні. 

За типом двигуна компресора: 

- електричний; 

- тепловий. 

За типом зовнішнього контуру: 

- розімкнений; 

- замкнений. 

Системи теплозабезпечення на основі ТН також бувають моновалентні і  бівалентні. 

Моновалентні системи забезпечують теплопостачання лише на основі ТН. До складу 

бівалентних систем входить додатковий пристрій обігріву (котел, електрообігрівач), який 

працює лише за пікових навантажень. У бівалентних системах ТН розраховують не на пікову, 

а на таку, за якої не потрібно вмикати додатковий обігрівач за середньої зимової 

температури. У такій системі ТН працює протягом всього сезону, а обігрівач лише (20-30) % 

часу. Використання бівалентних систем дозволяє зменшити вартість системи  опалення в 

цілому. 

 

  



Принцип роботи ПТН 

 

Конструкцію ПТН з ґрунтовим зондом і фреоновим холодоагентом показано на рис. 5.1. У 

ґрунтовому зонді, який є зовнішнім контуром системи, циркулює рідина (вода). В результаті 

циркуляції рідина нагрівається до температури ґрунту (в середньому до 8 °С) і акумулює 

низькотемпературну енергію навколишнього середовища. Проходячи через випаровувач, 

рідина 

нагріває холодоагент 

(фреон), який циркулює у 

внутрішньому контурі. 

Нагріваючись, холодоагент 

переходить із рідкого стану в 

газоподібний. Під час 

зміни агрегатного стану в 

холодоагенті накопичується 

достатньо велика 

енергія. Далі холодоагент у 

газоподібному стані 

надходить у компресор, де він 

стискається (фреон 

стискається з 4 до 26 

атмосфер). Під час стискання 

холодоагент нагрівається. 

Енергія нагрітого газу в 

конденсаторі передається 

системі опалення і ГВП. Під час 

передавання енергії холодоагент охолоджується. У випаровувач холодоагент потрапляє через 

дросель, внаслідок чого тиск газу і його температура знижуються. Далі процес повторюється 

циклічно. 

 

 

 

  

 



Темиа 12. Централізовані і розосереджені системи електропостачання  

 

Основні терміни і визначення 

Підстанція (ПС) - електроустановка, призначена для приймання, трансформації і 

розподілу енергії. 

Джерело електроживлення (ДЕ) - джерело електроенергії, на шинах  якого здійснюють 

автоматичне регулювання параметрів напруги. Окрім електростанцій джерелами 

електроживлення є трансформаторні підстанції, на яких встановлено регулятори напруги, 

джерела реактивної енергії, лінійні регулятори та ін. 

Електрична мережа - об’єднання підстанцій і ліній електропередач. 

Електроенергетична система - сукупність електричних частин електричних станцій, 

електричних мереж, споживачів електроенергії, а також пристроїв керування, регулювання і 

захисту, які працюють узгоджено і забезпечують безперервність виробництва, передавання і 

споживання електроенергії. 

Енергетична система - система електростанцій, електричних і теплових мереж і 

устаткування для виробництва, передавання, розподілу і споживання теплової і електричної 

енергії: парові котли (ПК), турбіни (Т), генератори (Г). 

Пропускна здатність лінії електропередач - максимальна активна потужність трьох 

фаз, яку передано в усталеному режимі з урахуванням режимно-технічних обмежень. 

Об'єднана енергетична система (ОЕС) України – сукупність електростанцій, 

електричних і теплових мереж, інших об'єктів електроенергетики, що об'єднані спільним 

режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії за їх 

централізованого керування. 

Гідроакумулювальна електрична станція (ГАЕС) - гідроелектростанція, яку 

використовують для вирівнювання неоднорідності графіка навантаження  енергосистеми 

завдяки споживанню енергії у нічні години під час перекачування води із нижньої водойми у 

верхню і генерування енергії у пікові години. 

Маховик - пристрій для акумулювання кінетичної енергії. 

Розосереджена система електропостачання - мережа інтегрованих теплових і 

електростанцій малої і середньої потужності на основі викопних або  відновлювальних джерел 

енергії. 

Структура централізованих систем електропостачання 

 

Електроений вид енергії є універсальним, оскільки електроенергію можливо: 

- транспортувати на значі відстані з мінімальними втратами; 

- ефективно акумулювати; 

- зручно розгалужувати між споживачами. 

Використання електричної енергії спричинило появу прогресивних технологічних процесів, 

ефективних типів машин і механізмів, автоматизації процесу виробництва і сприяло швидкій 

електрифікації населених територій. У зв’язку з тим, що транспортування енергії у 

електричній формі здійснюють з невеликими втратами, економічно вигідним є спорудження 

високо потужних генерувальних станцій з розгалуженою системою ліній електропередач. За 

цієї умови системоутворювальні потужності можуть розташовуватись на значній  відстані від 

споживачів. Енергосистеми побудовані на цьому принципі мають чітку централізовану 

систему, в яку об’єднано декілька потужних електростанцій, електричну енергію від яких 

транспортують до споживачів. Для зменшення втрат під час транспортування електроенергії 

на великі відстані її передають високою напругою (220 кВ і вище), для чого на виході 

електростанцій встановлюють підвищувальні трансформаторні підстанції, а для  зворотного 

перетворення у безпосередній близькості від споживача – понижувальні трансформаторні 

підстанції. 

Розосереджені системи електропостачання 

 



Концепція розосереджених систем електропостачання передбачає використання тепло- 

і електростанцій малої та середньої потужності, які об’єднані в мережу. До теперішнього часу 

розосереджені системи електропостачання в основному використовують у малонаселених 

регіонах, де недоцільно прокладати лінії електропередач від потужних електростанцій. У 

таких регіонах для організації електропостачання використовують автономні газові або 

дизельні електростанції. 

Сучасний стан розвитку відновлювальних і когенераційних джерел енергії призвів до 

значного здешевлення вартості отриманої від них електричної і теплової енергії. Тому в 

розвинутих країнах їх активно розглядають як альтернативу системі центрального 

електропостачання, особливо в сільських регіонах. Впровадження зеленого тарифу сприяє 

підключенню відновлювальних і когенераційних джерел до центральної мережі, в результаті 

чого система електропостачання втрачає ієрархічну структуру. Наявність у системі декількох 

малопотужних джерел енергії у безпосередній близькості від споживача дає змогу: 

- зменшити втрати на транспортування енергії; 

- максимально використовувати потенціал відновлювальної енергетики; 

- збільшити надійність постачання енергії; 

- адаптувати споживання енергії до режимних і ринкових умов функціонування 

енергосистеми шляхом відповідного підключення/ відключення споживачів. 

Реалізація перерахованих переваг можлива за умови впровадження системи  організації 

акумулювання, транспортування і розподілу енергії на основі аналізу інформації про обсяг 

споживання/генерування і вартість енергії кожного вузла мережі з врахуванням вартості 

енергії і її втрат під час транспортування від кожного генерувального вузла до споживача. 

Завдяки інтелектуальному керуванню в розподілених системах можливо забезпечити: 

- зниження пікового навантаження і вирівнювання графіка навантаження; 

- двосторонній обмін енергії з енергосистемою; 

- обмеження струмів короткого замикання і забезпечення необхідної якості 

електроенергії; 

- безперебійне електропостачання. 

У ролі акумуляторів енергії в розосереджених системах доцільно використовувати Г 

АЕС, маховики, електричні акумулятори енергії. 

Запитання 

1. Перерахуйте основні складові електричних мереж. 

2. Вкажіть значення максимальної напруги, яку використовують під час 

транспортування електричної енергії. 

3. Назвіть основні типи розімкнених електричних мереж. 

4. Перерахуйте заходи, якими підвищують надійність електропостачання. 

5. Вкажіть причину використання багатоконтурних електричних мереж переважно для 

електропостачання великих міст і промислових районів. 

6. Назвіть тип електростанцій, який є основою маневрових потужностей  енергетичної 

системи. 

7. Перелічіть переваги використання розосереджених систем електроживлення у 

порівнянні з централізованими системами. 

 

 

ВИСНОВКИ 

1. Обсяг запасів викопних джерел енергії є обмеженим, тому нагальною задачею є 

економія енергетичних ресурсів, для вирішення якої доцільно вживати ряд заходів з 

підвищення енергозбереження і енергоефективності, основними з них є: 

- використання пристроїв та устаткування з малим споживанням енергії; 

- використання енергоефективних технологій для генерування та транспортуванні 

енергії; 

- теплоізоляція будівель; 



- заміщення викопних джерел енергії на відновлювальні. 

 

2. Біопаливо є одним з найдешевших типів відновлювальних джерел енергії. 

Основним ресурсом для виробництва біопалива є деревина, відходи  деревообробної 

промисловості, крохмаловмісні (картопля, зернові) і олієвмісні (соняшник, ріпак, рапс, 

кокосова пальма, льон, кукурудза) культури, з яких виготовляють бензин, біодизель, мастила, 

а також етанол. 

3. Теплові насоси - пристрої для перетворення низькотемпературної енергії 

природних джерел (грунту, водойм, підземних вод) у високотмпературну енергію, яку можна 

використовувати для систем опалення і системи гарячого водпостачання. Для виробництва 1 

кВт теплової енергії тепловим насосом необхідно лише (200-300) Вт електричної енергії, 

іншу частину енергії відбирають від низькотемпературних джерел тепла (грунту,  водойм), 

тому ці пристрої мають найбільшу ефективність серед відомих аналогів.  

4. Сонячна енергія має найбільший потенціал серед відновлювальних  джерел енергії, 

її потужність 1.7 10
14

 кВт. У зв’язку з цим сонячна енергетика є одним з найперспективніших 

відновлювальних енергоносіїв, яку використовують для генерування теплової і електричної 

енергії. Нестабільність і низька питома потужність сонячного випромінювання, максимальне 

значення якої 1 кВт/м , передбачає використання в системах енергозабезпечення 

акумуляторів енергії і систем відбору максимальної потужності, що ускладнює структуру 

системи у порівнянні з централізованими системами. 

5. Енергетичний потенціал вітру становить 16.8 10
15

 кВтгод (близько 1 % від енергії 

Сонця). Енергію вітру найчастіше використовують для генерування електричної енергії з 

використанням вітроелектричних установок, які бувають двох типів: з вертикальною і 

горизонтальною віссю обертання. На практиці частіше використовують вітроелектричні 

установки з горизонтальною віссю обертання, що пояснюється більшим значенням їх ККД і 

меншою вартістю. Найбільшу вихідну потужність ВЕУ розвивають в узгодженому режимі 

роботи за певного значення параметра швидкохідності. Для забезпечення вказаного  режиму 

роботи використовують пристрої відбору максимальної потужності на основі перетворювачів 

електричної енергії. 

6. Електрична мережа повинна забезпечувати надійне, необхідної якості  

електропостачання, мати високий рівень безпеки, економічності експлуатації і  можливість 

розширення. У зв’язку з тим, що транспортування енергії у електричній формі здійснюють з 

невеликими втратами, економічно вигідним є спорудження централізованих високопотужних 

генерувальних станцій з розгалуженою системою ліній електропередач. Концепція 

розосереджених систем електропостачання передбачає використання тепло- і електростанцій 

малої і середньої потужності, які об’єднані в розосереджену мережу. Розосереджені системи 

електропостачання розглядають як альтернативу системі центрального електропостачання, 

особливо в сільських регіонах. Впровадження зеленого тарифу сприяє підключенню 

відновлювальних і когенераційних джерел до центральної мережі, в результаті чого система 

електропостачання втрачає ієрархічну структуру. Наявність в системі ряду малопотужних 

джерел енергії у безпосередній близькості від споживача дає змогу: 

- зменшити втрати на транспортування енергії; 

- максимально використовувати потенціал відновлювальної енергетики; 

- збільшити надійність постачання енергії; 

- адаптувати споживання енергії до режимних і ринкових умов функціонування 

енергосистеми шляхом відповідного підключення/ відключення споживачів.  

Реалізація перерахованих переваг можлива за умови впровадження системи організації 

акумулювання, транспортування і розподілу енергії на основі аналізу інформації про обсяг 

споживання/генерування і вартість енергії кожного вузла мережі з врахуванням вартості 

енергії і її втрат під чася транспортування від кожного генерувального вузла до споживача. 


