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ВИКОРИСТАННЯ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ  

В ВІТРОВІЙ ТА СОНЯЧНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ 

 

Однією з найактуальніших проблем сьогоднішньої енергетики є проблема 

використання нетрадиційних джерел енергії та зберігання енергії, яку вони 

виробляють. За сучасних темпів розвитку людства, традиційні паливно-

енергетичні ресурси (нафта, газ, вугілля, і т.д.) за декілька століть можуть 

вичерпатися [1; 2]. Крім того, катастрофічне положення екології (забруднення 

атмосфери, водойм та землі шкідливими викидами в окремих регіонах Землі 

сягає критичних позначок) змушує вже сьогодні шукати альтернативні та більш 

екологічні джерела енергії [3–6]. 

Аналіз публікацій [4–8] показує, що використання сонячної та вітрової 

енергії може повністю задовольнити потреби людства в необхідній кількості 

електроенергії. Відповідно до даних Міжнародного Агентства Відновлюваної 

Енергетики (IRENA), за останнє десятиліття найбільш швидкими темпами 

зростають потужності саме відновлюваних джерел енергії [4; 8; 9]. Так, 

наприклад, електростанцій на відновлюваних джерелах енергії сьогодні вводять 

в експлуатацію більше, ніж на видобувному традиційному паливі. На зростання 

ролі відновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії вказують річні 

темпи встановлення потужності як в цілому у світі, так і окремо в кожній із 

провідних країн, які активно розвивають сонячну та вітрову енергетику [10]. 

Незважаючи на перспективи сонячних та вітрових електростанцій основною 

їх вадою є циклічність та нерівномірність роботи (залежить від погодних умов 

та періоду доби). Суттєві коливання електроенергії призводять до дисбалансу 

між виробництвом та споживанням. Це позначається на стабільності мережі – 

аж до її відмови. 

Одним із важливих напрямків підвищення ефективності нетрадиційних 

джерел енергії є розробка систем накопичення та зберігання енергії (СНЗЕ) 

[10–19]. Ведучі країни світу вже зараз ведуть проактивну політику в цьому 

напрямку. Так, наприклад, Китай відносить СНЗЕ до однієї з 8 ключових сфер 

розвитку енергетики, і до 2021 року планує ввести 46 ГВт потужностей СНЗЕ. 

В США та Китаї інтенсивно розвивається масштабне виробництво СНЗЕ 

орієнтоване на насичення внутрішнього ринку та масові експортні поставки. На 

основі даних агентства Navigant Research, глобальний ринок СНЗЕ до 2025 року 

складатиме 80 млрд долл. США. 

Серед існуючих СНЗЕ, які активно розвиваються, можна виділити наступні: 
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– електрохімічні акумулятори (залізо-нікелеві, літій-іонні та ін.) (енергія 

накопичується в результаті протікання електрохімічних реакцій); 

– теплові та термодинамічні акумулятори (енергія накопичується у вигляді 

тепла); 

– пневматичні акумулятори (енергія накопичується за рахунок стиснення 

газу); 

– водневі акумулятори на паливних елементах (енергія накопичується за 

рахунок розкладання води з подальшим отриманням водню); 

– механічні акумулятори (енергія накопичується в тілах, які обертаються). 

Однією з найбільш перспективних є СНЗЕ на основі механічних 

накопичувачів енергії [18; 19]. До основних переваг механічних накопичувачів 

енергії, які використовують в своїй конструкції супермаховик, можна віднести: 

- велика питома потужність; 

- значна енергоємність в порівнянні з іншими акумуляторами енергії; 

- значний термін експлуатації; 

- не потребує періодичного обслуговування; 

- масштабованість; 

- майже повна відсутність шкідливого впливу на середовище. 

Отже, зважаючи на вичерпність традиційних енергетичних ресурсів (нафти, 

газу, вугілля, уранових руд) та погіршення екологічної ситуації в світі все 

більшу роль відіграватимуть нові нетрадиційні підходи до енергозабезпечення 

та енергозбереження. Успішний розвиток “зеленої” енергетики буде 

неможливий без розвитку такої обов’язкової і важливої компоненти, як системи 

накопичення та зберігання енергії. 
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НАДЕЖНАЯ ПОДСИСТЕМА – ГАРАНТ КАЧЕСТВА 

ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Вопросам теплозащиты ограждающих конструкций зданий уделяется 

особое внимание, так как это является одним из актуальных аспектов 

энергосбережения. Не случайно очень популярными являются навесные 

фасадные системы.  


