НАУКА — НАУКОВОТЕХНІЧНОМУ ПРОГРЕСУ В ГІДРОЕНЕРГЕТИЦІ
УДК 621.311.21. 004.14

ВАСЬКО П.Ф., докт. техн. наук,,
ВЕРБОВИЙ А.П., канд. техн. наук,
ІБРАГIМОВА М.Р., ПАЗИЧ С.Т.
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ

ГІДРОАКУМУЛЮВАЛЬНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ —
ТЕХНОЛОГІЧНА ОСНОВА ІНТЕГРАЦІЇ ПОТУЖНИХ ВІТРО
ТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ ДО СКЛАДУ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Виконано порівняльний аналіз технікоекономічних показників різних технологій
інтеграції потужних вітро та фотоелектричних станцій до складу електроенергетичної
системи. Обгрунтовано доцільність застосування гідроакумулювальних електростанцій.
К л ю ч о в і с л о в а: акумулювання енергії, вітроелектрична станція, гідроакумулювальна
станція, електроенергія, електросистема, інтеграція, фотоелектрична станція.

ступ. Використання енергії вітро та
фотоелектричних установок (ВЕУ,
ФЕУ) в системах автономного енергозабезпечення об'єктів знаходить широке розповсюдження і вже стало незаперечним фактом та
довело свою конкурентоздатність стосовно традиційних енергетичних технологій. Ефективність
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Рис. 1. Добові та середньомісячні значення потужності ВЕС
та ФЕС в складі електроенергетичної системи

Рис. 2. Добовий графік потужності електросистеми
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і надійність електропостачання на основі ВЕУ та
ФЕУ досягається в результаті застосування накопичувачів енергії, що компенсують нестабільність
та непередбачуваність зміни потужності установок внаслідок добової нерівномірності надходження енергії відновлюваних джерел (ВДЕ).
Згідно положень Директиви 2009/28/ЄС використання відновлюваної енергетики в
країнах ЄС на кінець 2020 року передбачено
на рівні 20% від загального обсягу споживаної енергії. Рішенням Ради Міністрів Енергетичного
Співтовариства
D/2012/04/MCEnC визначено, що в Україні обсяг використання енергії відновлюваних джерел в загальній структурі енергопостачання країни повинен складати 11% на
кінець 2020 року. Національний план дій
України з відновлюваної енергетики на
період до 2020 року (затверджено Розпорядженням КМ України від 1 жовтня 2014 №
902р) передбачає в період 20142020 років
збільшення потужності вітроенергетики з
497 МВт до 2280 МВт, а сонячної енергетики  з 819 МВт до 2300 МВт. Інтегрування
зазначених обсягів відновлюваної енергетики в діючі електроенергетичні системи потребує вирішення складних технологічних і
організаційних завдань, зумовлених наступними факторами:
 графік виробництва енергії вітровими і
фотоелектричними станціями (ВЕС, ФЕС)
має імовірнісний характер і не збігається з
графіком споживання енергії в електроенергетичній системі;
 процес виробництва енергії ВЕС та
ФЕС характеризується нестабільністю параметрів електроенергії, зумовленою пульсаціями швидкості вітру і зміною інтенсивГідроенергетика України, 1—2/2017, ISSN 18129277
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ності сонячного випромінювання.
Постановка задачі дослідження. Стохастична зміна параметрів генерованої електроенергії потужними ВЕС і ФЕС одночасно
зі зміною навантаження є передумовою їх
відключення від електросистеми для забезпечення сталого функціонування і необхідної якості напруги у споживачів [1, 2].
Приклад зміни потужності електросистеми
Каліфорнії (США) за добу впродовж квітня
місяця 2010 року наведено на (Рис. 1) за
інформації системного оператора [3]. Зміна
потужності генерування ФЕС та ВЕС значно більша за діапазон зміни навантаження
системи.
Традиційний метод узгодження процесів
виробництва і споживання електроенергії в
енергосистемі зі значною часткою потужності відновлюваних джерел енергії полягає
в будівництві додаткових маневрених і резервних потужностей. З метою досягнення
значної швидкодії резерву та його енергетичної ефективності знаходять застосування
електростанції Smart Power Generation
(SPG) на основі газотурбінних установок та двигунів внутрішнього
згоряння. Одинична потужність
таких станцій сягає 380 МВт
включно. За приклад, на (Рис. 2)
показано скриншот екрана оператора електросистеми Колорадо
(США), де зафіксовано ввімкнення зазначеного резерву SPG за одночасного зменшення потужності
ВЕС та збільшення навантаження
системи [4].
Найбільш ефективним регулятором для реалізації інтеграції
ВЕС та ФЕС до складу електросистеми слугують гідроелектричні
станції, проте їх потенціал в Україні практично вичерпано, а
будівництво нових регуляторів на
органічному паливі для відновлюваної енергетики є проблематичним (неприйнятним) ізза відсутності вітчизняних паливних ресурсів в достатніх обсягах.
Альтернативний підхід до
вирішення проблеми інтеграції в
електроенергетичну систему непередбачуваного надходження
енергії ВДЕ полягає в її накопиченні з подальшим використанням за заданим графіком для стаГідроенергетика України, 1—2/2017, ISSN 18129277

Рис. 3. Діапазони потужностей та капітальних затрат технологій
акумулювання

Рис. 4. Питома вартість електроенергії різних технологій акумулювання

Рис. 5. Діапазон зміни вартості виробництва електроенергії
для систем акумулювання електричної енергії

Рис. 6. Поточний рівень розвитку технологій акумулювання
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зон потужності та
відповідна питома вартість інвестицій для деяких
технологій наведено в матеріалах
обґрунтування
спорудження
гідроакумулювальних електростанцій в Австрії
[6]. Там же наведено і експлуатаційні витрати
на забезпечення
функціонування різних технологій, зокрема 
надпровідникових магнітних акумулювальних
систем (НМАС), гідроакумулювальних електростанцій (ГАЕС), пневмоакумулювальних електростанцій (ПАЕС). Кількісні значення технікоекономічних показників показано на Рис. 3, 4.
Остаточна економічна ефективність технології залежить також від втрат енергії на стадіях зарядки та зберігання і характеризується питомою
вартістю генерування електроенергії. Результати
досліджень [7,8] засвідчують, що на даному етапі
розвитку техніки існують лише дві технології
акумулювання, які надають можливості для
вирішення завдання інтеграція відновлюваної і
традиційної енергетики значних потужностей. До
них відносяться акумулювання потенційної
енергії у вигляді стисненого повітря або газу
(ПАЕС) і у вигляді запасу води (ГАЕС). Згідно з
даними
Тихоокеанської
Північнозахідної
національної лабораторії США
[9] в даний час експлуатуються
два потужних комплекси ПАЕС.
Найбільший з них має потужність 290 МВт (Huntorf, Німеччина) і функціонує з 1978 року.
Другий комплекс потужністю
110 МВт працює в штаті Алабама (США) з 1991 року. Обидві
станції використовують в якості
резервуара для стисненого
повітря соляні шахти і печери.
Зазначені технології характеризуються найменшою питомою вартістю генерування електроенергії, середнє значення якої
для ПАЕС становить 0,1
$/кВтгод., а для ГАЕС — 0,13
$/кВтгод. У першому випадку
величина вартості наведена за
умови наявності природних ре-

Таблицa 1. Показники енергетичної ефективності технологій акумулювання електроенергії вітро' та
фотоелектричних установок

лого функціонування системи. Необхідно визначити прийнятну технологію акумулювання електроенергії потужних ВЕС і ФЕС згідно зазначених в Національному плані дій з відновлюваної
енергетики обсягів їх впровадження.
Аналіз техніко'економічних показників різних технологій акумулювання електроенергії.
Вибір раціональної технології в кожному конкретному випадку залежить від наступних параметрів: необхідна потужність, обсяг енергії,
кількість циклів зарядурозряду, термін служби,
питома вартість інвестицій, експлуатаційні витрати, питома вартість генерованої електроенергії
та інші. Порівняльний сучасний аналіз
технікоекономічних
показників
дев'яти
найбільш поширених технологій опубліковано
Генеральною дирекцією з енергетики EUROPEN
COMMISSION [5] за результатами Об'єднаного
дослідного центру (JRC, 2012). Досяжний діапаТаблицa 2. Найпотужніші ГАЕС у світі
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зервуарів великої місткості для зберігання
повітря (газу) під тиском, а в разі ГАЕС — з урахуванням будівництва всього комплексу споруд.
Досягнуті діапазони зміни вартості різних технологій акумулювання наведені на Рис. 5
відповідно до [7].
Так як використання ВДЕ здійснюється задля зменшення потреби у викопних паливних
ресурсах, то для вибору прийнятної технології
акумулювання електроенергії потужних ВЕС та
ФЕС доцільно приймати до уваги не лише її
економічну ефективність на поточний час, але й
енергетичну ефективність, яка на сьогодні характеризується такими показниками як: коефіцієнт корисної дії процесу заряду (η), досяжна
кількість циклів зарядрозряд (λ), глибина розряду (D), енергетична рентабельність (ESOI —
Energy Stored on Invested). Значення ESOI
відповідає відношенню накопиченої енергії протягом терміну служби акумулятора, до кількості
затраченої енергії на його створення. Для вітро
та фотоелектричних установок енергетична рентабельність (EROI — Energy Return on
Investment) визначається аналогічним чином
[10]. Кількісні значення показників енергетичної
ефективності для найбільш поширених технологій акумулювання електричної енергії наведені
в Талб. 1 за результатами [11].
Результати сумісного аналізу економічної
ефективності (Рис. 5) та енергетичної ефективності (Табл. 1) різних технологій акумулювання
електроенергії засвідчують, що за потреби акумулювання енергії потужних ВЕС та ФЕС пріоритет належить застосуванню ПАЕС (за наявності
відповідних печер та шахт) та ГАЕС.
Міжнародне енергетичне агентство (IEA,
2014) в своїй Дорожній карті з акумулювання
енергії [12] також надає перевагу використанню
ГАЕС як єдино можливому комерційному проекту за потреби акумулювання електроенергії в
значних промислових обсягах з урахуванням вартості та ризиків технології (Рис. 6.).
Стан досліджень в області гідроакумулювання енергії відновлюваних джерел в Європі.
Європейська політика у сфері енергетики і клімату спрямована на використання енергії відновлюваних джерел в 2020 році на рівні 20% від загального попиту. Електроенергетичні системи повинні бути гнучкими, щоб гарантувати в
будьякий момент рівновагу між генерацією і споживанням. Забезпечення гнучкості електросистеми при наявності значної частки змінної величини потужності вітрових і сонячних електростанцій може бути досягнуто шляхом застосування технології акумулювання енергії в промислоГідроенергетика України, 1—2/2017, ISSN 18129277

Рис. 7. Потужності ГАЕС основних експлуатантів в країнах ЕС

вих обсягах. Ця технологія може бути реалізована
на основі використання ГАЕС, на яких в даний
час акумулюється до 99% поточного світового обсягу зберігання електроенергії. Однак, на території континентальної частини Європи дуже мало
сприятливих місць для побудови традиційних
ГАЕС зі стандартним перепадом висот між двома
басейнамиакумуляторами більше 150 метрів. Тому проводяться інтенсивні дослідження можливостей створення ГАЕС з розташуванням басейнів навіть на відстані до 20 км один від одного
з перепадом висот між ними від 50 метрів. Зокрема, в якості одного з басейнів оцінюється використання вже існуючої природної водойми для
зменшення негативних змін геоморфологічних
процесів в руслі і долині річки, важливих змін
ландшафту і примусового переселення людей. Результати досліджень по даній темі висвітлені в
звітах Об'єднаного дослідницького центру Європейської комісії [13,14]. Додаткові можливості
для гідроакумулювання енергії ВДЕ в промислових масштабах можуть бути реалізовані в разі використання ГАЕС на морській воді і розташування верхнього басейнуакумулятора на березі.
Перші проекти таких станцій реалізовані на островах в Японії та Іспанії [15, 16]. Найбільш масштабні пропозиції на даний час існують для
Ірландії [17]. В 2017 році розпочинається
будівництво комплексу ГАЕС на морській воді
потужністю в 300 МВт та фотоелектричної
станції потужністю в 600 МВт у Чилі в пустелі
Атакама на березі Тихого Океану [18]. Влада
Шотландії розглядає проект спорудження ГАЕС
потужністю 600 МВт, розміщеної на скелястому
високогір'ї [19]. Для Чорноморського узбережжя
України виконано оцінку економікоекологічних
умов створення ГАЕС на морській воді [20] і рекомендовано місце розташування станції потужністю 800 МВт [21] для акумулювання енергії
ВДЕ. Досліджуються можливості спорудження
ГАЕС, розташованих в морі [22].
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функціонування багатьох ГАЕС узагальнені і наведені в [23—25]. Список і параметри найпотужніших станцій світу наведені в Табл. 2.
Згідно Національних планів дій країн ЄС в
сфері відновлюваної енергетики встановлена на
їх територіях потужність ГАЕС буде збільшена з
18,7 ГВт в 2005 році до 34,8 ГВт в 2020 році. Розподіл потужності ГАЕС за основними країнами
показано на (Рис. 7), а для всіх країнчленів ЄС
наведено в Табл. 3 [26].
Так, зокрема, Федеральною комісією з регулювання енергетики США (FERC) видано за останні
роки попередніх дозволів на будівництво 45 нових
ГАЕС сумарною потужністю близько 35 ГВт, а
портфель пропозицій перевищує 40 ГВт [8].
Плани розвитку ВДЕ разом з гідроелектростанціями (ГЕС) та ГАЕС для світової спільноти
на період до 2050 року узагальнено в [27] і наведено в Табл. 4, де представлено два сценарії розвитку подій, а кількісні результати надано у
відсотках до загального обсягу виробництва електроенергії.
В Україні, станом на 2016 рік, знаходяться в
експлуатації Київська ГАЕС потужністю 235
МВт, три агрегати Дністровської ГАЕС загальною потужністю 972 МВт та два агрегати Ташлицької ГАЕС загальною потужністю 302 МВт.
Виконуються проектні роботи на будівництво
Канівської ГАЕС потужністю 1000 МВт. В Програмі розвитку гідроенергетики на період до 2026
року, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 13 липня 2016 р. N 552р,
передбачено досягти загальної потужності ГАЕС
Перспективи та плани спорудження ГАЕС в
на рівні 4,4 ГВт.
світі та Україні. ГАЕС традиційно використовуВисновок. Перспектива масштабної інтегються для балансування процесів виробництва та
рації
вітроелектричних та фотоелектричних
споживання електроенергії і є важливою складовою промислових електроенергетичних систем станцій до складу електроенергетичної системи
великої потужності в різних країнах світу. Перша України полягає в застосуванні гідроакумулюстанція була побудована в 1882 році в Леттене вальних електростанцій. Взаємодоповнення ви(Швейцарія). Технічні параметри, характеристи- падкового переривчастого виробництва електроеки, конструктивні особливості та режими нергії станціями ВДЕ і можливості ГАЕС функціонувати в режимах навантаженнягенерація
дозволяє отримати
Таблицa 4. Плани розвитку ВДЕ з ГЕС та ГАЕС на період до 2050 року
необхідний графік
потужності енергосистеми при зміні
потенціалу енергії
відновлюваних
джерел та навантаження системи без
використання викопного органічного палива.
Проекти ГАЕС
повинні відповідаТаблицa 3. Потужності ГАЕС у країнах ЕС
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ти вимогам чинної нормативнотехнічної та правової бази України в енергетичній, будівельній,
природоохоронній та соціальній сферах.
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