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2.4.1. Сонячна енергія 

 

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

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

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

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

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

В табл. 2.4.1 представлена тривалість сонячного сіяння (ТСС) в різних пунктах України. Мінімальні 
величини ТСС в усіх пунктах спостерігаються в грудні, що викликано найменшою тривалістю доби в 
цьому місяці і найбільшою хмарністю неба. В Поліссі ТСС за грудень складає 30-40 годин, в Лісостепу 
збільшується до 40-50 годин. В Степу відбувається подальший ріст ТСС до 60 годин за місяць, і 
максимальні її величини спостерігаються в Криму (Сімферополь – 78 годин за місяць). В північній і 
центральній частинах країни це складає всього 10-15% можливої ТСС, а в Причорномор’ї і Криму 
близько 20%. Розподіл сумарної радіації (в МДж/м2) по регіонах вказано на мал. 2.4.1. 
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У січні ТСС дещо збільшується, а в лютому вона вже приблизно в 2 рази більша, ніж в грудні для 
Полісся і Лісостепу (65-70 годин на місяць) і майже в 2,5-3 рази для Степу і Криму. 

Починаючи з березня, із збільшенням доби і зменшенням хмарності, ТСС інтенсивно зростає, 
досягаючи у  липні найбільших значень. 

В середньому за рік ТСС найбільших значень досягає на узбережжях морів і складає 2300-2400 
годин (виключаючи Генічеськ – 1990 годин), найменші річні величини ТСС спостерігаються у 
західних районах Полісся і Лісостепу (1800-1900 годин). 

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

В Карпатах тривалість сонячного сіяння (інсоляції) влітку в 1,5-3 рази більша, ніж взимку, при 
цьому в гірських районах із збільшенням висоти місцевості вона зменшується. З грудня по лютий 
тривалість інсоляції за абсолютним значенням найменша за рік, проте тривалість сонячного сіяння на 
підвищених місцях в середньогірській частині в 1,5 раза більша, ніж в передгірських, розташованих 
нижче місцевостях. 

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

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

На сумарну радіацію в холодне півріччя істотно впливає альбедо (відношення кількості 
променистої енергії Сонця, віддзеркаленої від поверхні будь-якого тіла, до кількості енергії, що падає 
на цю поверхню) підстилаючої поверхні, що змінюється в залежності від сталості снігового покриву. 
Якщо сніговий покрив лежить цілий місяць, сумарна радіація зростає на 27% (порівняно з умовами 
безсніжної зими при однаковій хмарності); якщо сніг лежить 20 діб, вона збільшується на 9%, а якщо 
15 діб – на 5%. 

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

В цілому радіаційний режим території України, особливо її південних районів, сприятливий для 
практичного використання сонячної енергії. 
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В експериментальних системах величезні матриці керованих комп'ютером дзеркал простежують 
сонце і фокусують сонячне світло на центральному пункті збору випромінення, звичайно на горі 
високої вежі. Це висококонцентроване сонячне світло може забезпечити підвищення температури 
теплоносія, достатньої для здійснення виробничих процесів або створення руху з великим тиском, для 
обертання турбіни і виробництва електричного струму. 

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

Спостерігаються дві технології для збирання, накопичення та перетворення сонячної енергії. Вони  
відомі як центральна приймальна система і розподільна колекторна система. Центральна приймальна 
система складається з великого поля сонцевловлювальних дзеркал (геліостатів), які перехоплюють і 
переспрямовують вхідну сонячну радіацію у єдиний великий приймач, розташований на верхівці вежі. 
Ця конфігурація відома нам як "Power Tower" (мал. 2.4.2) (буквально баштова силова установка). 
Переспрямоване радіаційне тепло спрямовує робочу рідину в приймач. Ведеться дослідження по 
використанню різних робочих рідин, включаючи воду з високим тиском, високотемпературну пару, 
мастила, розплави солі та рідкі метали. Вибір робочої рідини залежить від конструкції станції. 
Сполучені Штати, наприклад, віддають перевагу розвитку приймачів, які будуть працювати з 
температурою близько 925°С, а потім з температурою біля 1100°С. 

 

 

Розподілена колекторна система не фокусує сонячне світло в центральний приймач, але замість 
цього перетворює сонячне світло у тепло в індивідуальному колекторному модулі. Кожний 
колекторний модуль складається з циліндричної дзеркальної поверхні, що переспрямовує сонячну 
радіацію в приймач-абсорбер, розташований у фокусі дзеркала; при такому устрої робоча рідина 



 100

циркулює крізь колектор, де вона спочатку нагрівається до великої температури, а потім 
 перекачується через мережу труб до котла або теплообмінника. Від цього пункту центральний 
приймач і розподільні колекторні системи ідентичні. Подальша конструкція системи однакова. 

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

Найбільша в світі  "solar furnace" ("сонячна пічка"), Одейлинська пічка, функціонує у Піренейських 
горах, на півдні Франції, з 1970 року (мал. 2.4.3). Ця система, що забезпечує температуру до 2000°С, 
використовується у виробництві чистих металів та інших речовин; надмірне тепло використовується 
для виробництва електричного струму, що живить мережу підприємств комунального обслуговуван-
ня. Менші за розмірами станції проходять випробовування у Франції, Італії, Іспанії та Японії. 

 

Декілька приватних і державних експериментальних баштових силових установок, що виробляють 
електричний струм, побудовано в Сполучених Штатах. Одна з них, відома як "Solar One", знаходиться 
в пустелі Мояві, в південній Каліфорнії, і виробляє достатньо електрики, щоб задовольнити потреби 
3000 родин (мал. 2.4.4.). Головне використання таких порівняно невеликих заводів полягатиме у 
впровадженні додаткової (резервної) енергії для забезпечення часу "пік" у денному використанні 
енергії, особливо в Каліфорнії і південно-західних штатах з високим електричним навантаженням часу 
пікових годин влітку через потреби кондиціонування повітря. 

 



 101

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

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

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

Фотогальванічні вічка функціонують таким чином. 

Коли сонячне світло потрапляє на кристал кремнію, воно вибиває електрон з його зафіксованої 
позиції в кристалічній структурі. Негативно заряджені електрони таким чином звільняються для руху і 
генерації струму, проте при звичайних обставинах вони швидко перетворюються знов на позитивно 
заряджені “дірки”, якими вони були. 

З метою отримання корисної роботи сонячних вічок повинно бути налагоджено електричний 
бар’єр, який зупиняв би вільні електрони від простого потрапляння до ближньої дірки. Бар’єр 
розподіляє електрони і дірки, негативно і позитивно заряджені, й спрямовує їх у різні напрямки. Це 
здійснюється додаванням в кремній невеликих кількостей включень, які роблять його 
напівпровідником. Якщо, наприклад, додається фосфор, створюється надлишок електронів порівняно з 
дірками, і утворюється “п-типовий” напівпровідник, в якому деякі електрони отримують умови для 
руху. Але для того, щоб отримати електричний струм, також потрібний позитивний заряд; тоді 
додають такий елемент, як бор, в інший кристал кварцу, створюючи додаткові дірки або позитивно 
заряджений “р-типовий” напівпровідник. В сонячних вічках п-типові і р-типові напівпровідники 
поєднано разом і їхні зовнішні поверхні пов’язано електрич-ною проводкою, як показано на мал. 2.4.5. 

 

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

Фотогальванічні вічка все ще продовжують бути надто матеріально витратними для того, щоб 
створювати конкуренцію умовно виробленою електроенергією на територіях з електричною мережею. 
Проте в місцях, розташованих далеко від центральної генеруючої мережі, фотогальванічні системи 
конкурують з іншими джерелами енергії. Важливі території з раннім застосуванням фотогальванічних 
систем включають морські та повітряні навігаційні цілі, монітори і сенсори для навколишнього 
середовища. 

На мал. 2.4.6 зображені одинарне сонячне вічко, панель сонячних вічок, а також дім з 
енергетичною системою сонячних вічок. 
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Сонячні водонагрівачі (СВН) – найбільш розповсюджені в народному господарстві 
геліоенергетичні установки, котрі можуть працювати як автономно, так і у складі об’єктів традиційної 
енергетики, в системах опалення і кондиціювання, для підживлення котлів тощо. Основним елементом 
СВН є сонячний колектор чи "сонячний ящик", в якому знаходиться світлопоглинаюча панель з 
циркулюючим теплоносієм. Панель ізольована від дна та стінок ящика традиційними 
теплоізоляційними матеріалами, зверху ящик закритий 2-3-шаровим склінням. Такі СВН дозволяють 
отримувати теплоносій з температурою до 80-90°С. Кожен квадратний метр сонячного колектора може 
забезпечити економію 100-120 кг палива на рік в умовному обчисленні. Економічно доцільне 
використання геліоводонагрівачів, насамперед, на автономних об’єктах, базах та будинках відпочинку, 
профілакторіях тощо. Досліди, проведені НПО "Тор" (м.Миколаїв), показали, що в структурі теплового 
балансу середньостатистичного підприємства машинобудівної галузі витрата теплоенергії на гаряче 
водопостачання складає 8-10% загальної потреби, а переведення підприємств південного регіону 
України на централізовані геліосистеми гарячого водопостачання забезпечить економію 10000-15000 т 
умовного палива. 

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

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

Ризьким відділенням НДІ “Теплоелектропроект” був розроблений проект СЕС потужністю 200000 
кВт  [8]. 

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

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

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

За рахунок цього знищується природна конвекція, і встановлюється по глибині тришарова 
структура ставка. Нижній шар (глибиною близько 30%) має температуру до 100°С.  

Цю воду можна використовувати для практичних цілей. Розрахунки показали, що з одного такого 
ставка в сонячному районі можна отримати за рік приблизно 30 млн. кВт·год дешевої енергії [5]. 

В деяких країнах розробляються геліоенергетичні установки з використанням сонячних ставків. На 
озері Солтон Си (США, Каліфорнія) площею 932 км2 триває спорудження СЕС з потужністю модуля 5 
МВт з подальшим доведенням загальної потужності СЕС до 600 МВт. При цьому буде використано 
15% всієї площі озера. В Ізраїлі побудована СЕС потужністю 5 МВт з площею сонячного ставка 0,25 
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км2. На Мертвому морі (площа 500 км2) буде створено декілька СЕС потужністю по 50 МВт, і до 2000 
року буде введена в дію серія СЕС по 50-100 МВт загальною потужністю 2000-3000 МВт. 

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

Сонячні установки можна дуже широко застосовувати, особливо в сільській місцевості, для 
індивідуальних потреб: економічно доцільне використання сонячної енергії для гарячого 
водопостачання сезонних користувачів типу баз відпочинку, дачних поселень, а також для обігріву 
відкритих та закритих плавальних басейнів, спортивних споруд тощо. Конкурентоспроможні в 
порівнянні з традиційними установки для просушування зерна, лісоматеріалів, cільськогосподарських 
продуктів. У жаркому кліматі Середньої Азії раціонально використовувати установки для 
охолодження будівель і споруд, сільськогосподарських об’єктів, зберігання продуктів тощо. У сфері 
сільськогосподарського виробництва застосування повітряних колекторів сонячної енергії допоможе 
вирішити проблему опалення тваринницьких ферм, теплиць. 

У Швеції та Фінляндії реалізовані проекти (демонстраційні) сонячних систем теплозабезпечення із 
застосуванням теплових насосів і сезонних акумуляторів теплоти, які дозволяють покривати майже все 
навантаження опалення за рахунок сонячної енергії (акумулювання теплоти сонячної радіації, яка 
надходить влітку, в великих підземних резервуарах і використання її взимку) [16]. 

Потенціал сонячної енергії можна охарактеризувати середньорічним значенням надходження 
сонячної радіації на 1 м2 горизонтальної поверхні. Нижче наводиться річне надходження сонячної 
енергії на території деяких країн: СНД – 800-2000 кВт·год/м2; Німеччина, Польща, Чехія, Словаччина 
– 950-1050 кВт·год/м2; Угорщина – 1200 кВт·год/м2; Монголія – 1750 кВт·год/м2; Куба – 1900 
кВт·год/м2; Болгарія – 2000 кВт·год/м2 [16]. 

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

Умови для використання сонячної енергії в колишньому СРСР дуже сприятливі також у Середній 
Азії, Казахстані, Нижньому Поволжі, Північному Кавказі та країнах Закавказзя, на півдні Сибіру, в 
Молдові.  

Сонячна енергія перетворюється в електричну на сонячних електростанціях. Для розміщення СЕС 
найбільше підходять посушливі та пустельні зони. На поверхню найбільших пустель світу загальною 
площею 20000000 км2 за рік надходить приблизно 5·1016 кВт·год сонячної енергії. При ефективності 
перетворення сонячної енергії в електричну, яка дорівнює 10%, достатньо використання всього 1% 
території пустельних зон для розміщення СЕС, щоб забезпечити сучасний світовий рівень 
енерговикористання. 

У 1985 році в селищі Щолкіно в Криму була введена в експлуатацію перша в колишньому СРСР 
сонячна електростанція СЕС-5 потужністю 5 МВт. В США ізраїльською фірмою "Луз" в 1988 році 
були побудовані 7 СЕС потужністю 30 МВт, а в 1992 році – СЕС потужністю 350 МВт. 
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Для покриття потреб в електроенергії всієї Західної Європи достатньо побудувати в Іспанії серію 
СЕС на площі, яка займе 1,8% її території. При цьому будуть замінені всі АЕС. 

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

Сонячні батареї поки що використовуються в основному в космосі, а на Землі тільки для 
електрозабезпечення автономних споживачів потужністю до 1 кВт [16]. В колишньому СРСР більше 
100 фотоелектричних електростанцій забезпечують електроенергією річкові бакени, сигнальні вогні, 
системи аварійного зв’язку, лампи маяків тощо. Електричну потужність від 100 до 200 Вт можна 
отримати з 1 м2 сучасних сонячних батарей на яскравому світлі, і при цьому не буде ніякого 
забруднення довкілля шкідливими хімічними речовинами тощо [9]. 

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

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

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

Зараз у світі в експлуатації знаходиться більше 5 млн. сонячних водонагрівачів, котрі 
використовуються в індивідуальних житлових будинках, централізованих системах гарячого 
водопостачання житлових та громадських будівель, включаючи лікарні, готелі, будинки відпочинку 
тощо. Налагоджено промислове виробництво сонячних водонагрівачів в Японії, Ізраїлі, Кіпрі, США, 
Австралії, Індії, Франції, ПАР та інших країнах [16]. 

Серійне виробництво сонячних колекторів на основі сталевих панелей розпочато на Братському 
заводі опалювального обладнання Росії (робоча площа – 0,7 м2, гідравлічна ємкість – 4 л, 
тепловиробництво до 4000 ккал/добу, температура теплоносія – 60°С, вага – 50 кг). Аналогічні 
конструкції виробляються Алексєєвським заводом комплектуючих виробів (Мордовія), Бухарським 
заводом геліоапаратури тощо. В галузі зараз експлуатуються геліоводонагрівачі з загальною 
поверхнею понад 800 м2, загальним тепловиробництвом більше 500 Гкал/рік, що заощаджує 
приблизно 90 т палива на кожний агрегат [8]. 

Системи сонячного теплозабезпечення (геліоустановки) поділяють на пасивні та активні. 
Пасивні – найбільш дешеві та прості – ‘‘сонячні дома‘‘ – для збору та розподілу сонячної енергії 
використовують архітектурні елементи будівлі і не потребують додаткового обладнання. Ці системи 
включають в себе зачорнену південну стіну будівлі, на певній відстані від якої розташоване прозоре 
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покриття. У верхній та нижній частинах стіни є отвори, що з’єднують простір між стіною та прозорим 
покриттям з внутрішнім об’ємом будівлі. Сонячна радіація нагріває стіну; повітря, що омиває стіну, 
нагрівається від неї і потрапляє через верхні отвори в помешкання. Циркуляція повітря відбувається за 
рахунок природної конвекції чи вентилятором. Але все одно частіше використовуються активні 
системи з обладнанням для збору, зберігання і розподілу сонячної радіації – вони дозволяють 
покращити архітектуру будівлі, збільшують ефективність використання сонячної енергії, а також 
дають змогу забезпечити більші можливості регулювання теплової напруги і розширюють область 
застосування [3]. 

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

В залежності від виду теплоносія в контурі КСЕ розрізняють рідинні та повітряні геліосистеми. 
Теплоносієм в КСЕ може бути рідина (вода, 40-50% водний розчин етилен – чи пропіленгліколю тощо) 
чи газ (повітря). Використання повітря дозволяє виключити проблеми замерзання і корозії, але 
теплотехнічно ці системи менш ефективні, ніж рідинні. В основному теплоносієм служить вода чи 
антифриз. При цьому ККД КСЕ більший, але існує можливість замерзання чи корозії, перегріву. 
Теплота в будівлі розподіляється за допомогою вентилятора та повітроводів у повітряних системах або 
за допомогою випромінюючих панелей, радіаторів чи конвекторів, розрахованих на знижений 
температурний теплоносій (рідинні системи). Якщо теплове навантаження опалення дорівнює 45-60 
Вт/м2, то при використанні напідложної системи опалення достатньо мати температуру води 30°С, а 
температуру поверхні підлоги 22-24°С, щоб в приміщенні температура повітря була 18°С. При цьому 
коефіцієнт тепловіддачі від підлоги до повітря дорівнює 10-12 Вт (м2/°С). Підлога звичайно з бетону, 
всередині котрого ряд поліетиленових труб (діаметр 20 мм) для теплоносія, знизу розміщується шар 
теплоізоляції, що гідроізолюється від шару кам’яної засипки. У іншому варіанті використовуються 
мідні труби з алюмінієвим ребром діаметром 50 мм, розташовані над шаром жорсткого поліуретану. 
Зверху на алюмінієвий лист кладеться шар підлоги, а на нього палас. Під опалюваною підлогою може 
розміщуватися галечний акумулятор, крізь який за допомогою вентилятора продувається повітря. 
Принципова схема рідинної та повітряної систем сонячного опалення (мал. 2.4.7)  має сонячний 
колектор, акумулятор теплоти, насоси, вентилятори, додаткове джерело енергії, регулюючу арматуру, 
подаючий і зворотний трубопроводи (повітродуви). 
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На мал. 2.4.8 показаний житловий будинок з рідинним сонячним колектором на даху. Інше 
обладнання геліосистеми опалення і гарячого водозабезпечення будинку розташоване в підвалі. 
Там встановлений основний акумулятор теплоти, теплообмінник для підігріву води, бак для 
акумулювання гарячої води, теплообмінник для нагріву повітря для опалення будинку, 
розширювальний бак і теплообмінник для передачі теплоти від антифризу до води. Зовні будинку 
знаходиться теплообмінник для скидання надлишкової кількості отриманої сонячної теплоти 
влітку. В будинку передбачене повітряне опалення. 

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

 Недоліки активних геліосистем: 

•         Недостатня надійність обладнання, в тому числі системи автоматичного управління, 
невірною його установкою, поганим технічним обслуговуванням, небезпекою замерзання і 
корозії. 

•         Висока вартість. 

Недоліки пасивних геліосистем: 

•         Труднощі з підтриманням температурного режиму, необхідного для забезпечення 
теплового комфорту в опалюваних приміщеннях. 
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•         Влітку будівлі з геліотеплицями можуть перегріватися.  

Переваги активних геліосистем: 

•         Легкість та гнучкість інтегрування системи з будівлею. 

•         Можливість автоматичного управління роботою системи і зниження теплових витрат. 

Переваги пасивних геліосистем: 

•         Прості і надійні в роботі. 

•         Мають невелику вартість [16]. 

 

Система розподілених колекторів. На мал. 4.2.9. показана система, що складається з багатьох 
невеликих концентруючих колекторів, кожен з яких незалежно слідкує за Сонцем. Концентратори 
повинні мати форму параболоїдів. Кожний колектор передає сонячну енергію рідині-теплоносію, 
гаряча рідина від усіх колекторів збирається в центральній електростанції. Теплонесуча рідина 
може бути водяною парою, якщо вона буде прямо використана в паровій турбіні, чи якимось 
термохімічним середовищем, наприклад, дисоційованим аміаком. Схема пристрою, що 
грунтується на дисоціації та синтезі аміаку, показана на мал. 4.2.10. 
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Перевагою останньої системи є те, що у разі використання хімічного реагенту немає витрат між 
колектором і тепловим двигуном – тепло може передаватися на велику відстань чи впродовж 
тривалого часу. В цій системі сонячні промені фокусуються на приймачі, в котрому газоподібний аміак 
при високому тиску (30 МПа) дисоціює на водень та азот. Ця реакція ендотермічна, дефект енергії 
складає H = –46 КДж/моль NH3, сонячне випромінювання забезпечує систему енергією, необхідною 
для цієї реакції. В присутності каталізатора в камері синтезу азот і водень частково рекомбінують, 
виділене при цьому тепло можна використовувати для підключення зовнішнього теплового двигуна чи 
іншого пристрою. Виходячи з камери синтезу, потік охолоджується, що призводить до зрідження 
аміаку. 

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

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

Використання енергії Сонця можна здійснювати шляхом створення пасивних (теплота передається 
за допомогою радіації, теплопровідності чи природної конвекції) і активних (плоскі колектори) 
сонячних установок, і саме вони є елементами сонячної енергетики. 

Характеристика впливу на екологію 

Даючи екологічну оцінку використанню відновлюваних джерел енергії, можна умовно виділити 2 
ситуації:  

 •         мова йде про концентрацію енергії чи енергоресурсів, що до цього розподілялися в біосфері 
досить рівномірно;  

•         бажано переміщувати енергію чи енергоресурси з однієї частини біосфери в іншу, а саме 
змінювати природний хід енерго- і масообміну. 

Сумарна небезпека для здоров’я людей обумовлена, перш за все, необхідністю переробки сировини 
для виробництва великої кількості високоякісних матеріалів (вилучення рідкісних елементів для 
сонячних батарей тощо), великими працезатратами. Такі відновлювані джерела енергії, як вітер, 
інсоляція, характеризуються нерівномірністю, тому необхідні пристрої для акумуляції енергії чи 
співвідносні традиційні маневрені джерела. Але прямий вплив на природне середовище при 
перетворенні первинної енергії у вторинну в цілому не дає дуже небезпечних наслідків. 
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Говорити про вплив геліоустановок на природний тепловий режим планети не потрібно, тому що ці 
установки можуть використовувати лише маленьку частку сонячного тепла, що перепадає планеті, і 
отримана (вилучена) енергія після її перетворення повертається в природне середовище у вигляді 
тепла. Наземні перетворювання енергії, пов’язані з концентрацією сонячного випромінювання, 
потребують відторгнення території. Так, на 1 МВт баштової сонячної електростанції потрібна площа 
обертових дзеркал 0,035 км2 – це можна порівняти з відторгненням території (не завжди непридатні 
землі) для будівництва і експлуатації АЕС і ТЕС, включаючи земляні розробки по добуванню палива і 
складуванню продуктів його згоряння. Для задоволення комунально-побутових потреб площа 
геліоприймачів складає 2-5 м2/людину, всього 2-5 км2 на місто з 1 млн. людей. Основний шкідливий 
вплив геліоустановок непрямий – це технологічні процеси виробництва нових сполук, в тому числі на 
основі рідкісноземельних елементів, які містяться в земних породах в дуже малих концентраціях. У 
табл. 2.4.2 наведена питома землевитратність електростанцій різного типу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


