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Об’єкт дослідження – воднева енергетика. 

Предмет дослідження – процеси виробництва, акумулювання та використання 

екологічного водню в Україні 

МЕТА ПРОЄКТУ: 

оцінка перспектив впровадження різних водневих технологій та розрахунок 

енергетичного та екологічного ефекту від їх впровадження в енергетику та інші 

галузі як на прикладі життєдіяльності Новомиргородської ТГ, так і України в цілому 
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КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії 

Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук; 
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Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

ЗАВДАННЯ 

- дослідити умови та перспективи використання водневих технологій

- проаналізувати проблеми сезонної генерації та споживання електроенергії в Україні

та запропонувати шляхи їх вирішення за допомогою енергії водню 

- розрахувати енергоефективність систем перетворення енергії відновлювальних

джерел малої та середньої потужності у водень 

- оцінити екологічний ефект від використання водню в газотранспортних мережах

- запропонувати концепцію універсальної схеми водневого генеруючого комплексу з

водневою заправною станцією середньої потужності 

- розробити схему водневого концентратора малої потужності для переходу від

споживання електроенергії та природного газу на енергію водню для приватного 

домогосподарства  

- здійснити оцінку генерації відновлювальних джерел енергії та потенціалу

конвертування потужностей у водень для енергетичної автономії та екологічної 

безпеки територіальних громад на прикладі життєдіяльності Новомиргородської ТГ 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

аналіз; синтез; фізичні методи розрахунку енергетичного балансу 

перетворень енергоносіїв; теоретичні основи молекулярно-кінетичної 

теорії газів; математичні методи обробки статистичних даних; методика 

екологічної оцінки; інформаційне моделювання; методи прогнозування 

параметрів експлуатації енергомереж 

Країни ЄС ухвалили «Європейську зелену 
угоду». Основна мета – досягнення 

кліматичного нейтралітету до 2050 року, де 
використання водню в енергетиці є одним із 

ключових напрямів для її досягнення 

ВИСНОВКИ: 

- Україна серед тих країн, що прагнуть до 2050 року здійснити енергетичний перехід на 70% екологічне виробництво енергії з відновлювальних джерел. Відповідну

концепцію Міністерство екології та захисту довкілля оприлюднило у грудні 2020 року і в ній водень є магістральним напрямом енергетичного переходу для країни. 

- результати дослідження свідчать, що автономний воднево-генеруючий комплекс потужністю 200 кВт при безперервній роботі може виробляти за добу до 100 кг 
(1100 м

3
) водню, що відповідає 300 л бензину в енергетичному еквіваленті, а заміна 20% природного газу в газотранспортній мережі на водень забезпечує 

зменшення викидів СО2 на 11 млн. т  щорічно та повністю виключає утворення твердих часток та пилу

- розроблена схема водневого концентратора дасть можливість відбирати водень з газотранспортних мереж без носія і таким чином сприяти абсолютно 
екологічній регенерації енергії водню для побутових та промислових потреб. Для автономного проживання сім’ї з 4 осіб достатньо 40 кг водню на рік, а невеликій 

територіальній громаді на 12 тис. сімей всього 600 т на рік 

- водневогенеруючі комплекси за розробленою схемою, в недалекому майбутньому, складуть конкуренцію електричним зарядним станціям та витіснять заправні

станції з викопними вуглеводнями та метаном і стануть центрами енергетичної автономії та екологічної безпеки територіальних громад та приватних 

домогосподарств 

ВДЕ 
Потужність 

МВт∙год 

Річна 
генерація 
МВт∙год 

Водневий 
еквівалент 

м
3
 т 

Приватна СЕС 0,01 
13,5 (заг) 
7,5 (надл) 

3000 
1670 

0,27 
0,15 

Комплекс приватних СЕС 
Новомиргородської громади (44) 

0,3 300 67000 6,1 

СЕС Златопільська 4,7 6000 1300000 120 

БГК Капітанівський 6 48000 10700000 970 

Воднева заправна станція середньої 
потужності 

0,2 1700 380000 34 

Генеруючий водневий комплекс для ТГ на 
12 000 сімей 

3,5 30240 6720000 611 

ТАБЛИЦЯ 1. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА КОНВЕРТАЦІЯ У ВОДЕНЬ 

ДЛЯ РІЗНИХ ВДЕ НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ ТГ  

Конвертування енергоносіїв: 2Н2О ↔ 2Н2 + О2        4,5 кВт∙год – 1 м³ Н2

Рис.1. Схема водневого генеруючого комплексу з 

водневою заправною станцією 

Рис.2. Схема водневого концентратора 

1 – бак-роздільник,  
2 – фільтр-роздільник, 
 3 – бак-концентратор,  
4,6,11 – впускні клапани, 
5-7 – випускні клапани,
8 – водневий компресор,

9 – система управління і контро-
лю,  
10 – система модемів,  
12, 19 – редуктори, 
 13 – манометри,  
14 – фільтр тонкої очистки, 
 15 – паливний елемент, 
16 – додаткові балони,  
17 – компресор природного газу, 
18 – газозмішувач 


