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Системи режимно-технологічного управління електромережами та
практика регулювання навантажень у енергосистемах зарубіжних країн з
урахуванням розвитку поновлюваної енергетики
1. Пріоритети та особливості розвитку магістральних електромереж. Сьогодні світ
переживає третю за рахунком енергетичну революцію. На початку XXI століття ми вступили в
епоху сталого розвитку і використання джерел енергії з низьким або нульовим вмістом вуглецю.
У доповіді «Прогноз Розвитку Світової Енергетики» (World Energy Outlook) за 2008 р.
Міжнародне Енергетичне Агентство (IEA) прогнозує подвоєння глобального споживання
електроенергії до 2030 р. Очікується, що частка електроенергії в сумарному енергоспоживанні
зросте з 17,2 до 22% у 2030 р. Згідно з прогнозом у розвиток електроенергетики потрібно вкласти
понад 20 трлн дол.
Світові установлені потужності з виробництва електроенергії, ГВт
Джерело енергії
Усього
ПДЕ
Великі ГЕС
Нетрадиційні ПДЕ:
енергія вітру
малі ГЕС
біомаса
геотермальна енергія
сонячна світлова енергія (ФУ),
підключена до мережі
сонячна теплова енергія
енергія океану

2006 р.
4300
977
770
207
74
73
45
9,5

2008 р.
4700
1140
860
280
121
85
52
10

2009 р.

5,1
0,4
0,3

13
0,5
0,3

21
0,7
0,3

1226
920
306
159
60
54
11

Джерело: REN21 та Міжнародне енергетичне агентство (EIA)

У 2009 р. 55,7% всієї електроенергії вироблено в енергосистемах країн-членів Євросоюзу з
мінеральних палив і лише 44,3% – на базі енергоносіїв із низьким або нульовим рівнем викидів
СО2 (ядерного палива – 27,8%, гідроенергії – 11,6%). Частка поновлюваних джерел енергії (ПДЕ) у
структурі виробництва електроенергії становила 16,3%.
У цілому, за прогнозами Міжнародної Ради з великих електроенергетичних систем –
CIGRE, споживання електроенергії у 27 країнах Євросоюзу до 2020 р. як і раніше, буде зростати з
щорічними темпами споживання електроенергії понад 1%, у результаті зросте частка
електроенергії в загальній структурі енергоспоживання Європи.
Для ефективного впровадження в життя відповідної енергетичної політики електричні
мережі, що складають основу електроенергетичних систем, за оцінкою CIGRE, покликані
відігравати стратегічно важливу роль у цьому процесі.
Переоснащення та підвищення технічного рівня мереж передавання і розподілу
електроенергії є першочерговим завданням Європейської системи електропостачання. Діючі
мережі старіють, їх розраховано головним чином на централізоване виробництво електроенергії
при слабких міжсистемних зв'язках. Крім того, на їх надійність впливають постійно зростаючі
мережеві перевантаження, потужності розподілених енергетичних ресурсів (DER) в тому числі
поновлюваних джерел енергії (ПДЕ).
У розвинених країнах з високим рівнем індустріалізації електричні мережі системи
передавання та розподілу електроенергії повинні постійно оновлюватися з адаптацією до нових
джерел генерації електроенергії.
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Протягом останнього десятиліття стан електромереж залишався практично незмінним,
незважаючи на технологічні нововведення і розвиток енергетичної сфери.
Сьогодні гостро постало питання щодо модернізації мереж для забезпечення безпечного і
безперебійного електропостачання з урахуванням завдань європейської енергетичної політики в
умовах інтенсивного розвитку ПДЕ та необхідності захисту навколишнього середовища.
За прогнозом МЕА необхідно за період з 2007 по 2030 р. інвестувати понад 1,5 трлн євро в
енергосистему ЄС для переобладнання електричних систем, починаючи від систем генерації (дві
третини інвестицій) і до систем передачі та розподілу, в тому числі і для впровадження пристроїв
«інтелектуальної» мережі (одна третина). За оцінкою ENTSO-E («Європейська мережа операторів
систем передавання електроенергії») інвестиції в системи передачі і розподілу електроенергії
становитимуть 500 млрд євро до 2030 р., 75% з яких піде на системи розподілу і 25% – на системи
передачі. Відповідно до аналізу фахівців з Ради енергооб'єднання європейських країн (UCTE)
17 млрд євро мають бути спрямовані на модернізацію електричних мереж з 2008 по 2012 рр. з
метою підвищення надійності роботи об'єднання Європейських енергосистем. Інвестиції є
ключовим фактором побудови гнучких і ефективних електричних мереж на основі нових
архітектурних схем та інноваційних технічних рішень.
Стратегічну роль електричних мереж Європейського Союзу (ЄС) в нових умовах
розвитку енергетики, за висновками CIGRE, зумовлено трьома причинами, що лежать в основі
Європейської енергетичної політики:
завершення об'єднання внутрішніх ринків електроенергії на загальноєвропейському
рівні;
забезпечення інтеграції зростаючих обсягів поновлюваних джерел енергії, що мають
нестійкий характер, в Європейську електроенергетичну систему;
зміцнення солідарності в галузі електроенергетики в рамках ЄС за допомогою
взаємних послуг з резервування електроенергетичних систем між країнами-членами ЄС та
сусідніми регіонами.
В умовах лібералізації енергетичних ринків контроль за ефективністю та надійністю їх
функціонування поступово переходить до неурядових організацій. Прикладом цього є створення
Європейського енергетичного співтовариства, сформованого на основі суб'єктів ринків
електроенергії та газу країн Південно-Східної Європи. Його мета – збільшення інвестицій у
енергопотужності, підвищення надійності енергопостачання через впровадження норм і
стандартів ЄС. При цьому ефект «пулу» (перерозподіл навантажень між енергосистемами країнчленів співтовариства та згладжування пікових навантажень) дає змогу оптимізувати потребу в
інвестиціях у секторі виробництва та передаванні електроенергії. Зокрема, згідно з роботою
Світового банку «Дослідження інвестицій в енергогенерацію» цей ефект до 2018 р. може
перевищити 3 млрд дол.
У 2008 р. за дорученням 42 компаній-операторів систем передавання електроенергії з 34
європейських країн створено асоціацію «Європейська мережа операторів систем передавання
електроенергії» (ENTSO-E). Мета її діяльності – зміцнення співробітництва на європейському
ринку електроенергії у сфері технічного розвитку, координації систем управління та узгодженості
концепцій діяльності операторів мереж, усунення технічних проблем, забезпечення надійного
функціонування електромереж. Перед операторами Європейської системи передавання
електроенергії стоїть завдання першочергової важливості: посилення зв'язків між
електроенергетичними системами Європи для зменшення ризику виникнення системних аварій, а
також поглиблення конкуренції між учасниками ринку електроенергії.
Посилення міжсистемних зв'язків необхідно для урівноваження виробництва і споживання
електроенергії при зростаючій інтеграції ПДЕ у загальну мережу. Для цього необхідно мати
достатні резервні маневрові потужності, розширювати впровадження систем розподіленої
генерації, а також розвивати промислові системи зберігання енергії.
Виникає
необхідність
більш
інтенсивного
створення
міжсистемних
ліній
електропередавання, кількість і пропускна спроможність яких відповідала би вимогам діючих
нормативів надійної роботи електричної мережі. Ці міжсистемні лінії зв'язку будуть також сягати
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за нинішні межі Європейської енергосистеми, головним чином у двох напрямах: у бік басейну
Середземного моря з метою сприяння реалізації проектів у сфері енергетики, розроблених
Європейським Союзом для цього регіону, і на схід, до енергосистем Росії та України, що
дозволить забезпечити обмін електроенергією між країнами та регіонами.
Вже зараз можна чітко визначити два основні напрями технічного розвитку, необхідного
для того, щоб оператори електроенергетичних систем змогли вирішувати нагальні проблеми в
даних умовах, це:
розширення і посилення великих міжсистемних зв'язків на континентальному рівні і
початкова стадія створення міжконтинентальних електричних мереж (Європа – Азія або Європа –
Африка);
розроблення і впровадження «інтелектуальних» (Smart Grid, Facts) електричних
мереж та електроенергетичних систем.
Для посилення і подальшого розширення міжсистемних зв'язків на континентальному рівні
створюються великі гібридні системи передавання електроенергії. До їх складу входять як ЛЕП
змінного струму (HVAC), які є основою електроенергетичних систем, так і високовольтні ЛЕП
постійного струму (HVDC), зокрема, для здійснення переходів через природні перешкоди та
об’єднання несинхронізованих енергосистем.
Розроблено технології та розпочато впровадження міжсистемних кабельних ліній
постійного струму з елегазовою ізоляцією, які дадуть можливість ефективно передавати значні
обсяги енергії на великі відстані.
Другий головний напрям – це всезростаюча роль впровадження систем розподіленої
генерації у структурі виробництва електроенергії та підвищення ефективності управління
електроспоживанням з боку кінцевого споживача. Нові концепції розподіленої генерації у тому
числі ПДЕ, ставлять перед енергомережею серйозні проблеми і вимагають більш досконалих
систем управління. Вони потребують вирішення питання щодо впровадження нових топологій
надійних мереж, ефективних систем акумулювання енергії та підвищення якості електроенергії.
У зарубіжній практиці все більша увага приділяється розвитку «інтелектуальних мереж» на
основі концепції Smart Grid. Це потужні магістральні мережі високої та надвисокої напруги з
пристроями FACTS, розподілені джерела генерації електроенергії з високоінтелектуальними
засобами управління; нові технології управління перетіканнями енергії; автоматизовані підстанції
із застосуванням сучасних інформаційних і комп'ютерних технологій; пристрої автоматики та
захисту на мікропроцесорній основі з використанням інтернет-технологій, засобів діагностики та
моніторингу режимів; сучасні системи контролю, обліку та регулювання споживання
електроенергії, а також управління навантаженням у аварійних режимах.
У розвинених країнах виконуються інтенсивні роботи зі створення пристроїв гнучкого
управління перетіканнями реактивної потужності та енергії на високовольтних лініях змінного
струму (FACTS) із застосуванням статичних компенсаторів, статичних синхронних поздовжніх
компенсаторів та інших пристроїв.
«Інтелектуальні» мережі (Smart Grid, FACTS) є об’єктом широкомасштабних досліджень
для об'єднаних груп університетів і промислових підприємств, в яких важливу роль відіграє
компанія ABB. Технології компанії ABB також застосовуються в таких новаторських проектах, як
розроблення умов, нормативів і методології приєднання до енергосистем парків
вітроенергетичних установок, що знаходяться поза материком з їх зростаючою потужністю. При
цьому високовольтні системи постійного струму виявилися конкурентоздатною альтернативою
для передавання електроенергії з віддалених місць у мегаполіси.
Досить великий розвиток розосередженого виробництва електроенергії, у тому числі ПДЕ,
підключених до розподільної мережі, змінює характер і функціональні можливості цих мереж.
Розподільні мережі стають все більш «активними» – за певних режимів навантаження відповідні
обсяги виробленої системами розподіленої генерації електроенергії може бути повернуто в
енергосистему. При цьому особливу увагу необхідно зосереджувати на збалансованості режиму
роботи такої енергосистеми.
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Крім того, повне відкриття доступу на ринок для всіх споживачів електроенергії викликає
необхідність в уніфікації інтелектуальних вимірювальних приладів, особливо для побутових
споживачів, що забезпечує більш високу енергоефективність для кінцевого споживача.
Зростання перетоку електроенергії на європейському рівні завдяки об'єднанню ринків,
прискорений розвиток поновлюваних джерел енергії в країнах-членах Європейського Союзу
відповідно до вимог Директив ЄС вимагають посилення координації в галузі експлуатації
європейських електроенергетичних систем. Координацію діяльності в цих умовах покладено на
Європейський координаційний центр з передавання електроенергії ENTSO-E (Європейська
мережа системних операторів передачі електроенергії), що здійснює управління перетіканням
електроенергії між енергосистемами, обсягами імпорту та експорту електроенергії за межі ЄС.
2. Розвиток ПДЕ і режимне управління в енергосистемах Євросоюзу: стан і
перспективи. У 2009 р. Європейська Комісія та Європарламент прийняли нову енергетичну та
кліматичну Програму (стратегію) розвитку країн ЄС до 2020 р. Ця програма умовно називається
«20:20:20», що означає:
енергетичну ефективність має бути підвищено на 20% до рівня 2009 р.;
частку відновлюваної енергетики на основі використання енергії вітру, сонця, води
та біопаливо має бути збільшено з 8,5% у 2005 р. до 20% у 2020 р.;
викиди СО2 має бути знижено на 20% у порівнянні з рівнем 1990 р.
Національні плани частки поновлюваних джерел енергії в загальному
енергоспоживанні країн ЄС у 2020 р. (Директива ЄС 2009/29)
Країна

Бельгія
Болгарія
Чехія
Данія
Німеччина
Естонія
Ірландія
Греція
Іспанія
Франція
Італія
Кіпр
Латвія
Литва

Частка
План щодо
поновлюваних збільшення частки
джерел енергії поновлюваних
у споживанні джерел енергії у
2005 р.
споживанні
2020 р.
2,2 %
9,4 %
6,1 %
17,0 %
5,8 %
18,0 %
3,1 %
6,9 %
8,7 %
10,3 %
5,2 %
2,9 %
32,6 %
15,0 %

13 %
16 %
13 %
30 %
18 %
25 %
16 %
18 %
20 %
23 %
17 %
13 %
40 %
23 %

Країна

Люксембург
Угорщина
Мальта
Нідерланди
Австрія
Польща
Португалія
Румунія
Словенія
Словакія
Фінляндія
Швеція
Великобританія
ЄС-27

Частка
План щодо
поновлюваних збільшення частки
джерел енергії поновлюваних
у споживанні джерел енергії у
2005 р.
споживанні
2020 р.
0,9 %
4,3 %
0,0 %
2,4 %
23,3 %
7,2 %
20,5 %
17,8 %
16,0 %
6,7 %
28,5 %
39,8 %
1,3 %
11,5%

11 %
13 %
10 %
14 %
34 %
15 %
31 %
24 %
25 %
14 %
38 %
49 %
15 %
21,41%

Джерело: Євростат

Широке впровадження ПДЕ потребує відповідних змін у напрямі розвитку галузі і
режимного управління енергосистемами. Директивою Європейської комісії ЄС 2009/29
поставлено складні, юридично обов'язкові вимоги щодо доведення до 20% частки поновлюваних
джерел у загальному обсязі кінцевого споживання енергії, у тому числі 10% у транспортному
секторі. За оцінками фахівців, з урахуванням перегляду перспектив розвитку і термінів
експлуатації діючих електростанцій, до 2020 р. ці обсяги можуть зрости до 22% від загального
обсягу кінцевого споживання енергії.
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Європейською Радою з поновлюваної енергетики розроблено прогноз розвитку ПДЕ (з
урахуванням великих ГЕС) до 2040 р., яким передбачено доведення її частки в енергетичному
балансі до 47,7%.
Інтеграція поновлюваних джерел енергії та забезпечення високого рівня надійності
енергосистем вимагатиме в найближчі роки зростання додаткових інвестицій як у країнах Європи,
так і за її межами для відповідного збільшення резервних і маневрених потужностей, сучасних
систем регулювання напруги та перетікань реактивної потужності, впровадження систем Smart
Grid, FACTS тощо.
Структура встановленої потужності ПДЕ ЄС-27, 2009 р.
Біомаса
18,3%
ГЕС
55,8%

ГеоЕС
1,0%
ВЕС
22,4%

СЕС
2,5%
Джерело: Observ’ER

За останні роки через паливно-енергетичну кризу та аварії на АЕС Японії розвиток
альтернативної енергетики одержав додатковий поштовх. У Західній Європі, США і Японії вже
створені й за підтримки держави розвиваються асоціації сприяння розвитку альтернативної
енергетики. Електроенергія, вироблена за допомогою ВЕУ, у таких країнах, як Бельгія й Данія,
задовольняє значну частину загальнодержавних потреб. Прогнозується, що потужність
європейських ВЕУ на початок 2011р. сягне 87 ГВт, а до 2015 р. – 150 ГВт. У 2001 р. найнижча
собівартість електроенергії на ВЕУ становила 3,61 цента США за 1 кВт∙год при вартості 1 кВт
установленої потужності $765. Збільшення середньої потужності ВЕУ та підвищення коефіцієнта
використання установленої потужності дало змогу у 2010 р. знизити собівартість виробництва
електроенергії до 2,62 цента США/кВт∙год (при вартості 1 кВт установленої потужності $555), до
2020 р. очікується зниження до 2,11 центів США/кВт∙год (при вартості 1 кВт установленої
потужності до $447).
Найбільш активними користувачами вітрової енергії за установленою потужністю
електростанцій є Німеччина, Іспанія, Китай, США, Індія.
У зв'язку з мінливістю вітру використання електроенергії, отриманої за допомогою ВЕС,
пов'язане з необхідністю її акумуляції (ГАЕС) або режимної організації роботи станцій разом з
іншими генеруючими джерелами для компенсації коливань виробництва електроенергії на ВЕС. З
урахуванням цих факторів для безперебійного енергозабезпечення енергосистема для
підключення в паралельну роботу потужних ВЕС повинна мати постійний відповідний резерв
регулюючих потужностей.
У Німеччині, наприклад, частка ВЕС в загальному енергобалансі, згідно з діючими
нормативами, не може перевищувати 20–25%. Інакше через додаткові витрати на регулюючі
резервні потужності використання енергії ВЕС може стати нерентабельним. Як резервні
потужності енергосистеми використовуються ГАЕС або ТЕС, які мають у своєму складі газові
турбіни для покриття пікового навантаження. Серйозною проблемою для нарощування
потужностей ВЕС стала також необхідність забезпечення надійного електричного зв'язку
електростанції (або групи електростанцій) з енергосистемою, перш за все з регулюючими та
резервними потужностями, особливо, якщо ВЕС розташовано на морському шельфі, що потребує
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значних додаткових витрат. Енергетична політика Німеччини спрямована на розвиток та освоєння
ПДЕ з доведенням їх частки понад 18% від загального обсягу споживання електроенергії в країні
до 2020 р., що можливе лише за умови будівництва великих прибережних парків вітрових
установок, адекватного розвитку регулюючих маневрених потужностей і засобів регулювання
реактивних перетоків.
У ряді країн встановлено жорсткі вимоги щодо забезпечення надійного електричного
зв’язку між резервними маневровими потужностями та районом розміщування ВЕС.
Баланс електроенергії за 2009 р., ГВт·год

АЕС

ТЕС,
ТЕЦ

ГЕС

Іспанія
Німеччина
Великобританія
США
Китай

50,095
155,323
25,986
128,185
332,78
17,269
65,731
256,126
5,194
798,745 2734,388 272,131
66,595 2802,516 548,955
Джерело: Міжнародне енергетичне агентство (EIA)

ГАЕС

1,198
1,939
1,148
4,346
0

ВЕС

34,784
35,919
8,089
70,761
25

СЕС

5,834
5,89
0,016
0,808
0,428

БіоТЕС,
ТЕС
на
відходах

Гео
ТЕС

4,293
38,303
12,017
65,415
2,5

0
0,018
0
15,21
0

Всього

%
ВЕС і
СЕС до
загального

обсягу
275,117
556,425
346,025
3953,111
3445,994

14,76
7,51
2,34
1,81
0,74

Баланс установленої потужності за видами генерації на початок 2009 р., ГВт

АЕС

ТЕС,
ТЕЦ

ГЕС

ГАЕС

ВЕС

СЕС

133,1 434,691
102,3 40,322 64,426 9,773
ЄС-27
7,365
47,12
13,1
5,347 16,546 3,331
Іспанія
20,49
74,496
3,506
6,494 23,895 5,333
Німеччина
65,041
1,629
2,744 3,406 0,024
Великобританія 10,98
63,26
24,436
20,87
4,303 3,422 0,317
Франція
0
68,674
13,73
7,544 3,525 0,432
Італія
8,938
4,449
16,35
0,085 0,814 0,008
Швеція
0
8,378
0,009
0
3,163 0,003
Данія
100,755 770,194 77,930 21,858 24,651 0,536
США
8,958 601,300 171,500
0
12,170 0,150
Китай
4,120 121,892 39,308
0
10,243 0,002
Індія

БіоТЕС,
ТЕС
на
відходах

Гео
ТЕС

Загальна

%
ВЕС і
СЕС до
загальної

26,196
0,712
5,059
1,782
1,212
4,048
3,297
0,942
11,992
3
1,811

0,704
0
0,007
0
0
0,671
0
0
2,256
0
0

811,486
93,525
139,276
85,605
117,822
98,626
33,943
12,495
1010,17
797,078
177,376

9,14
21,25
20,98
4,01
3,17
4,01
2,42
25,34
2,49
1,55
5,78

Джерело: Міжнародне енергетичне агентство (EIA)

Для вирішення проблеми вирівнювання виробництва і споживання електроенергії ВЕС в
Європі, крім резервних потужностей, застосовується система регулювання споживання –
Demand Side Management (DSM). По суті, це графік відключення споживачів без попереднього
повідомлення. Він використовується як щодо промислових підприємств, так і побутових
споживачів. Зрозуміло, що такі дії можливі лише стосовно електрообладнання, що допускає
можливість відключення без попереднього повідомлення. У Німеччині, наприклад, цей принцип
планується застосовувати повсюди, оскільки до 2020 р. близько 30% установлених потужностей
німецьких електростанцій припадатиме на ВЕС.
В Іспанії для вирішення проблем, які виникають у зв’язку із збільшенням потужності ВЕС і
СЕС, створено прогнозні та координаційні центри з вітрової та сонячної енергетики, які
збирають метеорологічну інформацію і формують добові прогнози виробництва
електроенергії. ВЕС і СЕС подають свої заявки-графіки системному оператору, при цьому за
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відхилення від заявлених графіків установлено значні фінансові санкції. За даними іспанських
компаній «Gamesa Eolica» і «WinWind» точність прогнозу виробництва електроенергії
вітростанціями в разі погодинного планування на добу вперед перевищує сьогодні 95%.
У ряді країн (Іспанія, Великобританія тощо) центри прогнозування та координації
входять до структури системного оператора. Залежно від прогнозу по ВЕС та СЕС системний
оператор формує графіки роботи інших електростанцій. Зокрема, в диспетчерському центрі
управління енергосистемою Іспанії працює сім диспетчерів, два з яких займаються
виключно управлінням та регулюванням режиму роботи альтернативних джерел енергії,
перш за все ВЕС і СЕС.
Програмою розвитку енергетики Іспанії до 2020 р. установлену потужність ВЕС
передбачено довести до 38 тис. МВт вітрогенераторів.
Іспанія та Португалія в деякі дні 2007 р. на ВЕС виробляли близько 20% електроенергії. 22
березня 2008 в Іспанії вітровими електростанціями було вироблено 40,8% всієї електроенергії
країни. У додатках (1а – 1г) наведена інформація щодо режимного управління енергосистеми
Іспанії в умовах нарощування потужності ПДЕ.
Зарубіжна практика управління енергосистемами з генерацією електроенергії з енергії вітру
обґрунтовано підтверджує, що правильне планування розвитку мереж з урахуванням перспективи
розміщення ВЕС забезпечує підвищення прогнозованості та надійності і якості їх роботи.
Офшорна вітроенергетика. Станом на жовтень 2010 р. сумарна потужність усіх
установлених офшорних ВЕУ становила 3,16 ГВт, велика частина з них знаходиться в Північній
Європі. Згідно з дослідженнями BTM Consult (міжнародна компанія займається прогнозуванням у
сфері ПДЕ) до 2014 р. сумарна потужність офшорних ВЕУ перевищить 16 ГВт. Значні потужності
офшорних вітропарків вводяться в експлуатацію у Великобританії та Німеччині. Наприклад, у
Великобританії тільки за 2010 р. було побудовано чотири офшорних вітроелектростанції з
найменшою установленою потужністю 64,8 МВт і найбільшою 300 МВт (Thanet Offshore Power
Station). Піонером у сфері розвитку офшорної вітроенергетики є Данія.
Будівництво офшорних вітропарків обходиться дорожче наземних, тому окупається воно
лише в тому випадку, якщо вітропарк виробляє достатні обсяги енергії. За даними REN21
(Renewable Energy and Policy Network for the 21st century), вартість кВт∙год для ВЕС потужністю
понад 1,5 МВт при наземному розміщуванні дорівнює 5–9 центам США, а в разі морського – 10-14
центів США. Для порівняння – вартість однієї кВт∙год для гідроелектростанцій із установленою
потужністю понад 10 МВт становить 2–5 центів США.
За повідомленням EWEA (Європейська асоціація вітряної енергетики) міністри енергетики
десяти країн Євросоюзу (Бельгії, Данії, Франції, Німеччини, Ірландії, Люксембургу, Нідерландів,
Норвегії, Швеції та Великобританії), які розташовано на узбережжі Північного моря і по сусідству
з ним, підписали в грудні 2010 р. в Брюсселі меморандум про реалізацію проекту із створення
єдиної офшорної мережі ВЕУ загальною потужністю 140 ГВт. Сторони домовилися також
співпрацювати в напрямі ідентифікації та усунення бар'єрів на шляху транскордонної торгівлі
електроенергією. Підписання зазначеного меморандуму експерти називають довгоочікуваним і
важливим кроком на шляху створення в ЄС єдиного електроенергетичного ринку.
Німеччина. Високі темпи нарощування генеруючих потужностей на базі ПДЕ створюють
серйозне навантаження на національні електричні мережі і призводять до відчутних коливань
обсягу генерації. При цьому розвиток мережного господарства відстає від наміченого графіка
через недостатнє фінансування. У 2009 р. реальні капіталовкладення операторів мереж становили
739 млн євро (заплановано – 1144 млн), що нижче аналогічного показника 2008 р. (994 млн.).
У 2009 р. федеральне міністерство охорони навколишнього середовища, охорони природи
та безпеки реакторів ФРН (BMU) представило план розвитку національної енергетики до 2020 р.,
так звану «дорожню карту» (Road map Energie politik 2020), девіз якого – «Нове мислення – нова
енергія». У зазначеному документі визначено такі цілі:
до 2020 р. порівняно з 1990 р. знизити емісію парникових газів у атмосферу на 40%
(у 2007 р. цей показник становив 21,3%);
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із 2009 р. по 2020 р. домогтися збільшення енергоефективності економіки країни в
середньому на 3% за рік, що дасть змогу до 2020 р. порівняно з 1990 р. підвищити ефективність
використання енергії у два рази; збільшити частку ПДЕ в енергобалансі країни, у тому числі:
у сумарному споживанні енергії – до 18% (у 2007 р. - 9%);
у валовому виробництві електроенергії – до 30% (у 2007 р. - 15%);
у виробництві теплової енергії – до 14% (у 2007 р. - 7%);
у виробництві первинної енергії – до 50% до 2050 р.
Згідно з наміченими планами до 2020 р. частка ПДЕ в енергобалансі країни (за даними
Dena) може зрости до 40% (у 2009 р. з урахуванням усіх видів ПДЕ – 10%). При цьому основним
джерелом зростання розглядається енергія вітру, тому в найближчі 10 років сумарна установлена
потужність ВЕУ може досягти 51 ГВт, з них 14 ГВт – на морському шельфі. Для цього необхідно
доведення інвестиційного капіталу до 10 млрд євро. Інтерес до проектів у цій сфері вже проявили
такі компанії, як Vattenfall, E. ON, GDF Suez, DFD Energies Nouvelles. Для реалізації проектів на
морському шельфі може бути залучено до 200 підприємств малого і середнього бізнесу з різних
галузей промисловості (електронна, авіа- та суднобудування тощо).
З метою упорядкування будівництва генеруючих об'єктів на базі ПДЕ в червні 2010 р. було
прийнято три доповнення до закону про навколишнє середовище (Grenelle II). Перша поправка
зумовлює територіальні зони можливого будівництва нових вітропарків, друга – зазначає
необхідність поділу вітротурбін на відповідні класи за ступенем негативного впливу як на людину,
так і навколишнє середовище. Третє доповнення встановлює мінімально допустиму відстань ВЕУ
від житлових будівель (не менше ніж 500 м) і темпи введення в експлуатацію нових вітроагрегатів
(не більше ніж 500 одиниць за рік).
Як перспективні технології національні фахівці розглядають такі напрямки, як плаваючі
ВЕУ (технологія Winflo), генератори на базі кінетичної енергії (Ceto) і теплової енергії морських
хвиль (ETM), а також енергії припливів (Hydroliennes). Передбачається, що першу установку
потужністю 4 – 6 МВт., яка використовує кінетичну енергію морських хвиль, буде включено в
загальну електромережу у 2012 р., а до 2020 р. оборот цього сегмента зросте до 5 млрд. євро.
Німеччина прагне розвивати енергетичну співпрацю з сусідніми країнами. Так, у кінці
2010 р. Німеччина і Франція створили «Franco-German Intraday market platform» – першу в ЄС
систему торгівлі електроенергією з поставкою «франко-границя» двох країн. Зазначені держави
уніфікували та узгодили умови для її перетікання в необхідному напрямі між «RTE» (Франція) і
«Ampirion» і «EnBW TNG» (Німеччина). Новий механізм постачання енергоресурсів обох країн
спрямовано на підвищення надійності поставок і посилення безпеки електромереж.
Перспективи розвитку ВЕС. Міжнародне Енергетичне Агентство прогнозує, що до 2030р.
вітрогенерація може становитиме 4800 ГВт. Динаміку вироблення електроенергії вітровими
електростанціями наведено в таблицях
Установлена потужність ВЕС по країнах, МВт
Країна

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

США

9149

11603

16818

25170

35159

40180

Німеччина

18428

20622

22247

23903

25777

27215

Китай

1260

2405

6050

12210

25104

44733

Іспанія

10028

11615

15145

16754

19149

20676

Індія

4430

6270

7580

9645

10833

13065

Україна

74,1

76

81

83,5

86,3

86,3

Джерело: Всесвітня асоціація вітряної енергетики (WWEA)
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Загальна установлена потужність вітряних електростанцій у світі за роками, МВт
1997

1999

2000

2001

2002

2004

2006

2007

2008

7475

13696 18039 24320 31164 47686 73904 93849 120791

2009

2010

157000

196630

Джерело: Всесвітня асоціація вітряної енергетики (WWEA)

Європейським Союзом визначено мету до 2020 р. довести потужність ВЕУ до180 ГВт.
Урядом Канади встановлено – до 2015 р. довести виробництво електроенергії на ВЕС
до10%.
Індія до 2012 р. прогнозує збільшити потужності ВЕС в 4 рази порівняно з 2005 р.,
передбачається побудувати 12 ГВт нових вітрових електростанцій.
У Китаї в 2010 р. ВЕС виробляли близько 1,2% від загального обсягу виробництва
електроенергії в країні. З 2006 р. в країні діє закон щодо розвитку поновлюваних джерел енергії.
Передбачається до 2020 р. довести потужності вітроенергетики до 80–100 ГВт.
У Данії 24% споживаної електроенергії забезпечується за рахунок вітрової енергетики (дані
на 2010 р.), а в деяких випадках вітрова енергетика покривала попит до 100%.
Разом з тим доцільність використання вітросилових установок буде тим вище, чим більшою
мірою цю систему буде забезпечено пристроями акумулювання і резервного живлення в режимах
роботи вітроустановок, які характеризуються великими коливаннями використання потужності.
Інтеграція ПДЕ в енергосистеми. Одна із серйозних помилок, які часто допускаються під
час обговорення інтеграції вітрової енергетики в енергетичні мережі, полягає в тому, що це
питання розглядається ізольовано, окремо від усієї енергосистеми.
Сучасний рівень інтеграції вітроелектростанцій в електричні мережі демонструє, що
підключення вітрової енергетики до енергосистем є реальною справою. Досвід інтеграції ВЕС
загальною потужністю понад 87 ГВт, установлених у Європі, показує, яким чином відбувається
інтеграція відповідних рівнів їх потужності у різних умовах, а також вузькі місця і проблеми такої
інтеграції. Сьогодні виробництво електроенергії за рахунок вітроенергетики становить 3% від
загальної потреби ЄС в електроенергії з відповідною диференціацією по країнах. Сучасні методи
контролю, резервні і маневрені потужності у необхідних співвідношеннях дають змогу довести до
20% обсяги електроенергії, одержуваної від вітроелектростанцій. Понад цей рівень виникає
необхідність проведення значних змін в енергетичних системах і в способах їх диспетчеризації.
Розвиток вітрової енергетики потребує відповідного рівня резервів, перш за все
маневрених потужностей енергетичної системи, величина яких залежить від потужності
енергосистеми, виду генерації, управління попитом і ступенем інтеграції з іншими
енергосистемами. При цьому великі енергосистеми можуть використовувати перевагу, яка полягає
у різноманітності джерел генерації. У таких систем є більш гнучкі механізми для регулювання
навантаження енергоблоків електростанцій та суб’єктів генерації, які не завжди можна точно
спрогнозувати.
Ряд зарубіжних досліджень показують, що додаткові витрати, пов'язані із ступенем
інтеграції вітрової енергетики в енергосистему на рівні 20% від загального обсягу виробництва
електроенергії не перевищує 3 євро за 1 МВт∙год.
При цьому постійно удосконалюються технології прогнозування виробництва
електроенергії ПДЕ. Спираючись на все більш точні метрологічні прогнози, аналіз статистичних
даних вдосконалених моделей вітроустановок, можна заздалегідь передбачати обсяг виробленої
енергії на період від 5 хв. до 72 год., а також прогнозувати обсяги генерації по сезонах і річних
циклах. При використанні сучасних засобів розрахунків похибка оцінки генерації для одного
вітропарку становить 10–20% при прогнозуванні на 36 год. Для групи вітропарків похибка
становить 10% на одну добу і 5% – на 1– 4 год. Ефект від розширення площі, що займають
вітроустановки, також може бути значним. Моніторинг Німецького дослідницького інституту
ISЕТ показав, що в той час як окрема турбіна може відчувати коливання потужності до 60%
протягом години, максимальне коливання групи об'єднаних вітропарків із установленою
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потужністю 350 МВт не перевищує 20%. На великій площі для таких енергосистем, як NORDEL,
розташованої на території 4 країн (Фінляндія, Швеція, Норвегія і Данія), найбільше коливання
протягом години не перевищує 10%.
Підключення вітрових парків викликає зміни в напрузі локальної мережі, що вимагає
особливої уваги до управління режимами перетіканнями реактивної потужності.
У зв’язку із зростаючими вимогами операторів енергосистем щодо режиму роботи ВЕС
вітрові установки було значно удосконалено. Більшість ВЕУ мегаватного класу, які вводяться
сьогодні, відповідає найжорсткішим вимогам, включаючи здатність справлятися із можливими
порушеннями роботи електромережі, що дає змогу підтримувати стабільність роботи
енергосистеми, у тому числі в аварійних режимах.
Ефективна інтеграція зростаючих потужностей вітрової енергетики потребує модернізації
інфраструктури з передавання електроенергії. Ряд досліджень у різних країнах показав, що
витрати на модернізацію мережі, пов'язані з інтеграцією енергії вітроелектростанцій, знаходяться
в межах від 0,1 до 4,7 євро за 1 МВт∙год.
Новітні дослідження показують, що забезпечення істотного внеску у виробництво
електроенергії за рахунок вітрової енергетики технічно та економічно є досяжним. Бар'єри в
збільшенні частки вітрової енергетики носять нетехнічний характер, їх пов'язано в основному з
регуляторними та інституціональними причинами і ринковими змінами в енергетиці.
У дослідженні «Планування інтеграції вітрової енергетики морського та наземного
базування в Німеччині в енергетичну систему до 2020 р.» («Planing for grid integration of wind
energy in Germany onshore and offshore up to the year 2020», 2005) Німецьке енергетичне агентство
приводить наступні висновки:
•
вітрова енергетика Німеччини може потроїти виробництво електроенергії, довівши
обсяг виробництва до 77 ТВт∙год до 2015 року, що забезпечить 14% виробітку електроенергії без
введення додаткових резервних і балансуючих потужностей електростанцій. До 2015 р.
установлена потужність вітрової енергетики Німеччини може досягти 34 ГВт на суші й 7 ГВт у
морі, що складе понад 25% від загальної установленої потужності.
•
при цьому до 2015 р. необхідно буде модернізувати 400 км і побудувати додатково
850 км високовольтних ЛЕП, що становить близько 5% від протяжності існуючих ліній
електропередавання. Передбачуване розширення пов'язане з очікуваним розвитком вітрових
парків у морі. Відповідні інвестиції в 1,1 млрд євро призведуть до підвищення витрат на оплату
рахунків за електроенергію в розмірі, меншому ніж 1 євро на одну родину за рік.
У технічній доповіді Європейської асоціації вітрової енергетики «Масштабна інтеграція
вітрової енергетики в енергетичну систему Європи» («Large scale integration of wind energy in the
European power supply», 2005) наведено такі висновки:
•
технічно здійснено, що вітрова енергетика покриватиме значну частину (до 20%)
потреби в електроенергії у великих об'єднаних енергосистемах Європи, підтримуючи при цьому
високий рівень безпеки системи й низький рівень додаткових витрат;
•
ефективність інтеграції вітрової енергетики залежить, насамперед, від досконалого
використання короткострокових прогнозів погоди, а також від ринкових умов і правил, що діють у
енергомережах;
•
для великомасштабної інтеграції вітрової енергетики потрібна модернізація
мережної інфраструктури, включаючи магістральні мережі. Вигоди від цих удосконалень
одержать усі енергосистеми. Додаткові витрати, пов'язані з інтеграцією вітрової енергетики, як
установлено національними дослідженнями, незначні навіть у разі високого рівня інтеграції (0,1–
4,5 євро за 1 МВт∙год);
•
сучасні технології, використовувані у вітровій енергетиці, відповідають вимогам
безпеки енергопостачання. Правила, застосовувані в електромережах країн-членів ЄС, необхідно
вдосконалювати з урахуванням специфіки цих технологій.
У доповіді Міжнародного енергетичного агентства «Нестабільність вітрової енергії й інших
поновлюваних джерел енергії та можливості керування й стратегії» («Variability of Wind Power and
Other Renewables Management Options and Strategies», 2005) підтверджено, що бар'єри інтеграції
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поновлюваних джерел енергії в існуючу енергосистему носять скоріше економічний і
законодавчий, а не технічний характер. Електроенергетичний сектор тільки в країнах ОЕСР в
період до 2030 р. потребуватиме на проведення модернізації магістральних ліній
електропередавання, розподільних мереж та резервних потужностей інвестиції в розмірі 1,8 трлн
дол. «Далекоглядна політика повинна бути спрямованою на інтеграцію цих інвестиційних потреб з
інвестиціями в поновлювані джерела енергії. Таким чином, ця політика повинна бути спрямована
на створення загальної стратегії для вирішення майбутніх проблем в області передавання й
розподілу енергії й інтеграції енергосистем», зазначено у доповіді МЕА.
Датський приклад. У Данії в середині 1980-х років вартість електроенергії була однією з
найвищих у Європі – 0,12-0,13 дол. за 1 кВт∙год. Прогнозувалося, що до 2005 р. ціна досягне
1 дол., що могло призвести до банкрутства економіку країни.
У той час Данія використовувала великі централізовані електростанції та імпортувала
недостаючу електроенергію, природний газ із Німеччини та Швеції. Ця невелика скандинавська
країна почала будувати промислові ВЕС. У країні вітрові енергоресурси, що мають нерівномірну
продуктивність, поєднали з відносно невеликими комбінованими теплоелектроцентралями (ТЕЦ)
– електростанціями на природному газі.
За останні двадцять років країна перейшла від використання декількох великих
централізованих
електростанцій
до
розвитку
розосередженої
системи
генерації.
Використовуються ТЕЦ потужністю 4, 10 і 25 МВт, географічно розосереджені по всій країні, що
відповідає географічному розміщенню вітроенергетичних установок. Це дало можливість їм
об’єднати вітрові та теплоенергетичні джерела в блоки, які можуть поєднуватися в кластери
відповідно до розмірів і потреб кожного району.
Сьогодні в Данії споживачі платять за 1 кВт∙год приблизно 0,20 дол. Країна все ще
залежить від зовнішніх джерел природного газу, але вже експортує електроенергію в Німеччину та
Швецію.
Сонячна фотоелектрична енергетика в цей час є однією із сфер, що найбільш швидко
розвиваються не тільки в енергетиці, але й серед інших галузей промисловості, темпи її зростання
досягнуть 100% за рік. Якщо з 2001 по 2005 рр. установлена потужність фотоелектричних
установок у світі зросла у 3 рази (з 1762 МВт до 5361 МВт), то з 2005 по 2009 рр. в 4 разів
(з 5361 МВт до 22878 МВт).
Динаміка сумарних установлених потужностей сонячних модулів у світі
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Починаючи з 2005 р., сонячна електроенергетика на базі сонячних фотоенергетичних
установках (СФЕУ) стрімко зростала, що дало змогу в 2009 р. досягти рівня в майже 23 ГВт
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установлених потужностей. За прогнозами експертів, подальше зниження цін на ФЕУ прискорить
це зростання, завдяки чому обсяг щорічних установок СФЕУ в 2015 р. може досягти 26,4 ГВт.
Відповідно до базового сценарію МЕА (WEO 2008) світове виробництво електроенергії з
використанням ФУ зросте з 2006 р. по 2030 р. майже в 50 разів і досягне до кінця цього періоду
245 ТВт∙год, що становитеме близько 0,7% загального виробництва електроенергії у світі. При
цьому найбільший розвиток ФУ відбудеться в ЖКГ унаслідок зростання ринкових цін на
електроенергію, а також державної підтримки сфери нетрадиційних ПДЕ.
Найбільшу частку світового ринку фотоенергетики становить ринок Європи – близько 70%
всіх установлених потужностей – майже 16 ГВт на початок 2010 р. За оцінками EPIA (European
Photovoltaic Industry Associationце, найбільше в світі галузеве об'єднання на ринку сонячної
енергетики), зараз у Європі понад 3 млн домоволодінь одержують електроенергію від сонячних
модулів.
Одна із серйозних проблем, що вимагає обов'язкового вирішення при підключенні до
енергосистеми СЕС і ВЕС – це регулювання реактивної потужності й напруги в мережі. Ця
проблема найбільш актуальна для підключення потужних СЕС.
Енергокомпанія, до мереж якої підключається СЕС, розраховує режими виробництва та
споживання електроенергії, визначає розмір допустимих коливань потужності й напруги і висуває
відповідні вимоги.
У європейських країнах зони розміщування практично всіх сонячних електростанцій
оснащені спеціальними засобами регулювання напруги та реактивної потужності.
Німеччина – одна з провідних країн у галузі сонячної енергетики. Сьогодні електрична
мережа Німеччини, за даними агентства DENA, виявилася не готовою до швидких темпів
зростання потужностей сонячних електростанцій, у тому числі і завдяки урядовим субсидіям. У
2011 р. прогнозується ввести в експлуатацію СЕС сумарною потужністю від 8 до 10 ГВт.
У результаті електросистема країни останнім часом почала зазнавати труднощі в управлінні
режимами генерація-споживання, що пов’язано із зростаючим дефіцитом регулюючих
потужностей та швидким і неконтрольованим зростанням потужностей ПДЕ.
Завдяки проведеним дослідженням було визначено повний цикл можливого одержання
сонячної енергії протягом дня з інтервалом у 15 хв. для всієї території Німеччини. Виходячи з
метеорологічних даних і створеного алгоритму перетворення з урахуванням просторового
розташування сонячних установок було визначено порядок підключення потужностей СЕС та
ВЕС. У додатку 2 наведено графіки фактичного виробництва електроенергії на СЕС залежно від
пори року, часу роботи та рівня сонячного випромінювання.
В Іспанії в 2008 р. зростання фотоенергетики становило 348%, тобто протягом одного року
введено 2,5 ГВт СФУ.
Європейський досвід інтеграції сонячних джерел в централізоване теплопостачання
(ЦТ). Використання сонячних колекторів для збільшення обсягів виробництва теплоенергії на
ТЕЦ набуває все більшого поширення, особливо в північних країнах ЄС. Досвід їх роботи з
об'єднанням альтернативних і традиційних енерготехнологій може забезпечувати високу
ефективність та надійність, прийнятний рівень витрат і, що особливо важливо, плавну інтеграцію
ПДЕ в існуючі системи ЦТ.
Провідну роль у створенні великих сонячних систем опалення відіграла Швеція разом з
Нідерландами і Данією.
Сьогодні в країнах ЄС офіційно експлуатуються 130 опалювальних установок на сонячних
колекторах з одиничною тепловою потужністю більше 350 кВт. З них близько 40 установок мають
потужність більше 1 МВт. При загальній площі колекторів близько 240 тис. м2 сумарна
потужність цих сонячних установок перевищує 170 МВт.
Серед міст, які централізовано отримують тепло від сонячних установок, можна назвати
Екше, Мальме, Оденсбекен, Фалькенберг, Сатер, Кунгельв і Нуквар (Швеція). Торинг, Бідструп,
Сондерборг, Оксбьол та Марсталь (Данія). Аналогічні установки за останні 5 років побудовано в
багатьох невеликих містах Голландії та Норвегії. Найбільшою у світі сонячною установкою в
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системі ЦТ є станція в м. Марстал (Німеччина) площею 18 га, що покриває 30% річної потреби
цього міста в теплі.
Найбільш перспективним варіантом використання сонячних колекторів у ЦТ вважається їх
комбіноване розміщення із приміською ТЕЦ, що припускає створення геліополів безпосередньо на
території промплощадки ТЕЦ. Дорожнеча вільних земельних ділянок у містах стримує розвиток
геліоенергетики, розміщення ж сонячних колекторів на дахах будинків вимагає підвищених витрат
як під час їхнього монтажу, так і техобслуговування.
Компанія ABB поставляє системи управління для гідроелектростанцій, вітряних і сонячних
електростанцій для інтеграції їх в мережу енергосистеми. Таку систему автоматизації з
відповідним електроустаткуванням уже поставлено на першу в Європі сонячну електростанцію
потужністю 100 МВт в м. Андасол (Іспанія). Компанія ABB поставила в Алжир повністю
укомплектовану систему управління для першої у світі комплексної сонячної електростанції з
комбінованим циклом (175 МВт).
Компанія ABB є також найбільшим у світі постачальником електроустаткування та послуг
для вітрової енергетики. Компанія поставляє комплектні електричні системи для ВЕС, а також
системи підводного їхнього з'єднання з береговими мережами. Лінія постійного струму (HVDC), з
безмасляними кабелями та компактними перетворювальними підстанціями з'єднає з національною
енергомережею Німеччини морський парк вітроустановок Alpha Ventus (12 вітроустановок
загальною потужністю 60 МВт), розташований у Північному морі за 45 км від острова Боркум.
Висновки. З огляду на те, що енергосистема сама має неоднорідні навантаження (піки й
провали енергоспоживання), регулювати які вітроенергетика не може, введення значних
потужностей ПДЕ в енергосистему може призвести до дестабілізації її ефективної роботи. Тому
необхідно мати відповідні збалансовані з потужностями ВЕС, СЕС резерви регулюючої й
маневреної потужності в енергосистемі (потужності ГЕС, ГАЕС, газотурбінні та інші
електростанції).
Проблеми в диспетчеризації і режимному управлінні енергосистем і нестабільність їх
роботи мають місце при розбалансуванні співвідношення регулюючих та резервних потужностей з
поновлюваними потужностями за неконтрольованого їх зростання понад 20–25 % від
загальної установленої потужності енергосистеми.
У більшості країн ЄС законодавчо встановлено пріоритетне право генераторів ПДЕ на
підключення до мереж централізованого електропостачання за умови виконання ними виданих
енергосистемою відповідних технічних умов.
У Німеччині, Данії, Фінляндії та Голландії запроваджено прозорі правила, що визначають
вартість підключення до мереж ПДЕ, із розділенням фінансової і правової відповідальності
генеруючих, розподільних компаній та інвесторів. У Голландії хоча й не встановлено
пріоритетність підключення ПДЕ до мереж, однак вартість підключення й реконструкції мереж
повністю перекладається на операторів мереж.
3. Зарубіжний досвід розвитку «інтелектуальних мереж» – Smart Grid. Сьогодні одним
із
ключових
напрямів
розвитку електроенергетики
є
розвиток
інтелектуальних
електроенергетичних мереж та систем.
Брак потужності генерації в періоди пікових навантажень, особливо в умовах
неконтрольованого нарощування потужностей ПДЕ, може призводити як до короткочасних, так і
довготривалих порушень електропостачання. Дослідження, проведені UCTE, показали, що
починаючи з 2015 р. очікується зниження резервів генерації практично у всіх європейських
країнах. Найбільш економічним заходом щодо подолання дефіциту електроенергії в цих умовах
стане імпорт енергії з енергосистеми сусідньої країни. Об’єднання енергосистем особливо за
допомогою сучасних та інтелектуальних міжсистемних зв’язків (у тому числі вставок постійного
струму (ВПС), дозволяє забезпечити більш ефективну роботу енергосистем при зниженні резервів
генерації.
За даними МЕА, до 2030 р. на розвиток нових «інтелектуальних» (Smart Grid, FACTS)
електромереж і енергоустановок прогнозується спрямувати більше половини загальних
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інвестицій. Тому зазначені системи – привабливе поле для інвестицій енергоконцернів і компаній,
особливо в умовах інтенсивного розвитку розподіленої генерації, у тому числі ПДЕ, а також для
виробників побутових приладів, IT- і телекомунікаційних компаній.
Інтелектуальна електроенергетична система – це енергосистема, оснащена адаптованою
автоматичною системою оптимального управління процесами генерації, передавання, розподілу й
споживання електроенергії. При цьому під інтелектуальністю варто розуміти здатність до
самоорганізації та самонастроювання енергосистеми відповідно до заздалегідь визначених
режимів функціонування без активної участі людини в процесі експлуатації в нормальних,
аварійних і післяаварійних режимах. Інтелектуальні мережі включають комплекс технічних
засобів, що дають можливість забезпечувати високу надійність електропостачання і якість
електроенергії. Такі мережі повинні на новому технічному та технологічному рівнях об'єднувати
споживачів і виробників електроенергії в єдину автоматизовану систему. Це дозволить у
реальному часі відслідковувати й контролювати режими роботи всіх учасників процесу виробітку,
передавання та споживання електроенергії, оперативно реагувати на зміни різних параметрів у
енергосистемі й здійснювати електропостачання з максимальною надійністю та економічною
ефективністю. Завдяки впровадженню сучасних технологій інтелектуальна електрична мережа
зможе залежно від ситуації змінювати свої характеристики, збільшуючи пропускну спроможність
за дотримання нормативної надійності та якості енергопостачання.
У США та країнах Євросоюзу потребу в «інтелектуальних» мережах пов'язано з політикою
інтенсифікації використання поновлюваних джерел енергії та розвитком розосереджених по
території джерел генерації. У цьому розумінні інтелектуальна електромережа – це розподільна
електрична мережа, оснащена програмно-апаратними пристроями з метою забезпечення
погодженого процесу виробництва, передавання і споживання електроенергії на муніципальному
рівні в умовах масштабного введення нетрадиційних джерел енергії та розвитку розподілених
джерел генерації із змінним режимом генерації.
У США під поняттям «інтелектуальні» мережі розуміють:
спроможність самостійного відновлення після збурювань у енергосистемі;
сполучення всіх варіантів генерації та нагромадження енергії;
забезпечення активної участі споживачів у регулюванні енергоспоживання в мережі;
забезпечення надання якісної енергії відповідно до вимог 21-го століття;
можливість реалізації нових продуктів, послуг і ринків;
оптимальне використання виробничих засобів і підвищення експлуатаційної
ефективності.
Для сприяння модернізації мережі Міністерство енергетики США (МЕ) створено приватнодержавні партнерства з провідними компаніями, у числі яких:
GridWise Alliance – спільне підприємство МЕ та GridWise, консорціум державних і
приватних організацій, що працюють у сфері електроенергетики. Альянс визначає завдання щодо
розроблення та впровадження технологій 21-го століття.
IntelliGrid – ініціатива Науково-дослідного інституту електроенергетики (EPRI) із
створення технічної бази для «інтелектуальної» мережі, що зв'язує електромережі із системами
зв'язку та комп'ютерного управління для підвищення надійності, розширення можливостей і
поліпшення якості обслуговування.
Galvin Electricity Initiative – ініціатива, розпочата у 2005 р. і спрямована на створення
екологічно чистої, паливозберігаючої енергосистеми, здатної протистояти стихійним лихам і
зменшувати розмір потенційного збитку в разі терористичних проявів.
Відповідно до рішення МЕ розвитку «інтелектуальних» електромереж будуть сприяти нові
технології, інтегровані засоби зв'язку, що постійно оновлюються – для одержання інформації та
управління в реальному режимі часу, сучасні вимірювальні системи та прилади, що підтримують
дистанційний моніторинг і тарифікацію при споживанні (ціноутворення безпосередньо по мірі
використання енергії), управління потоками реактивної та активної потужностей для підтримання
нормативного рівня напруги та частоти в енергосистемі – FACTS, управління режимами
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енергосистем у тому числі використання резервних і маневрених потужностей та ряд інших
напрямів.
Така взаємодія демонструється програмою прямого регулювання навантаження, над
якою працює інститут EPRI разом з компанією Jersey Central Power & Light. У рамках проекту
енергетична компанія підтримує зв'язок із системами кондиціювання повітря в житлових і
промислових приміщеннях у регіоні Нью-Джерсі та в будь-який момент часу регулює
навантаження, рівні потужності та напруги, особливо у випадку надзвичайних ситуацій.
Інші технології «інтелектуальних» мереж включають сучасні компоненти, у яких
застосовуються новітні досягнення у сфері надпровідності, систем зберігання енергії, електроніки,
передові методи управління, моніторингу та діагностики основних компонентів, а також
удосконалені інтерфейси та програмне забезпечення для надання допомоги в прийнятті рішень в
умовах автономної і паралельної роботи електромережі.
Міністерство енергетики США та міжвідомча Робоча група забезпечують впровадження
експериментальних проектів, які є частиною більш широких планів розвитку, спрямованих на
модернізацію діючої енергомережі, яка зараз забезпечує електроенергією 142 мільйони будинків,
підприємств і державних установ, в «інтелектуальну» електромережу в загальнонаціональному
масштабі. Модернізована мережа буде автоматизованою і значною мірою розподіленою. Потоки
електроенергії та інформації будуть надходити від енергетичних компаній до споживачів і назад.
Стане можливим контролювати всі елементи мережі – від роботи електростанцій до переваг
клієнтів і споживання електроенергії через індивідуалі пристрої. У мережі буде інтегруватися
електроенергія, яка виробляється ПДЕ.
Ряд штатів, включаючи Техас, Каліфорнію, Огайо, Нью-Джерсі, Іллінойс, Нью-Йорк тощо,
розширюють упровадження інструментів і технологій управління режимами «інтелектуальної»
енергомережі; ряд таких технологій уже зараз можна побачити в дії у рамках дев'яти проектів,
фінансованих МЕ спільно із партнерами.
Інвестування в «інтелектуальні» мережі США. У квітні 2008 р. МЕ оголосило про
інвестування до 50 млн дол. протягом п'яти років у дев'ять великих, відібраних на конкурсній
основі демонстраційних проектів «інтелектуальної» мережі на базі інтеграції поновлюваних
джерел енергії та розподілених систем. Проекти офіційно стартували в жовтні 2008 р. У кожний
проект вкладено від 10 млн до 20 млн дол.
Партнери проектів МЕ запропонували інтегрувати поновлювані джерела, розподілені
засоби виробітку, засоби зберігання електроенергії, технології рекуперації тепла й механізми
реагування на попит у єдину систему розподілу й передавання електроенергії, що дозволить
компаніям оперативно справлятися з піковими навантаженнями. Кожний проект МЕ націлено на
зниження пікового споживання в живильних лініях споживачів принаймні на 15 %.
У Сан-Дієго проект Beach Cities Microgrid покликаний підвищити ефективність інтеграції
численних розподілених енергетичних ресурсів з високотехнологічними засобами управління та
зв'язку. Його метою є підвищення надійності системи та зниження пікових навантажень на
компонентах мережі, таких, як живильні лінії та підстанції.
У Західній Вірджинії проект Super Circuit компанії Allegheny Energy дасть можливість
підвищити надійність і безпеку схеми розподілу енергії завдяки інтеграції сучасних технологій
моніторингу, управління й захисту.
У штаті Колорадо (м. Форт-Коллінз) міська електрична компанія підтримує кілька ініціатив
з впровадження екологічно чистих джерел енергії. Одну з них пов'язано з інтеграцією близько 30
різних видів енергетичних ресурсів для обслуговування міського району з нульовим енергетичним
балансом, що одержав назву FortZED.
Одним із прикладів упровадження рішення Smart Grid є проект, реалізований компанією
«Х'юстон Енерджі», що забезпечує електроенергією столицю Техаса (м. Х'юстон, США). Проект
впроваджується протягом п'яти років компаніями Oracle і IBM за участю Cisco. Бюджет проекту
перевищує 100 млн дол. Результатом реалізації проекту стали центральна система білінга, система
обслуговування клієнтів і 410 тис. «розумних лічильників», що забезпечують сучасними
приладами обліку понад 1 млн фізичних осіб і 43 тис. компаній.
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У Європі «інтелектуальні» мережі забезпечують підвищення надійності енергосистеми за
рахунок вирівнювання навантаження в електромережах, до яких підключено електростанції на
ПДЕ та в межах розподіленої генерації.
«Інтелектуальні» мережі сприятимуть поліпшенню балансу між альтернативними
джерелами енергії шляхом згладжування перепаду потужності від вітропарків у Західній і
Північній Європі за рахунок використання потужностей від гідроелектростанцій Норвегії та
геотермальних електростанцій Ісландії. Така диверсифікація поставок електроенергії є економічно
обґрунтованою. Розвиток «інтелектуальних» мереж вимагає підвищених інвестицій, як
внутрішніх, так і зовнішніх.
Для забезпечення життєздатності «інтелектуальної» мережі необхідно виконувати деякі
умови, зокрема, потрібна наявність:
мереж передавання електроенергії, які будуть доповнювати «інтелектуальні» мережі
та створювати інфраструктуру для ефективного передавання електроенергії;
достатніх резервів регулювальних і маневрених потужностей, а також режимне
забезпечення покриття дефіциту реактивної потужності;
операційних і ринкових угод, які підвищать обсяги торгівельних операцій;
ряду урядових стимулюючих заходів для всіх учасників ринку з метою прийняття
необхідних операційних та інвестиційних рішень.
Крім того, усі мережі повинні мати достатню пропускну спроможність, а також потужні
міжсистемні зв'язки.
Відповідно до звіту Комісії ЄС «інтелектуальна» мережа має забезпечувати:
гнучкість: задоволення вимог споживачів і здатність реагувати на зміни та проблеми
в майбутньому;
доступність: можливість підключення для всіх учасників мережі. Зокрема,
інтелектуальна мережа повинна бути доступною для джерел поновлюваної енергії та для
ефективних локальних джерел генерації з нульовим або низьким рівнем викидів вуглецю;
надійність: мережа повинна бути надійною і забезпечувати високу якість подачі
енергії;
економічність: оптимальний результат досягається за рахунок інновацій,
ефективного управління розподілом енергії та однакових умов конкуренції й регулювання.
Оновлена мережа повинна відповідати прийнятим стандартам і нормативам, мати стійкість
до можливих ризиків і негативних впливів.
У Німеччині приступили до впровадження пілотного проекту енергетичної мережі з
розподіленою генерацією, у тому числі з широкомасштабним введенням ПДЕ як елемента Smart
Grid. У рамках одного регіону, федеральної землі Баден-Вюртемберг, німецький енергетичний
концерн EnBW реалізує проект повнофункціональної мережі енергопостачання з розподіленою
генерацією електроенергії. Метою проекту є побудова повнофункціональної мережі з
розподіленою генерацією, до складу якої входять усі елементи такої мережі: виробництво
електроенергії, доставка споживачеві, управління споживанням, а також облік і тарифікація.
Наступним важливим етапом у побудові енергетичних мереж Smart Grid стали розроблення
та впровадження єдиних стандартів інформаційного обміну між усіма елементами ланцюга і усіх
пристроїв, що входять до системи. Такими пристроями є:
пристрої, що управляють генерацією поновлюваних джерел енергії у тому числі
встановлених у домогосподарствах;
пристрої обліку й тарифікації електричної енергії – інтелектуальні
електролічильники та системи обліку;
побутові прилади, наприклад, обігрівачі й кондиціонери, пральні машини та печі.
Завершується опрацювання технологій впровадження енергетичних мереж з розподіленою
генерацією для окремих регіонів. Наступним етапом стане створення аналогічних регіональних
енергомереж з розподіленою генерацією та об'єднання їх у єдину енергетичну систему країни.
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Енергетичним концерном EnBW за підтримки Технологічного інституту в м. Карлсруе
також реалізується проект на рівні окремих регіонів з урахуванням істотного зростання частки
електроенергії, одержуваної з ПДЕ, а також розвитку розподіленої генерації.
У Німеччині за ініціативи трьох найбільших компаній – Schmack Biogas AG, SolarWorld
AG, Enercon GmbH розробляється проект широкого використання ПДЕ за наявного устаткування в
масштабах країни з урахуванням підвищених вимог до електромереж транзиту електроенергії.
Для підключення ВЕС в систему виробництва електроенергії використано модель
прогнозування зміни потужності ВЕУ – за допомогою прогнозів погоди на добу вперед
опрацьовано методологію балансування потужностей з використанням різних джерел. Відхилення
від спрогнозованого та реального обсягу генерації вирівнювалося автоматизованими системами
відповідного управління резервними і маневровими потужностями. Використовувані сьогодні
моделі прогнозів зазначають відносно високу їх точність – відхилення знаходяться у межах 5% з
урахуванням територіального розташування вітряних парків на великому віддаленні один від
одного, що створює ефект м'якого зіставлення.
На період зниження генерації ВЕС і СЕС центральна мережа повинна відповідати
наступному: підтримка постійної напруги, частотне регулювання, підготовка до можливого
відключення споживачів електроенергії, а також регулювання потужності відповідно до обсягу
споживання енергії, з урахуванням передбаченого достатнього резерву.
У Китаї – країні з однією з найбільш енергоємних економік світу розробляється концепція
розвитку інтелектуальної мережі.
Китай протягом наступних п'яти років планує інвестувати в цілому 75,3 млрд дол. у
здійснення проектів будівництва надвисоковольтних ліній електропередавання, як складової
інфраструктури «інтелектуальних» мереж.
Протягом наступного десятиліття в розвиток «інтелектуальних» мереж країни планується
спрямувати близько 100 млрд дол. при загальному обсязі інвестицій в електричні мережі – 586
млрд. Держава забезпечує створення привабливих інвестиційних умов для місцевих і міжнародних
інформаційних та комунікаційних компаній, постачальників технології «інтелектуальних» мереж,
енергетичних підприємств і інвесторів.
Спільні підприємства, відповідно до рішення енергетичного відомства Китаю, мають плани
інвестувати 2 млрд дол. до 2012 р. на проведення модернізації інфраструктури електроенергетики,
що сприятиме розвитку «інтелектуальних» мереж з одночасною інтеграцією поновлюваних
джерел енергії в енергосистему.
На загальносвітовому рівні рішення в рамках технології Smart Grid розробляють і
впроваджують також ряд світових консорціумів, включаючи Центр комерціалізації електричних
технологій, європейський консорціум Smart Grids Electricity Networks of the Future, а також Smart
Energy Alliance, що поєднує шість технологічних компаній, включаючи Capgemini, Cisco Systems,
GE, HP, Intel і Oracle. Пілотні проекти із створення «розумних мереж» реалізуються у ряді
компаній по всьому світу, у тому числі в США, Китаї, Італії, Польщі та інших країнах.
Сьогодні концепція Smart Grid поєднує ряд сучасних напрямів і технологій, серед яких:
Smart metering – розумний облік – технологія інтелектуальних вимірів;
Customer Information System – система абонентського обліку та білінгу для галузі
енергопостачання та комунального обслуговування;
Distribution automation – система автоматизації розподілу електроенергії для середніх
і низьких класів напруги.
Технологія інтелектуальних мереж – це комплекс існуючих і новітніх технологій, що
працюють разом. За правильної реалізації ці технології підвищуватимуть ефективність
виробництва, транспортування та споживання енергії; підвищуватимуть надійність і
економічність, ефективність експлуатації; сприятимуть інтеграції у мережу поновлюваних
джерел енергії.
Багато компаній, особливо в регіонах, де складно з енергопостачанням і модернізацією
мереж, використовують технологію щодо режимного управління навантаженнями з
18

впровадженням «розумних» лічильників, пристроїв для повідомлення споживачів щодо зниження
рівня доступної потужності в період проходження піка навантаження.
Під час світової економічної кризи ініціативу розвитку «інтелектуальних» мереж було
підтримано на рівні урядів ряду розвинених країн з метою підвищення ефективності
використання енергетичних ресурсів та підвищення надійності роботи електромережного
комплексу. Західні країни (США, Канада, країни ЄС) активізували роботу з реалізації цих цілей у
вигляді рішень на основі концепції Smart Grid, з двома її основними складовими: FACTS –
управління режимами потоків енергії та регулювання рівня напруги, а також Smart Metering –
системи розумного обліку споживання енергоресурсів.
FACTS (гнучкі передавальні системи змінного струму) – це пристрої на основі силової
електроніки, які дають змогу підвищувати ефективність використання діючих передавальних
систем, що знижує потребу в будівництві нових ліній електропередавання. Вони мають
можливості управління потоками активної та реактивної потужності для забезпечення
нормативного рівня напруги. Вартість устаткування для FACTS (від 30 до 170 тис. євро/МВА),
залежить від рівня можливостей управління та конфігурації цих пристроїв. Пристрої FACTS
компенсують індуктивність лінії для забезпечення максимального передавання енергії (подовжня
компенсація) і здійснюють управління передаванням енергії. В окремих випадках їх впровадження
пропускна спроможність енергосистеми може бути навіть подвоєною. Найбільший у світі
статичний компенсатор реактивної потужності (SVC) з робочим діапазоном від +575 МВар
(ємнісний) до мінус 145 МВар (індуктивний) при 500 кВ було розроблено та поставлено
компанією ABB. У цілому ABB поставила понад 700 систем компенсаторів, або понад 50% всіх
установок у світі.
Інформаційні та комунікаційні технології (ICT) сприятимуть збільшенню ефективності й
експлуатаційної надійності системи, знижуючи тим самим потребу в будівництві нової
інфраструктури, а також підвищуючи можливості управління і регулювання.
Практична реалізація і науково-технічне забезпечення розвитку систем «інтелектуальних»
мереж простежується за впровадженням ряду зарубіжних проектів:
Проект “FENIX” (Flexible Electricity Networks to Integrate the expected Energy
Evolution) – проект побудови гнучкої електричної мережі, основними цілями якого є:
відпрацьовування механізмів функціонування загальноєвропейської енергосистеми, зокрема,
розроблення концепції віртуальних електростанцій (VPP); відпрацьовування алгоритмів
включення в загальну систему розподілених джерел генерації (DER) і поновлюваних джерел
енергоресурсів (RES); розроблення нових програмно-апаратних платформ для перетворення в
життя концепції VPP; демонстрація розробок на полігонах в Іспанії та Великобританії. Цей проект
об'єднав провідні компанії європейського енергетичного ринку, такі як Iberdrola, Electricite de
France, EDF Energy Networks, Red Electrica de Espana, National Grid Transco, Siemens PSE, Areva
T&D тощо.
Проект «ADDRESS» (Active Distribution network with full integration of Demand and
distributed energy RESourceS) є складовою частиною європейської концепції мереж майбутнього
Smart Grid European Technology Platform і поєднує роботу 25 компаній з 11 країн Європи,
включаючи EDF, ABB, Enel, Kema, Philips тощо. Проект планується завершити у 2012 р.
Проекти побудови Microgrids – окремих енергомережних та генерувальних структур,
які розташовано на невеликій території, здатних взаємодіяти з центральною мережею для
вирішення завдань покриття максимуму пікових навантажень. Проекти успішно реалізуються в
Європі (консорціум 14 компаній з 7 країн на чолі з Національним технологічним університетом
Афін), США (проекти реалізовано консорціумом CERTS, компанією GE), Канаді, Японії.
Проект побудови інтелектуальної енергетичної інфраструктури (розподілена
генерація, поновлювані джерела енергії, засоби акумулювання енергії, центри диспетчерського
управління) у трьох префектурах Японії реалізовано компанією Mitsubishi Electric.
Великі європейські енергоконцерни, такі, як швейцарський АВВ, називають
«інтелектуальні» мережі майбутнім енергопостачання. Компанією ABB розроблено технології
«інтелектуальних» мереж, зокрема:
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система моніторингу перехідних режимів - WAMS (Wide area monitoring system),
збирає інформацію про стан мережі в реальному часі. Точні мітки часу забезпечуються
супутником GPS. Система виконує розширений аналіз мережі, включаючи векторні дані для
виявлення можливої нестабільності. Масачусетський технологічний інститут визнав технологію
WAMS однією з 10 технологій, які можуть змінити світ;
системи диспетчерського управління та збору даних – SCADA, контролюють тисячі
точок виміру у терміналах різних мереж. Вони моделюють мережі, імітують роботу під
навантаженням, визначають несправності та попереджують відключення.
ABB реалізувала понад 5000 установок у світовій енергетичній сфері. Найбільша система у
світі, поставлена ABB, знаходиться в м. Каматака (Індія). Вона контролює 830 підстанцій, що
поставляють енергію для 16 млн чол. Система спроможна підвищувати енергетичний ККД майже
на 50% і значно скорочувати втрати енергоресурсів.
Промислові системи зберігання електроенергії. Компанія AES Energy Storage (США),
оператор власної сучасної системи акумулювання енергії, призначеної для видачі потужності в
загальну електромережу, заявила про запуск у комерційну експлуатацію в Джонсон-Сіті (НьюЙорк) нової системи зберігання електроенергії на основі літій-іонних батарей, потужністю
8 МВт. Її призначено для миттєвого реагування на запити оператора з резервування потужності в
електромережі для згладжування нерівномірності генерації та споживання електроенергії в
енергосистемі Нью-Йорка.
Після повної реалізації проекту у 2011 р. потужність системи зберігання становитиме 20
МВт. Як генератор електроенергії система буде здатна менш ніж за одну секунду поставляти в
мережу або приймати з неї до 20 МВт відповідно до команди системного оператора, що дасть
змогу більш ефективно використовувати зростаючі потужності ПДЕ.
Після завершення першої фази проекту загальна потужність великих систем акумулювання
електроенергії, що перебувають у експлуатації під управлінням AES Energy Storage, зросла до
24 МВт. На останній стадії розроблення перебувають системи акумулювання енергії потужністю
100 МВт і понад 500 МВт.
У проекті використовується запатентований AES Energy Storage алгоритм регулювання
частоти, який оптимізує застосування технологій акумулювання електроенергії.
Балансування енергії є головною проблемою для комунальних підприємств і особливо
важливе в тому разі, коли в комбіновану систему енергопостачання підключається велика
кількість непостійної вітрової та сонячної енергії. Нові технології накопичення електричної енергії
допомагають компенсувати будь-який дисбаланс у системі та знижують необхідність у дорогих
резервних потужностях. Потужні акумуляторні установки з перетворювачами постійного струму в
змінний є однією з можливостей вирішення проблеми.
Найбільшу у світі систему акумулювання енергії, виготовлену ABB на основі нікелькадмієвих акумуляторних батарей (BESS), розташовано у м. Фербенксі (Аляска) – установка може
поставляти 26 МВт протягом 15 хв., забезпечуючи комунальному підприємству достатній час для
підключення резервного джерела в разі аварії.
Системи накопичування та зберігання енергії, що пом'якшують проблеми, пов'язані з
обмеженою навантажувальною спроможністю, стануть суттєвою частиною «інтелектуальної»
мережі.
Етапи впровадження джерел розподіленої генерації (РГ). Досвід країн ЄС показав, що
впровадження РГ у діючі енергосистеми відбувається в три етапи.
Перший етап – пристосування РГ до діючих енергосистем. Цей етап країни ЄС вже
пройшли. Україна перебуває на першому етапі.
Другий етап – створення децентралізованої енергосистеми, яка працює разом з основною
енергосистемою. Країни ЄС, США перебувають на другому етапі. Джерела РГ і основна
енергосистема стають рівноправними учасниками процесу забезпечення споживача
електроенергією. Включаються процеси організації взаємодії між основною енергосистемою і РГ
при управлінні енергосистемою. Вирішуються проблеми спільної підтримки параметрів напруги у
споживача, оптимізації втрат. На роздрібному ринку електроенергії починає діяти конкуренція.
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Третій етап – створення дисперсної енергосистеми, де значну частину енергії виробляють
децентралізовані електростанції.
Основною метою інтеграції розподіленої генерації в енергосистему є підвищення
надійності електропостачання, зменшення втрат електроенергії та екологічного навантаження на
довкілля. У той же час поява джерел РГ призводить до виникнення технічних проблем щодо
організації їх роботи в енергосистемі – забезпечення надійності та стійкості роботи, якості
електроенергії, організація диспетчерського управління, у тому числі, виведення джерел РГ на
паралельну роботу з енергосистемою та контролю відокремлення РГ від енергосистеми.
Виникають проблеми в електричних мережах середньої та низької напруги у зв’язку з появою
двонаправлених перетікань енергії, потребою обмеження струмів короткого замикання та
визначення його місць.
Перед країнами-членами ЄС постали важливі завдання розвитку надійних і гнучких
електромереж. Виконання умов із збільшення частки поновлюваної генерації, зниження викидів
вуглецю, а також забезпечення ефективності та надійності енергосистеми, її відповідності
завданням розвитку ринку потребують істотних змін у політиці розвитку енергосистем.
У найближчі роки будуть потрібні більші інвестиції для стимулювання створення гнучких,
погоджених і надійних електричних мереж, розроблених відповідно до нових архітектурних
рішень із використанням інноваційних технологій.
Управління електричним навантаженням. Розрізняють два способи управління
електричним навантаженням – виконання заходів з електрозбереження та за допомогою
споживачів-регуляторів. Перспективне планування розвитку генерувальних потужностей з
урахуванням управління електричним навантаженням може стати буфером, що дає змогу
зм'якшувати наслідки різких змін електроспоживання, використовуваних в умовах нарощування
потужностей ПДЕ.
Управління електричним навантаженням (згідно із зарубіжною термінологією – управління
попитом) – один з видів електрозаощаджувння і регулювання електроспоживання. Воно включає
такі напрями, як розосередження генерування та акумулювання електроенергії, різні стратегії
збуту, заміна устаткування тощо.
Управління електричним навантаженням можна розділити на оперативне, яке має на увазі
виконання заходів терміном до одного року, і перспективне – потребує року і більше на їх
проведення. Оперативне управління здійснюється на договірній основі зі споживачами
електроенергії та включає заходи, пов'язані з лімітуванням електроспоживання та відключеннями
споживачів для запобігання аварійним ситуаціям у енергосистемі. Перспективне управління має
на увазі проведення попередньої адміністративної та законодавчої діяльності, наприклад: введення
стимулюючого тарифоутворення, сертифікація електроприладів за критерієм економічності,
паспортизація споживачів електроенергії, розроблення та популяризація програм із
електрозбереження та підвищення енергоефективності.
Виконання заходів щодо управління електричним навантаженням дає змогу енергосистемі
заповнювати провали та згладжувати піки графіків електроспоживання, що, у свою чергу,
призводить до зменшення капіталовкладень, зниження експлуатаційних витрат, економії палива,
підвищення ККД виробничого устаткування та скорочення втрат. Споживачі мають можливість
знижувати фінансові витрати на електроенергію та контролювати енергопостачання.
Економічне управління навантаженням має ринковий характер. У питаннях управління
навантаженням взаємини між енергокомпаніями та споживачами будуються на договірній
основі.Економічні методи не позбавляють споживачів доступу до електроенергії.
Такий механізм управління попитом на електроенергію повноцінно коригує режими
електроспоживання – дає змогу не тільки зрізувати його піки, але й заповнювати провали. До
економічних методів відносяться: збільшення цін на енергію та потужність у періоди високого
попиту або дефіциту потужностей; підвищення плати за приєднання до мережі у вузлах високого
попиту; зниження сплати за електроенергію для споживачів, що регулюють потужність
навантаження у встановлений час; податкове заохочення та надання різних пільг споживачам, що
займаються електрозбереженням.
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У ряді зарубіжних країн прийнято законодавчі акти, що визначають високий ступінь
фінансової відповідальності електроенергетичних компаній за зрив поставок енергії споживачам.
Має місце також практика укладання енергетичними компаніями угод з великими промисловими
споживачами щодо зниження навантаження в умовах максимуму навантажень для забезпечення
стабільної роботи мережі та запобігання великомасштабним відключенням.
Разом з цим, в окремих країнах передбачено штрафні санкції до електричних компаній за
невиконання договірних зобов’язань з енергозабезпечення. Зокрема, у Швеції електрична
компанія зобов’язана виплачувати домовласникові приблизно місячну вартість електроенергії за
кожен день, коли домоволодіння знаходилося без електроенергії. Це серйозний стимул для
енергетичних компаній щодо підвищення надійності електропостачання та відповідальності перед
споживачем.
Основним інструментом регулювання збутової діяльності є тарифи на електроенергію,
перш за все диференційовані тарифи, які впливають на вибір споживачами способу свого
електрозабезпечення та впровадження енергозберігаючих технологій. За допомогою таких тарифів
енергосистема може стимулювати споживача до участі в режимних заходах, виконання функцій
споживача-регулятора, проведення електрозберігаючих заходів або, за необхідності, – до
максимального збільшення електроспоживання за надлишку генерувальних потужностей.
З огляду на те що енергоуправління навантаженням відображає суспільні інтереси, його
регламентують на державному рівні, приймаючи відповідні нормативно-законодавчі документи.
Ринковий шлях управління навантаженням припускає добровільне надання споживачам
системних послуг на основі відповідного зниження вартості електроенергії. Для енергокомпаній
застосовуються компенсаційні та стимулюючі заходи, що включають компенсації витрат,
пов'язаних із впровадженням управління навантаженням і його наступним проведенням, надаючи
споживачам послуги з енергоаудиту, поставок, монтажу та технічного обслуговування
енергоефективного устаткування, а також інформаційні або білінгові послуги.
4. Нормативно-правове регулювання в галузі ПДЕ та надійності енергозабезпечення.
Енергетичні системи в Європі та інших регіонах мають потребу в прийнятті погоджених кодексів
для передавальних мереж. Не менш важливим є загальне технічне керівництво для операторів
розподільних мереж, що буде сприяти виходу на нові ринки та розвитку сучасних технологій в
розподільних мережах.
Необхідне також розроблення стандартів, особливо у сфері комунікації, «розумних»
вимірювальних систем, мережної інтеграції та міжмережних з'єднань для посилення взаємозв'язку
між мережами та прискорення інтеграції розподілених енергетичних ресурсів із найменшими
витратами.
Поставлено завдання задіяти ринкові механізми для підтримки впровадження інноваційних
технологій Smart Grid, FACTS та «розумних» вимірювальних систем тощо. Необхідно спростити
процедури одержання дозволу на будівництво для прискорення модернізації старіючої
інфраструктури електромереж.
Спільні дослідження за участю всіх країн ЄС та демонстрація систем забезпечення ПДЕ і
DER, таких як системи зберігання, інформаційно-комунікаційні технології та системи обліку
відповідно до Директив ЄС, які є обов'язковими як з технічної, так і з економічної точки зору.
Функції управління генерацією електроенергії можуть бути розподіленими по всій енергетичній
системі поряд з добре відлагодженими «розумними» приладами і системами управління
навантаженням, здатними інтегруватися в режими електромереж для оптимізації роботу всієї
системи.
У більшості розвинених країн удосконалення використання поновлюваної енергетики
введено в ранг державної політики. Впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та ПДЕ
істотно впливає на загальне енергоспоживання у світі.
Як і для будь-якої галузі національної економіки, для розширеного впровадження ПДЕ
необхідно виконувати чотири основні умови:
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прийняття національної стратегії у сфері поновлюваних джерел (постановка
завдання);
розроблення та прийняття відповідної законодавчої та нормативної бази;
підвищення прозорості та добросовісності конкуренції з боку традиційної
енергетики;
необхідне інвестиційне забезпечення.
Таким чином, однією з умов успішного розвитку енергооб'єктів на основі ПДЕ є
нормативно-правова база.
Реалізації визначених цілей сприятимуть відповідні стандарти. У спільному меморандумі
Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) і Міжнародної організації із стандартів (ISO)
«Міжнародні стандарти для розроблення і просування енергоефективності та поновлюваних
джерел енергії» відзначається важливість ролі стандартизації для розвитку ПДЕ, оскільки
стандарти є потужним інструментом для впровадження нових технологій і передового досвіду,
сприяють розвитку різних ринків і забезпечують реалізацію урядових рішень з розвитку
поновлюваних джерел енергії.
Досвід нормативного регулювання ПДЕ в ЄС. У Європейському союзі застосовується
комплексний підхід до формування нормативної правової бази в галузі енергетичної ефективності,
у тому числі і у сфері ПДЕ. До основних видів нормативних правових документів, що
використовуються в ЄС, належать:
регламенти, які є обов'язковими і прямо застосовуються в усіх країнах-членах ЄС;
директиви, які є обов'язковими для країн-членів ЄС у частині кінцевих результатів,
підлягають відображенню в національній правовій базі;
рішення, які є обов'язковими лише для тих суб'єктів, яким їх адресовано;
рекомендації та висновки, які не мають обов'язкового характеру і є декларативними
документами;
стандарти, які застосовуються на добровільній основі, але ЄС стимулює їх
впровадження.
Прийнята Європарламентом Біла книга ЄС «Енергія майбутнього: поновлювані джерела
енергії» не мала законодавчої сили, але спонукала європейські країни до початку діалогу та
впровадження поновлюваних джерел енергії.
Основу розвитку та використання ПДЕ в країнах Євросоюзу сьогодні визначають за такими
документами:
Директива 2001/77/ЄС Європейського парламенту і Ради від 27 вересня 2001 р. з
підтримки виробництва електричної енергії поновлюваними джерелами енергії на внутрішньому
ринку електроенергії (скасовується з 01.01.2012 р.);
Директива 2003/30/ЕС Європейського парламенту і Ради від 8 травня 2003 р. про
заохочення використання біопалива або іншого поновлюваного палива на транспорті
(скасовується з 01.01.2012 р.);
Директива 2009/28/ЕС Європейського парламенту і Ради від 23 квітня 2009 р. з
підтримки застосування енергії від поновлюваних джерел, вносить зміни і скасовує Директиви
2001/77/EC і 2003/30/EC;
Рішення Європейської Комісії 2009/548/EC від 30 червня 2009 р., що встановлює
шаблон для Національного плану дій з поновлюваної енергії згідно з Директивою 2009/28/EC
Європейського парламенту і Ради;
понад 10 стандартів EN.
Основні напрями розвитку енергетики ЄС установлено також і в інших документах ЄС,
таких як Зелена книга ЄС 2005/265 про енергетичну ефективність і Зелена книга ЄС 2006/105 про
європейську стратегію стійкої, конкурентоспроможної та безпечної енергетики.
Реалізація основних положень цих документів сприяла розвитку в ЄС потужностей
поновлюваної електроенергетики порівняно з іншими новими технологіями виробництва
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електричної енергії. У ЄС поновлювана енергетика розвивається швидше, ніж вугільна, нафтова
чи атомна і суттєвий її підйом відбувся саме після прийняття Директиви 2001/77/ЄС.
Нормативне та організаційне забезпечення балансової надійності єдиної енергетичної
системи (ЄЕС) у Європейському союзі. Важлива роль в нормативному забезпеченні надійності в
ЄС відводиться державним регулюючим органам, які здійснюють моніторинг надійності ЄЕС.
Загальні правила до країн-членів ЄС сформульовано в директивах, які визначають зобов'язання
щодо аналізу надійності на національному рівні в умовах лібералізованої електроенергетики.
Згідно з директивою 2003/54/ЕС (ст. 4) держава повинна здійснювати моніторинг надійності ЄЕС,
включаючи:
аналіз балансу потужності;
прогноз навантаження і оцінку генерації, що запланована чи будується;
оцінку стану експлуатації електричної мережі;
аналіз заходів із покриття пікового навантаження та дій у разі втрати одного або
кількох джерел потужності.
За результатами аналізу повинен публікуватися звіт кожні два роки не пізніше 31 липня,
який містить основні висновки та заходи щодо забезпечення надійності.
У директиві 2005/89/ЕС (ст. 7, п.1) закріплено також вимогу щодо публікації звіту, який
повинен включати:
аналіз експлуатаційної надійності електричної мережі;
прогноз споживання та генерації на період у 5 років;
аналіз перспективи надійності на період від 5 до 15 років;
інвестиційні наміри оператора системи електропостачання на період понад 5 років.
Аналіз надійності енергосистем у ЄС здійснюється на національному рівні, а також на
загальноєвропейскому рівні в рамках кооперації операторів системи електропередавання (TSO Transmission System. Operator), які в умовах лібералізації електроенергетики обтяжені
зобов'язаннями системного характеру з оперативного управління і розвитку основної електричної
мережі в ЄЕС. До 2009 р. спільна робота з аналізу надійності енергосистеми об'єднаної Європи
проводилася в рамках Європейського об'єднання операторів електропередавання (ЕТSO).
Починаючи з 2009 р. найвищою формою інтеграції операторів є Європейська мережа операторів
електропередавання ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity),
до складу якого входять: Союз операторів Континентальної Європи (UCTE), Асоціація операторів
Ірландії (АТSOI), Балтії (ВАLTSO), Скандинавських країн (NORDEL), Асоціація операторів
Великобританії (UKTSOА). ENTSO-E об'єднує 42 оператори електропередавання з 34 країн та
представляє одну з найбільш важливих інфраструктурних основ європейської економіки
промисловості та сфери послуг.
Створення ENTSO-E передбачено в нормативних положеннях 714/2009 Третього пакету
законів про ринки електроенергії та газу, який набув чинності з початку 2011 р. Створення
ENTSO-E покликане підсилити взаємодію операторів з контролю міжсистемних перетікань енергії
та потужності. Згідно з нормативними положеннями ЄС 714/2009 (ст. 8) до завдання ENTSO-E
входить розроблення:
загальних засобів управління електричною мережею для координації в нормальних і
аварійних умовах, у тому числі загальної класифікації планів досліджень;
десятирічного плану розвитку мережі включаючи аналіз балансової надійності в
Європі – кожні два роки;
рекомендацій щодо технічної взаємодії з операторами третіх країн;
щорічної робочої програми та аналізу балансової надійності на літо і зиму;
щорічного звіту.
При цьому аналіз балансової надійності в Європі повинен ґрунтуватися на національних
оцінках надійності, підготовлених оператором системи електропередавання і включати оцінку
надійності на п'ятирічний період, а також на період від 5 до 15 років.
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Перед тим як нормативні положення ЄС 714/2009 набрали чинності, ENTSO-E у 2010 р.
випущено Прогнозний звіт про системну надійність на період до 2025 р. і Ретроспективний звіт
про системну надійність, продовжуючи практику загальноєвропейського аналізу надійності ЄЕС.
У рамках нової організації також підготовлено перший Десятирічний план розвитку
електричної мережі в Європі на період до 2020 р., який координує інфраструктурні інвестиції на
загальноєвропейському і регіональному рівнях, спрямовані на досягнення цілей енергетичної
політики.
У рамках нормативних положень ЄС 713/2009 Третього пакету законів створюється
Європейське агентство з кооперації енергетичних регуляторів АCER (Єuгореаn Аgency fог
Соорегаtion of Епегgу Regulators), яке починає роботу з 2011 р. Агентство АСЕR покликане
координувати роботу національних регуляторів , приймати рішення щодо умов і термінів доступу,
режимної надійності міжсистемної інфраструктури, відслідковувати розвиток європейських
енергетичних ринків, брати участь у створенні європейських мережних правил тощо. Роль
регулятора полягає в забезпеченні скоординованого розвитку генеруючих потужностей і
електричної мережі з метою забезпечення надійності ЄЕС .
Сьогодні в рамках європейського проекту REALISEGRID розробляється методика
системного аналізу розвитку електричної мережі в ЄЕС у нових умовах функціонування. Аналіз
включатиме багатокритеріальну оцінку ЄЕС за умовами надійності, якості та безпечності, втрат
електроенергії, функціонування ринку, інвестицій, екологічних вимог тощо. Такий
багатосторонній аналіз має замінити діючі критерії планування і стати основним інструментом
обґрунтування інвестицій у розвиток електричної мережі на європейському просторі. При цьому
передбачено моделювання розміщення потужностей НПДЕ, джерел і місць споживання
електроенергії, перетікань енергії та потужності в електричних мережах тощо.
Методологія аналізу системної надійності національних енергосистем. У більшості
країн Євросоюзу характеристикою надійності є рівень резервів потужності в період пікового
електроспоживання. При цьому в ряді країн (Німеччина, Австрія, Іспанія, Скандинавські країни)
при розрахунку наявної потужності генерації враховують непланові простої обладнання, а в інших
країнах (Великобританія, Італії) – всю установлену потужність.
У ряді країн (Франція, Іспанія, Італія, Скандинавські країни) проводиться розрахунок
довгострокового балансу споживання і генерації електроенергії, що важливо для оцінки надійної
роботи енергосистем із значною часткою гідрогенерації і НПДЕ.
Крім довгострокового аналізу надійності, публікуються звіти з аналізом на наступний сезон
(зима/літо). У щорічному аналізі генерації/споживання на наступну зиму визначаються необхідні
обсяги резервів, виходячи із значення ризику в 1% (імовірність перевищення споживання над
генерацією), розраховуються міжкордонні перетікання електроенергії (максимуми експорту і
мінімуми імпорту).
Оператор NGЕТ (Великобританія) розвиває методологію планування розвитку
електричної мережі країни на основі ймовірнісної оцінки будівництва нових електростанцій і
виведення з експлуатації існуючих, прогнозування наявної потужності вітроустановок та
навантаження електроспоживання. Наявна потужність вітроустановок прогнозується для трьох
типів електростанцій: острівних, прибережних і морських із застосуванням закону розподілу
Вейбулла (закон розподілу випадкових величин) для моделювання швидкості вітру. Базовий
прогноз електроспоживання доповнюється прогнозами мінімального і максимального
електроспоживання, що розрізняються темпами реалізації урядових програм із спільного
вироблення електроенергії і тепла, темпами економічного зростання, цінами на паливо тощо.
На додаток до прогнозу навантаження, що формується оператором, у звіті SYS (Seven year
statement 2009, National grid, 2010) також визначається прогнозна величина електроспоживання,
визначена за інформацією споживачів. Величина генерації прогнозується оператором
електропередавання з урахуванням існуючих і передбачуваних проектів та угод про приєднання.
Під час аналізу режиму роботи електричної мережі виділяються критичні перерізи, в яких
необхідно контролювати перетікання енергії та потужності при зростанні електроспоживання та
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розвитку генерації. Величина передбачуваних перетікань через перетин оцінюється рівнем
нормативної надійності порівнюється з поточним значенням і величиною пропускної здатності.
Особливості аналізу балансової надійності ЄЕС в Нідерландах. Кожен рік оператор
системи електропередавання – ТеnnеТ випускає звіт, у якому аналізується надійність
електропостачання. Робота над звітом здійснюється відповідно до закону про електроенергетику
за запитом Міністра економіки. Метою аналізу є прогнозування навантаження і планування
розвитку систем електропостачання на період 7 років. Згідно з Директивою 2005/89/ЕС
провадиться також аналіз на перспективу до 15 років.
Оператор також співпрацює з операторами Німеччини, Франції, Бельгії та Люксембурга в
рамках П'ятистороннього енергетичного форуму і здійснює спільне оцінювання аналізу подій, які
проходять в регіоні одночасно.
Особливості аналізу балансової надійності у Скандинавських країнах. В
енергетичному блоці NORDEL, який об'єднує енергосистеми Норвегії, Швеції, Данії та Фінляндії,
аналіз перспективного розвитку енергосистем проводиться регулярно, один раз на два роки
готується План розвитку енергосистеми (Grid master plan).
План розвитку енергосистеми представляє собою приклад скоординованих на
регіональному рівні дій операторів скандинавських країн. План розглядає короткостроковий
період (2010/2011 р.), період на 7 років вперед, а також включає прогноз на довгострокову
перспективу 15 років. Дається також економічна оцінка ефективності заходів щодо розвитку
енергосистеми: посилення перерізів основних електричних зв'язків міжсистемного значення, у
тому числі з енергосистемами Континентальної Європи та Великобританії.
Оцінка балансу потужності проводиться для пікового періоду споживання та умов
холодних зим (з повторюваністю один раз на 10 років). При складанні балансу враховується
фактор одночасності електроспоживання і генерації на базі вітроустановок.
Аналіз пропускної спроможності електричної мережі здійснюється з метою виявлення
обмежень у основних перетинах і визначення пріоритетності розвитку електричних зв'язків для їх
нейтралізації.
Особливості аналізу балансової надійності в Ірландії. Оператор системи
електропередавання Ірландії (ЕirGrid) щорічно здійснює аналіз балансової надійності на 7 років і
публікує відповідний звіт. Уточнення на майбутній зимовий сезон проводиться в рамках
підготування окремого звіту.
Оцінка надійності включає прогноз електроспоживання, оцінку потужності генерації і
розрахунок показників балансової надійності. Прогноз навантаження формується з урахуванням
економічного розвитку країни і тенденцій останніх років. Розглядаються три сценарії: базовий,
мінімальний і максимальний.
В оцінці балансової надійності окремо аналізується потенціал резервів та регуляторів
режимів навантаження через інтенсивний розвиток вітроенергетики в Ірландії.
Розрахунки ведуться з урахуванням показників готовності генеруючого обладнання та
пропускної спроможності електричної мережі. Використовується річний графік навантаження з
почасовими інтервалами. У складі генеруючих потужностей окремо виділяється вітрогенерація,
потужність якої в розрахунках віднімається від величини навантаження і потужності
гідроакумулюючих станцій, що мають обмеження на вироблення електроенергії.
В цілому по енергосистемі Євросоюзу поставлено завдання розвитку синергетики з іншими
мережними інфраструктурами ЄС: телекомунікаційними, транспортними та навколишнього
середовища; наприклад, з'єднання ліній електропередавання з інфраструктурами наземного
транспорту.
Одночасно з підвищенням надійності, все більше уваги приділяється дотриманню
нормативів якості енергії згідно з дослідженнями, проведеними Північною радою – Міжнародною
регіональною організацією, утвореною Данією, Ісландією, Норвегією та Швецією. Потреба в
якісній електроенергії особливо актуальна в країнах з розвиненою економікою, розгалуженою
інформаційною та комунікаційною інфраструктурою.
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Досвід нормативного регулювання в США. Початок нормативно-правового регулювання
в галузі альтернативної енергетики в США було покладено з прийняттям у 1995 р. Федеральної
програми «Стратегія стійкої енергетики США», в якій як пріоритетний напрям розвитку
енергетики передбачено урядове сприяння розвитку і освоєнню ПДЕ з метою зменшення
споживання органічного палива, захисту навколишнього середовища і глобальної енергетичної
безпеки країни на перспективу.
Законом США «Про енергетичну політику» встановлено пріоритет розвитку ПДЕ та
підвищення енергетичної ефективності, введено значні податкові пільги для заохочення заходів у
сфері енергозбереження.
У галузі енергетики стандартизацію та нормативне забезпечення енергосистеми країни
здійснює Північноамериканська корпорація з надійності – NERC (North American Electric
Relibility Corporation), яка є саморегульованою некомерційною організацію. До її складу входять
представники всіх сфер галузі: енергокомпаній, державних органів, споживачів. Діяльність NERC
контролюється Федеральною комісією з регулювання енергетики – FERC.
До основних функцій NERC відносяться вироблення, узгодження та контроль за
дотриманням стандартів надійності функціонування енергосистем, моніторинг і аналіз проблем,
пов'язаних з надійністю, сертифікація системних операторів (сертифіковано понад 5000
СО). Якщо раніше стандарти надійності носили, як правило, рекомендаційний характер і не
підкріплювалися дієвими санкціями, то в даний час вони є обов'язковими для суб'єктів галузі.
Стандартизація надійності провадиться в Комітеті із стандартизації NERC із
залученням представників секторів енергетики з урахуванням принципу відкритості та
збалансованості. Стандарти затверджуються NERC як документи для обов'язкового
застосування. Діє розвинена система акредитації ряду організацій, що працюють у цій сфері
спільно з NERC – Інститут інженерів з електротехніки та електроніки, Інститут досліджень у
електротехніці, Інститут електрики імені Едісона тощо. Національний інститут із стандартів
і технологій у 2009 р. розпочав роботу за програмою стандартизації технологій інтелектуальних
мереж (Smart Grid).
Стандарти надійності NERC є правилами планування та управління
енергосистемами, які визначають об'єктивні вимоги та визначають межі відповідальності.
У США затверджено і діє зведення понад 130 стандартів надійності NERC (як єдиний
документ).
Групи стандартів надійності NERC
Умовні позначення
BAL
COM
CIP
EOP
FAC
INT
IRO
MOD
NUC
PER
PRC
TOP
TPL
VAR

Назва групи стандартів
Балансування генерації та споживання
Телекомунікація та зв'язок
Захист важливої інформаційної інфраструктури
Дії суб’єктів електроенергетики в разі аварійних
ситуацій
Проектування установок, приєднання, обслуговування
Енергообмін, планування та координація
Дії та координація з надійності енергооб’єднання
Моделювання, інформація, методи розрахунку
Атомна електроенергетика
Робота персоналу, навчання, кваліфікація
Захист і керування
Експлуатація електропередавання
Планування електропередавання
Напруга та реактивна потужність

Кількість
стандартів
9
2
9
9
11
9
14
22
1
5
26
9
6
4
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За напрямками стандарти можна розділити на:
технічні стандарти, що стосуються підготовки, експлуатації, керування або стану
енергосистем, із зазначенням критеріїв по фізичних параметрах;
стандарти з експлуатації енергообладнання та ліквідації аварійних ситуацій;
стандарти готовності енергообладнання до аварійних ситуацій тощо.
Вимоги стандартів близькі до відповідної практики стандартизації в країнах Західної
Європи. У США і Західній Європі стандартами регламентується готовність електростанцій,
спеціально запроектованих для автономного запуску обладнання з нуля, сформовано чітку
систему контрольованих показників і санкцій тощо.
За порушення стандартів надійності законодавством країни передбачено міри
відповідальності залежно від ступеня тяжкості та систематичності порушення: обмеження або
заборона на діяльність, розпорядження про усунення порушень, грошові штрафи (від 1 тис. дол. до
1 млн дол.). Зокрема, за порушення ряду стандартів, що призвело до крупної аварії у штаті
Флорида, згідно до рішення FERC у жовтні 2009 р. компанія Florida Power&Light Company
вимушена була виплатити штраф у розмірі 25 млн дол. США.
Китай і американська компанія General Electric Co (GE) спільно розробляють
стандарти у сфері інтелектуальних мереж. Державна електромережна корпорація Китаю, лідер
у сфері розподілу електроенергії в країні та головний оператор проекту з розвитку інтелектуальної
мережі, підписала меморандум про співпрацю з компанією (GE) і Китайською академією наук з
метою спільного розроблення стандартів у сфері інтелектуальних мереж.
Співпраця передбачає стандартизацію промислових систем акумулювання електроенергії,
вимірювального обладнання, розподілених генераторів і мікромереж, а також технологій зарядки
електромобілів.
Взаємодія здійснюється у формі обміну технічним досвідом, форумів і спільного
розроблення національних і міжнародних стандартів з інтелектуальних мереж.
Китай передбачає створення відкритого ринку, який буде сприяти розвитку
інтелектуальних мереж. Уніфікація різних стандартів полегшить іноземним компаніям доступ до
нього, а також дасть змогу підняти якість своїх національних стандартів до міжнародного рівня.
Стандарти у сфері інтелектуальних мереж, випущені в минулому році, спрямовані на
уніфікацію нового напряму галузі та збереження позицій корпорації на швидкозростаючому
ринку. Перший комплект нових стандартів визначив 22 ключових критерії, які необхідні для
реалізації проектів з розвитку інтелектуальних мереж у Китаї і охоплюють виробництво
електроенергії, її передавання, розподіл, експлуатацію мереж і диспетчерське управління
5. Росія. Модернізація електроенергетики. Єдина енергетична система (ЄЕС) Росії
охоплює практично всю територію країни і є найбільшим у світі централізовано керованим
енергооб’єднанням. Сьогодні ЄЕС Росії містить в собі 77 енергосистем, які функціонують у складі
шести Об’єднаних енергетичних систем (ОЕС) – ОЕС Центру, Півдня, Північного заходу,
Середньої Волги, Уралу і Сибіру і ОЕС Сходу. Остання функціонує ізольовано від ЄЕС Росії. Крім
того ЄЕС Росії здійснює паралельну роботу з ОЕС України, ОЕС Казахстану, ОЕС Білорусії,
енергосистемами Естонії, Латвії. Литви, Грузії і Азербайджану, а також з NORDEL (зв’язок з
Фінляндією через вставку постійного струму у м. Виборг). Енергосистеми Білорусії, Росії, Естонії,
Латвії і Литви створюють так зване «Електричне коло БРЕЛЛ», робота якого координується в
рамках підписаної у 2001 р. Угоди про паралельну роботу енергосистем БРЕЛЛ. З метою
адміністративно-господарського управління ЄЕС Росії «для створення і закріплення, забезпечення
єдності технологічного управління і реалізації державної політики в електроенергетиці» створено
ВАТ «Федеральная сетевая компания «Единой Энергетической Системы» (ВАТ «ФСК ЕЭС»).
Більшість теплових електростанцій Росії перебуває у власності семи оптових генеруючих
компаній (ОГК) і чотирнадцяти територіальних генеруючих компаній (ТГК). Більша частина
виробничих потужностей гідроенергетики входить до складу компанії «РусГидро». Організацією,
що експлуатує АЕС Росії, є ВАТ «Концерн Росэнергоатом».
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Саморегулювання оптового ринку електричної енергії здійснює НП «Совет рынка».
Діяльність з організації торгівлі на оптовому ринку здійснює комерційний оператор оптового
ринку ВАТ «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» ( ВАТ «АТС»).
Магістральні мережі знаходяться в управлінні компанії «ФСК ЕЭС», розподільні мережі
входять до складу міжрегіональних розподільних мережних компаній – МРМК. Диспетчерськотехнологічне управління ЄЕС Росії здійснює ВАТ «Системный оператор Единой Энергетической
Системи» (ВАТ «СО ЕЭС»).
Важливим недоліком функціонування ЄЕС Росії є недостатність міжсистемних, а в
окремих випадках і системоутворювальних зв’язків у Єдиній енергосистемі. Це викликано,
перш за все, значним територіальним розосередженням генеруючих потужностей, що негативно
впливає на статичну стійкість роботи енергосистеми і транзитних зв’язків, а також призводить до
коливання частоти в ЄЕС у діапазоні, значно вищому ніж у об’єднаній енергосистемі
Європейського співтовариства операторів магістральних мереж електроенергетики (ENTSO-E).
Перспективи розвитку електроенергетики визначаються Енергетичною стратегію на період
до 2030 р., а також рядом законодавчих актів.
Енергетичною стратегією Росії на період до 2030 р. пріоритетними напрямами науковотехнічного прогресу в електроенергетиці визначено:
створення
високоінтегральних
інтелектуальних
системоутворювальних
і
розподільних електричних мереж нового покоління в ЄЕС Росії (інтелектуальні мережі – Smart
Grid);
розвиток силової електроніки і на її основі пристроїв для управління потоками
реактивної енергії та вставок постійного струму для міжсистемних з’єднань;
широкий розвиток розподіленої генерації;
використання низькотемпературних надпровідникових індукційних накопичувачів
електричної енергії для мереж і гарантованого електропостачання відповідальних споживачів;
створення високоінтегрованого інформаційно-управляючого комплексу оперативнодиспетчерського управління в режимі реального часу;
створення високонадійних магістральних каналів зв’язку між різними рівнями
диспетчерського управління і дублюючих цифрових каналів обміну інформацією між об’єктами і
центрами управління;
широке впровадження централізованих систем протиаварійного управління на всіх
рівнях Єдиної енергетичної системи Росії;
впровадження автоматизованих систем обліку та управління попитом на
електроенергію.
За ініціативою ВАТ «ФСК ЕЭС» розпочато роботу з розроблення і створення
інтелектуальних електричних мереж в ЄЕС Росії в ряді напрямів: оснащення електричних мереж
швидкодіючими управляючими джерелами реактивної потужності (FACTS), впровадження
передач і вставок постійного струму з новими технічними можливостями, створення
комп’ютерних управляючих систем, які об’єднують і оптимізують роботу систем передавання
електроенергії.
За дорученням Уряду Росії від 03.06.10 №24 ВАТ «Энергетический институт им. Г. М.
Кржижановского» (ВАТ «ЭНИН») разом із провідними організаціями галузі і Російською
академією наук (РАН) розроблено Програму модернізації електроенергетики Росії на період до
2020 р.
Необхідність розроблення та реалізації Програми зумовлено проблемами, які стоять перед
галуззю – перш за все зростанням процесу старіння основного обладнання електричних станцій і
мереж, в яких частка застарілого обладнання перевищує 40%, зростанням втрат електроенергії в
електричних мережах більш ніж у 1,5 раза, зростання питомої чисельності персоналу більше ніж у
2,5 раза. Крім цього за останні роки у 5 разів скоротилися обсяги введення генеруючих
потужностей порівняно з 60–80 рр. Суттєво зросли тарифи на електричну енергію (уже
перевищують середньоєвропейський рівень і рівень тарифів США, а також передбачається
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подальше їх зростання). Серед основних причин зниження економічної ефективності
функціонування електроенергетики відмічається відсутність оптимальної системи управління
галуззю в умовах чисельних власників електроенергетичних об’єктів, а також різке зниження
науково-технічного потенціалу галузі.
Програмою
передбачено
завдання з
модернізації
теплових
електростанцій,
гідроенергетичного комплексу, атомних електростанцій, розвитку та модернізації
електромережного комплексу, розвитку ПДЕ та модернізації систем управління в
електроенергетиці. Співвиконавцями Програми є ряд ведучих міністерств і відомств, державних
корпорацій, енерго- та електромашинобудівних компаній. Також передбачено прискорене
використання інноваційних технологій у всіх видах діяльності – виробництві, передаванні та
розподілі електроенергії, у тому числі і розвитку поновлюваних джерел енергії, рівень освоєння
потужностей яких сьогодні не перевищує 1% від загальної потужності генерації в Росії. Зокрема, у
теплоенергетиці – це створення сучасних ефективних і потужних газових турбін і на їх основі
нових парогазових установок і широке впровадження когенераційних джерел теплопостачання та
сучасних паросилових технологій використання твердого палива, нарощування регулювальних і
маневрених потужностей в поєднанні ГТУ з котлом-утилізатором потужністю 60–70 МВт як
засобу безпосереднього енергопостачання, так і джерела покриття змінної частини графіка
навантаження для підвищення коефіцієнта використання потужності енергоустановок тощо. В
атомній енергетиці передбачається модернізація реакторів типу ВВЕР і створення нових типів
реакторів на швидких нейтронах, підвищення маневреності АЕС за рахунок впровадження
технології акумулювання теплоти, що дасть змогу підтримувати постійну потужність реакторної
установки і підвищити коефіцієнт використання установленої потужності, у гідроенергетиці –
створення високоефективних гідрогенераторів із змінною частотою обертання та оборотних
гідрогенераторів тощо. У системах передавання та розподілу електроенергії – розвиток
інтелектуальних систем на базі гнучких керованих ліній електропередавання змінного струму,
керованих шунтувальних реакторів, статичних тиристорних компенсаторів, статичних
компенсаторів на базі керованих вентилів (СТАТКОМ), фазоповоротних пристроїв, пристроїв
подовжньої компенсації, розвиток розподільної генерації.
Передбачено також створення високотемпературних надпровідникових матеріалів і
відповідних установок на їх основі, недорогих і надійних накопичувачів електроенергії на всіх
рівнях мережі і в кінцевих споживачів, Крім цього передбачається впровадження
високоефективних надійних системоутворюючих і розподільних електричних мереж великої
спроможності на базі кабелів із використанням високотемпературних надпровідників,
трансформаторів, синхронних компенсаторів, обмежувачів струму, надпровідних індуктивних
накопичувачів енергії, вставок постійного струму, пристроїв контролю, захисту і управління,
сучасних багаторівневих автоматизованих систем обліку електричної енергії.
У сфері розвитку поновлюваних джерел енергії здійснюється створення мікро- і малих
ГЕС потужністю від 2 кВт до 1 МВт, фотоелектричних елементів, модулів і батарей з ККД 14–
15%, вітроенергетичних установок потужністю 2–3 МВт тощо. Передбачається створення
демонстраційних і дослідно-промислових установок, а також використання типових проектів на
основі ПДЕ.
Очікувані основні результати реалізації Програми
Найменування
Зниження питомих витрат палива на відпуск електроенергії від ТЕС
Зниження втрат електроенергії

В ЄНЕМ
У розподільних електромережах

КПД нових газових ТЕС (ПГУ)
ККД нових і модернізованих вугільних ТЕС

Показники
Від 332,7 до 300 у.п./кВт∙год
Від 4,6 до 3,5%
Від 8,9 до 6,5%
Не менше ніж 50%
Не менше ніж 38%
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Крім цього Програмою передбачено створення керованого пристрою подовжньої
компенсації, розроблення накопичувачів енергії на основі надпровідності та енергетичних
батарей, розроблення і створення демонстраційної зони з використанням технологій Smart Grіd,
FACTS тощо.
Зазначається також безпосередня залежність розвитку електроенергетики від
випереджального розвитку енергомашинобудівної галузі.
Сьогодні в Росії здійснюється реалізація заходів з управління електричним
навантаженням шляхом розширення участі споживачів-регуляторів у процесі регулювання
навантаження енергосистеми для регулювання графіків споживання, у тому числі в умовах
розвитку поновлюваних джерел енергії.
Можливості використання різних споживачів-регуляторів в ЄНЕМ
Потенціал споживачіврегуляторів, МВт
Північно-Західний
1
1204
Центральний
1
2082
Приволзький
1
862
Південний
1
456
2
905
Уральський
3
695
1
1407
3
120
Сибірський
1
1328
2
1104
4
74
Далекосхідний
3
886
1
132
Разом
11255
Примітка. 1 – «звичайні» промислові і сільськогосподарські споживачі; 2 –
електромобілі; 3– установки опалення з акумулюванням тепла; 4 – холодильні установки.
Федеральний округ

Тип споживачів-регуляторів

Однією з основних проблем розвитку електроенергетики є використання поновлюваних
джерел енергії, і в першу чергу – вітрової і сонячної енергетики. Відповідно до «Основних
напрямів державної політики у сфері підвищення енергетичної ефективності електроенергетики на
основі використання поновлюваних джерел енергії на період до 2020 р.», затвердженої
розпорядженням Уряду РФ у січні 2009 р., частка виробленої ПДЕ електричної енергії до
загального обсягу електроенергії, що генерується всіма електростанціями, становитиме у 2010
році 1,5%, у 2015 році – 2,5%, у 2020 р. – 4,5% (крім ГЕС установленою потужністю понад 25
МВт).
Серед інвестиційних проектів щодо розвитку поновлюваної енергетики необхідно
відмітити заявлену Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) разом із Світовим банком
спільну програму розвитку ПДЕ. Розвиток сонячної енергетики відбувається як на основі
застосування фотоелектричних панелей власного виробництва, так і з залученням обладнання
зарубіжного виробництва. Структура імпорту сонячних панелей в Росію за 9 місяців 2010 р.
становила: Німеччина – 81%, Китай – 7%, Тайвань – 6%, Таїланд – 4%, інші – 1%.
З урахуванням нерівномірного навантаження енергосистеми, введення потужностей ВЕС і
СЕС в енергосистему потребує вирішення цілого ряду проблем щодо забезпечення її сталого
функціонування. Однією з проблем є розв’язання питання ефективного розміщення генеруючих
потужностей – розподіленої генерації, що дасть можливість зменшити перетікання електричної
енергії і, відповідно, необхідність у будівництві нових ліній електропередавання. Суттєвою
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проблемою є забезпечення ефективного акумулювання енергії, яку виробляють вітрові та сонячні
установки, а також вирівнювання графіків навантаження енергосистеми, забезпечення на
необхідному рівні регулювання реактивної потужності для забезпечення нормативного рівня
напруги в енергосистемі.
В цих умовах, у зв’язку із збільшенням потужностей нетрадиційних джерел енергії,
особливої актуальності набуває виконання Програми розвитку інтелектуальних електричних
систем, що дасть змогу створити сприятливі умови для подальшої активізації розвитку ПДЕ.
Приєднання ПДЕ до діючих енергосистем з непостійним навантаженням при застарілій
технічній інфраструктурі – економічно не виправдане і може призвести до порушення режимів
роботи основного обладнання енергосистем (збільшення пусків і зупинів об’єктів генерації,
зростання термодинамічного навантаження електромереж та обладнання, зниження надійності
енергозабезпечення тощо). Тому розвиток інтелектуальних енергосистем, впровадження систем
розподіленої генерації та нарощування регулювальних потужностей дасть можливість суттєво
підвищити ефективність використання потужностей енергосистеми в умовах прогнозованого
нарощування поновлюваних джерел енергії.
Оснащення електричних мереж джерелами реактивної потужності в Росії є не менш
актуальним. З огляду на те, що управління реактивною потужністю має важливе значення як для
роботи енергосистем, так і для системоутворювальних мереж, найважливішою вимогою є
забезпечення статичної і динамічної сталості електропередавання; для розподільних мереж –
вимога в підтриманні рівнів напруги, мінімізація втрат електроенергії. Слід відмітити, що сьогодні
перевищення коливання напруги проти нормативних вимог (±15% ГОСТ) має місце на більш ніж
40% ліній електропередавання напругою 110–220 кВ, супроводжується збільшенням перетікань
реактивної потужності в електричній мережі та, відповідно, 1,5 кратним зростанням втрат
електроенергії.
Відповідно до «Концепції системи регулювання напруги», затвердженої наказом ВАТ
«ФСК ЕЭС» № 62 від 14.03.08, проблема вирішується дооснащенням електричної мережі до
технічно доцільного рівня управляючими джерелами індукційно-ємного типу, виробництво яких
освоєно в Росії. Це, зокрема, пристрій технології FACTS – система стабілізації високої напруги на
базі керованих підмагнічуванням шунтувальних реакторів і комутаційних батарей статичних
конденсаторів, що забезпечує гнучке управління електроенергетичними режимами, рівнем
напруги і потоками реактивної енергії. Сьогодні ВАТ «ФСК ЕЭС», ВАТ «СО ЕЭС», ВАТ
«Институт «Энергосетьпроект» і ВАТ «НТЦ Электроэнергетики» реалізується завдання щодо
оснащення ЄНЕМ пристроями регулювання реактивної потужності FACTS на період до 2015 р.
Крім цього, ВАТ «НТЦ Электроэнергетики» разом з НПЦ «Энерком-Сервис» розпочали
розроблення фрагменту інтелектуального управління Кубанськими електромережами «МЭС
Юга», а також розроблення програми впровадження швидкодіючих виконавчих пристроїв в ЄЕС
Росії з метою розширення фронту впровадження інтелектуальних мереж в інших регіонах.
У Росії однією з високотехнологічних розробок, які впроваджуються в енергосистемах, є
елемент «інтелектуальної» мережі – статичний компенсатор реактивної потужності (СТАТКОМ) з
автоматичним управлінням напруги. Зазначена система пройшла повномасштабне
випробовування в ВАТ «НТЦ Энергоэнергетики» і введена в експлуатацію на підстанції 400/330
кВ «Выборгская» (Ленінградська область). Розпочато системні випробування пристрою, що
дозволить підвищити надійність роботи діючої вставки постійного струму для експорту
електричної енергії Фінляндії.
Реалізовано також проекти з впровадження на об’єктах ВАТ «ФСК ЕЭС» елементів
інтелектуальних мереж FACTS: установлення керованих шунтових реакторів на ПС 500 кВ
«Таврическая», «Барабинская», «Иртыш»; установлення статичного тиристорного компенсатора і
конденсаторних установок на ПС 500 кВ «Ново-Анжерская» та інших об’єктах.
На базі зазначеної технології ТОВ «НПЦ «Энерком-Сервис» розробляє обладнання вставки
постійного струму потужністю 200 МВт для створення можливості паралельної роботи
несинхронізованих енергосистем Сибіру і Сходу, які сьогодні працюють роздільно.
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На початку 2011 р. ВАТ «ФСК ЕЭС», ВАТ «Мобильные ГТЭС» і американська компанія
Ener1 Inc. підписали спільний меморандум з підготовки до реалізації інноваційного проекту з
розміщення джерел безперебійного живлення (ДПЖ) на основі літій-іонних акумуляторів для
власних потреб підстанцій ВАТ «ФСК ЕЭС» за умов повної втрати зовнішнього живлення. За
рішенням ВАТ «ФСК ЕЭС», системи ДПЖ передбачається встановлювати на підстанціях 220 кВ
Псоу (м. Сочі) і 330 кВ Волхов-Північна (м. Санкт-Петербург). Проект ухвалено Міненерго РФ,
Системним оператором, НП «Совет рынка» для подальшого впровадження інтелектуальних мереж
у потужних енергохолдингів. Підписання меморандуму є основою продовження роботи ВАТ
«Мобильные ГТЭС» і компанії Ener1 з оснащення систем мережевого накопичення енергії на
об’єктах ЄНЕМ, що забезпечуватиме необхідний рівень управління режимами енергосистем в
умовах активізації розвитку поновлюваних джерел енергії та розподіленої генерації в
енергосистемах країни.
6. Казахстан. Енергосистема Казахстану входить до складу синхронізованої
електроенергетичної системи ЄЕС/ОЕС.
Генеруюча потужність енергосистеми становить близько 19 000 МВт, 12 000 МВт із якої
доступно під час пікового навантаження. Пікове навантаження енергосистеми Казахстану
становить 15 500 МВт, у зимовий період пік у 2009/10 рр. був трохи нижчим – 12 400 МВт.
Виробництво електроенергії на 85% залежить від вугілля. Оскільки Казахстан має більшу
територію, мережа характеризується дуже довгими лініями електропередавання з Півночі на
Південь і з значними втратами під час її передавання (12%). В основному є три зони виробництва
електроенергії з використанням первинних енергоносіїв: Північ (вугілля, гідроелектростанції),
Південь (вугілля, газ) і Захід (газ).
Прогнозні сценарії передбачають доведення виробітку електроенергії на ВЕС до
0,7 ТВт∙год за рік у 2015 р. (250 МВт) і близько 6 ТВт∙год. за рік у 2030 р. (2000 МВт). Частка
вітроенергетики в загальному обсязі виробництва електроенергії прогнозується менше ніж 1% у
2015 р. і біля 4% – у 2030 р.
Найбільше значення одиничної потужності, яку може бути виведено з енергосистеми,
становить 500 МВт, що є критерієм для розміру аварійного резерву.
Потреба в збільшенні резерву у зв'язку з нестабільністю вітрової енергії становитиме до
15 МВт у 2015 р. і 79 МВт (резерв зниження) і 87 МВт (резерв підвищення) – у 2030 р.
Підсилення електромереж передбачається тільки для проекту вітроелектростанції «Шелек»
потужністю 300 МВт. Існує можливість уникнути підсилення електромереж, якщо будуть
ураховуватися динамічні характеристики мереж за умови переходу на інтелектуальне управління
електромережами та оптимізацію режиму роботи ГЕС під час підвищення виробітку
електроенергії ВЕС.
Необхідність розвитку систем балансування електроенергії виробництва ВЕС на рівні
2030 р. збільшить вартість цієї електроенергії на 0,3 – 0,6 €/МВт/ч (при виході на виробництво
електроенергії на ВЕС – 6,3 ТВт∙год/рік).
Передбачається розроблення Мережних правил, в яких буде відображено умови впливу
ВЕС на роботу енергосистеми. Основними рекомендаціями, які пропонується врахувати в
Мережних правилах відносно впливу ВЕС на роботу енергосистеми є:
гармонізація з Мережними кодексами розвинених країн світу;
перемінний рівень виробництва електричної енергії за метеорологічних умов та
необхідність введення відповідного до потужності ВЕС обсягу регулюючих потужностей.
7. Україна. Пріоритети розвитку енергетики та ПДЕ. Програмою економічних реформ
на 2010 – 2014 рр. у числі стратегічних цілей та основних пріоритетів реформ у сфері енергетики
країни, що покладені в основу оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.,
визначено: проведення раціональної політики щодо структури, обсягів виробництва та
ефективного використання енергетичних ресурсів, перебудови ПЕК на основі новітніх технологій
із визначенням оптимального співвідношення розвитку базових і регулювальних маневрених
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потужностей електростанцій, систем передавання та розподілу електроенергії для підвищення
надійності і якості енергозабезпечення та рівня енергоефективності для забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових ринках.
Своєчасне проведення енергетичних реформ і впровадження пріоритетних проектів,
визначених
прийнятою
Урядом
«Державною
цільовою
економічною
програмою
енергоефективності на 2010 –2014 роки» дасть можливість на 20% знизити енергоємність валового
внутрішнього продукту (ВВП) з наближенням ефективності використання енергетичних ресурсів
до стандартів ЄС, оптимізувати структуру енергетичного балансу країни шляхом зменшення
частки імпортованих енергетичних ресурсів і заміщення їх власними, у тому числі
поновлюваними джерелами енергії з доведенням їх обсягу до 2014 р. до 5% у структурі
енергобалансу.
Приєднання України до Європейського Енергетичного співтовариства, взаємне відкриття
Європейського та вітчизняного енергетичних ринків створюють ряд можливостей для розвитку
українського енергетичного сектора, перш за все за рахунок активізації залучення зовнішніх
інвестицій в оновлення та розвиток як генерувальних потужностей, так і систем передавання
електроенергії, що сприятиме створенню конкурентного ринку електроенергії з подальшого
інтеграцією енергосистеми України до об’єднання європейських енергосистем. Разом з тим все це
потребує особливої уваги щодо прискорення адаптації вітчизняного законодавства до вимог ряду
Директив ЄС, зокрема щодо сприяння використання ПДЕ на внутрішньому ринку, а також
імплементації до 2018 р. зобов’язань щодо граничного рівня викидів парникових газів
енергетичними установками, а також значного зниження енергомісткості ВВП.
Розвиток сучасних економічних і високонадійних магістральних і міждержавних
електромереж відповідно до Енергетичної стратегії створить передумови для диверсифікації
енергетичного балансу країни, розвитку ПДЕ, підвищення експортного потенціалу країни та
подальшого переходу на паралельну роботу з ENTSO-E. Підвищення ефективності роботи
зазначених електромереж здійснюватиметься шляхом впровадження інтелектуальних систем
Smart Grid та FACTS, що дасть можливість довести рівень економічності та надійності їх роботи
до європейських стандартів. При цьому основними завданнями розвитку магістральних
електромереж є:
створення нових і посилення діючих системотвірних зв’язків як усередині окремих
енергетичних регіонів, так і між регіонами, а також із енергосистемами інших країн;
забезпечення видавання потужності діючих і споруджуваних електростанцій;
підвищення надійності електропостачання потужних вузлів електроспоживання;
доведення якості та надійності передавання електроенергії до стандартів і норм
ENTSO-E;
забезпечення
функціонування
повномасштабного
конкурентного
ринку
електроенергії.
Пріоритетними проектами є:
завершення формування двох транзитних магістралей напругою 750 кВ: Південної
(Хмельницька АЕС – Дністровська ГАЕС – ПС Приморська – ПС Каховська – Запорізька АЕС) і
Північної (Рівненська АЕС – ПС Київська – ПС Північноукраїнська – ПС Харківська – ПС
Донбаська), що дозволить зняти обмеження електромережі на видавання потужності
Хмельницькою, Рівненською, Запорізькою АЕС і регулювальної потужності Дністровською
ГАЕС;
підвищення надійності електропостачання Кримського, Київського регіонів і
Одеської області;
виконання повномасштабної програми модернізації високовольтних ліній
електропередавання та підстанцій.
Будівництво
магістральних
електромереж
має
узгоджуватися
з
розвитком
енергогенерувальних потужностей, потужностей ПДЕ та мереж з їх видавання.
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Для підвищення надійності енергозабезпечення та відповідності вимогам ENTSO-E
проводиться реконструкція пристроїв релейного захисту і протиаварійної автоматики із заміною їх
на сучасні, розвиток телекомунікацій на базі оптико-волоконних мереж, здійснюється
впровадження функціональних системи АСУ ТП, АСДУ та АСУП відповідно до Плану
першочергових організаційних і технічних заходів щодо інтеграції ОЕС України до європейських
енергосистем.
З урахуванням прогнозованих темпів економічного зростання, особливо в енергоємних
галузях та впровадження сучасних енергоефективних технологій очікувані щорічні темпи
енергоспоживання (понад 2%) потребують нарощування потужностей як теплових (від 5 до 6
ГВт), так і атомних (від 2 до 3 ГВт) електростанцій, а також більш інтенсивного розвитку
поновлюваних джерел за одночасного прискореного проведення модернізації необхідних обсягів
генерувальних потужностей ТЕС. При цьому слід враховувати, що баланс потужності ОЕС країни
характеризується дефіцитом як маневрених, так і регулювальних потужностей. Частка маневрених
потужностей, що складається в основному з ГЕС-ГАЕС, сьогодні не перевищує 9% за
оптимального рівня не нижче15%. Це вимагає використання базових енергоблоків ТЕС для
підтримки змінної частини графіка навантаження енергосистеми, що значно знижує економічну
ефективність їх роботи. Тому під час формування перспективного балансу генерувальних
потужностей необхідно враховувати залежність галузі не тільки від паливного та вартісного
балансів, але й маневрених можливостей енергосистеми та необхідного обсягу резервних
потужностей, що особливо важливо в умовах передбачуваного інтенсивного розвитку ПДЕ та
забезпечення реалізації інтеграційного курсу України в європейські енергосистеми.
Розвиток ПДЕ в Україні, перш за все ВЕС та СЕС, коефіцієнт використання потужностей
яких зумовлено метеорологічними умовами, безпосередньо залежатиме від своєчасного
розв’язання ряду проблем. Це, насамперед, – забезпечення випереджаючого розвитку резервних і
маневрених потужностей та забезпечення відповідної пропускної спроможності ліній
електропередавання в зони розміщення потужностей ВЕС і СЕС, а також забезпечення в
необхідних обсягах реактивною потужністю розподільних електромереж, до яких підключені
потужності СЕС для підтримання нормативного рівня напруги. Заслуговує на увагу також
своєчасне розроблення та запровадження відповідної нормативно-технічної бази як режимного
характеру, так і на сучасне обладнання потужностей ВЕС і СЕС. Зазначені та інші проблеми
мають бути розв’язаними до початку прогнозованого широкомасштабного нарощування
потужностей ПДЕ.
На початок 2011 р. у промисловій експлуатації енергосистеми України перебували ВЕС
загальною потужністю 86,3 МВт (у світі на початок 2010 р. – 159 ГВт). У 2010 р. на ВЕС
вироблено 50,3 млн кВт∙год електроенергії (менше ніж 0,1% від загального обсягу).
Згідно з проектом оновлювальної Енергетичної стратегії до 2030 р. розвиток нетрадиційних
і поновлюваних джерел енергії в країні у довгостроковій перспективі здійснюватиметься на основі
економічної конкуренції з традиційними джерелами, а також з урахуванням потенційних вигод від
розвитку НПДЕ.
Відповідно до проекту Державної цільової економічної програми будівництва ВЕС на
період до 2015 р., розробленої Національним агентством України з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) за урядовим дорученням,
передбачається будівництво ВЕС загальною потужністю 3 300 МВт, що дасть змогу після 2015 р.
довести виробництво електроенергії на ВЕС до 3 600 млн кВт∙год за рік.
Враховуючи, що собівартість генерації на базі НПДЕ значно вища, ніж традиційної
генерації, освоєння і розвиток їх потребує використання механізмів тарифної підтримки, що
враховано змінами та доповненнями до Закону «Про електроенергетику» в частині запровадження
«зеленого тарифу», високі ставки якого сприятимуть залученню як внутрішніх так і зовнішніх
інвестицій.
Завдяки законодавчо впровадженому в країні прогресивному «зеленому тарифу» (124,68
коп./кВт∙год для електроенергії ВЕС та 512,95 коп./ кВт∙год для СЕС), що в 1,5 – 2 рази вище від
тарифу провідних зарубіжних країн, створено сприятливі умови для інвестування в будівництво
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ВЕС і СЕС. Сьогодні реалізується ряд проектів будівництва ВЕС із залученням приватного
капіталу. Зокрема, компанія «Конкорд Групп» реалізує два проекти в Криму: «100 МВт Конкорд
Групп – Казантипська ВЕС» і «350 МВт Конкорд Групп – Сиваська ВЕС». Компанія ДТЕК (м.
Донецьк) планує розпочати у 2011 р. будівництво Ботієвської ВЕС потужністю 200 МВт на
узбережжі Азовського моря (Запорізька область) та ряд ВЕС в південних регіонах країни.
На початок 2010 р. загальна площа введених в експлуатацію сонячних колекторів в Україні
становила близько 45 тис. м2 (у світі на кінець 2008 р. – 300 млн м2). За повідомленням державних
органів України, у Криму передбачається будівництво сонячних електростанцій загальною
потужністю 1000 МВт. Джерела інвестицій – кредитні ресурси, у тому числі Світового банку,
інвестиції та кредити українських банків («Укрсімбанк»). У Криму біля Сімферополя перебувають
в експлуатації сонячні електростанції ТОВ «Крайміа Солар-1» потужністю 1 МВт і ТОВ «Крайміа
Солар-2» потужністю 1,5 МВт. Передбачається довести потужність електростанцій до 200 МВт у
2011 р. і до 1 000 МВт – за прогнозований період з одночасним введенням у роботу ще ряду
сонячних електростанцій у Одеській, Херсонській і Миколаївській областях. Австрійська компанія
Activ Solar завершила будівництво і здійснює уведення в експлуатацію першої черги СЕС «Омао
Солар» потужністю 20 МВт у Криму (Сакський район), яка складається із близько 90 тис.
кристалічних сонячних модулів, установлених на площі 40 га. Раніше компанія Activ Solar
успішно завершила введення в експлуатацію СЕС 7,5 МВт в селі Джерельне (Крим,
Сімферопольський район).
З урахуванням прогнозованого зниження витрат на будівництво об’єктів НПДЕ та
потенційних вигод для України від розвитку цієї галузі, цільовий показник сукупної потужності
НПДЕ відповідно до проекту оновленої Енергетичної стратегії до 2030 р. може досягти 10% від
загальної установленої потужності з обсягом виробництва електроенергії 11 – 16 ТВт∙год.
Разом з тим за результатами прогнозних досліджень структури енергогенерувальних
потужностей в ОЕС України, виконаних Інститутом економіки і прогнозування НАН України,
на 2030 р. реальним може бути вихід на 6,7% потужностей ПДЕ від загальної потужності за
одночасного доведення до 14,3% маневрених потужностей в енергетичному балансі країни. При
цьому зростання установленої потужності НПДЕ має здійснюватися в межах, які технологічно
допустимі для збереження надійної роботи ОЕС України.
У разі затримки реалізації планів із розвитку маневрених потужностей, обсяги введення
потужностей генерування на базі НПДЕ мають бути відповідно скоригованими.
За передбачуваного зростання генерування на базі НПДЕ доцільно також переглянути
механізм розподілу (між генерувальними компаніями, замовниками будівництва ВЕС і СЕС та
компаніями-власниками електромереж) витрат на реконструкцію та будівництво магістральних і
розподільних мереж, необхідних для підключення зазначених електростанцій до енергосистеми та
забезпечення їх надійного зв’язку з регулювальними і маневреними потужностями.
Враховуючи, що вже сьогодні НЕК «Укренерго» видано технічні умови на спорудження в
південних районах країни ВЕС загальною потужністю 1150 МВт із заявлених потенційними
інвесторами до будівництва понад 11 ГВт (додаток 1), необхідно невідкладно виконати технікоекономічне обґрунтування допустимого за режимами роботи енергосистеми поетапного
нарощування потужностей ВЕС і СЕС за прогнозованими Стратегією обсягами введення
базових, регулювальних і маневрених потужностей у відповідні періоди до 2030 р., а також
достатньої пропускної спроможності магістральних і розподільних електромереж для з’єднання
зон розміщення цих електростанцій з регулюючими потужностями енергосистем.
За проведеною Науково-технічним центром електроенергетики НЕК «Укренерго»
експертною оцінкою нині діючих в енергосистемі потужностей напівпікових ТЕС на
органічному паливі, використовуваних для повної підзарядки ємності діючих ГАЕС у період
провалу графіка навантажень для послідуючого покриття ними метрологічно-визначеного або
аварійного зниження виробництва електроенергії ВЕС і СЕС, їх максимально допустима
потужність для введення в паралельну з енергосистемою роботу за ниніщного обсягу
регульованих потужностей може бути в межах від 700 до 1170 МВт у залежності від
коефіцієнта (0,3 – 0,5) використання їх потужності (додаток 2).
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Прогнозоване в Україні широкомасштабне спорудження відносно потужних ВЕС і СЕС по
мірі зростання їх потужності без адекватного нарощування резервних і маневрених
потужностей загострюватиме сьогоднішні проблеми регулювання графіка навантаження ОЕС
через залежність виробництва електроенергії цими електростанціями від метеорологічних умов.
Крім зазначеного доцільно враховувати досвід провідних зарубіжних країн (зокрема,
Іспанії, стор. 7) щодо створення прогнозних координаційних центрів формування добових
прогнозів виробництва електроенергії на ВЕС і СЕС на основі зібрання та аналізу метрологічної
інформації та надання їх системному оператору для врахування під час формуванні добового
графіка навантажень енергосистеми.
Заслуговує на увагу також необхідність вивчення досвіду Європейської енергосистеми
щодо запровадження жорстких вимог до вторинного регулювання, а також оперативнодиспетчерського управління режимами роботи енергосистеми в умовах нарощування потужностей
ВЕС та СЕС.
Потребує вирішення також проблема методологічного та нормативного забезпечення
проектування та розміщення електростанцій поновлюваної енергетики, а також розроблення та
прийняття в установленному порядку нормативів на вітротурбіни потужністю, вищою ніж 600
кВт, які на сьогодні відсутні.
Зазначені та інші проблеми мають знайти поетапне розв’язання під час коригування
(оновлення) Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. з визначенням механізмів
пріоритетного фінансування проектів і програм, спрямованих на підвищення ефективності
використання енергетичних ресурсів, енергетичної безпеки економіки та зниження рівня
імпортної залежності країни.
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інформаційноаналітичного забезпечення за участю Відділу технікоекономічної експертизи і довгострокових паливноенергетичних балансів НТЦЕ НЕК «Укренерго» на
основі статистичних та інформаційних матеріалів
МЕА, Євростату, CIGRE, ENTSO-E, ВАТ «ФСК ЕЭС»
Росії, Міненерговугілля України, НЕК «Укренерго»
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Гидроэнерг
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ваный цикл
33%

Комбиниро
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Int. Int
-3%
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Ког+другая
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Гидроэнерг
13%
ия
4%
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Додаток 2
Виробництво електроенергії СЕС залежно від пори року, часу доби та рівня сонячного освітлення

осінь
мінлива хмарність
(8 вер. 2010)

зима
(8 лют. 2010)

весна
(8 бер. 2010)

літо
(8 лип. 2010)

літо
мінлива хмарність
(8 серп. 2010)

– рівень сонячного освітлення
– інвертор 1 (рівень перетворення)
– інвертор 2 (рівень перетворення)
Siemens AG PV, пілотний проект СЕС, 800 кВт, Фохгайм, Німеччин

42

МВт

Додаток 3
1. Графік покриття навантаження ОЕС України в день заміру
15 грудня 2010 року
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Додаток 4
Прогноз очікуваного будівництва ВЕС в Україні
1. НЕК «Укренерго було видано технічні умови на приєднання до електричних мереж
ВЕС потужністю 1150 МВт:
ВЕС «Нова-Еко-1» потужністю 100 МВт приєднується до ПС 220 кВ «НС-3» шляхом
будівництва ПЛ 220 кВ НС-3 – Нова-Еко-1 з ПС 220 кВ «Нова-Еко-1»;
ВЕС «Нова-Еко-2» потужністю 200 МВт приєднується до ПС 330 кВ «Островська» шляхом
будівництва ПЛ 330 кВ Островська – Нова-Еко-2 з ПС 330 кВ «Нова-Еко-2»;
ВЕС ТОВ «Західно-Кримська ВЕС» потужністю 250 МВт приєднується до ПС 220 кВ
«Донузлав» та ПС 110 кВ «Зіміно» шляхом будівництва двох дволанцюгових ПЛ 110 кВ ЗахідноКримська ВЕС – Донузлав і Західно-Кримська ВЕС – Зіміно з ПС 110 кВ «Західно-Кримська
ВЕС»;
ВЕС ТОВ «Греус» (Бахчисарайський район) потужністю 200 МВт приєднується до ВРП 110
кВ ПС 220 кВ «Бахчисарай»;
ВЕС ТОВ «Корус» (Білогірський район) потужністю 200 МВт;
ВЕС ТОВ «Соран» (Білогірський і Совєтський райони) потужністю 200 МВт;
2. НЕК «Укренерго» попередньо погоджено технічні завдання на виконання
передпроектних робіт з розроблення схем видавання потужності ВЕС сумарною потужністю
11244 МВт:
АР Крим – 22 ВЕС загальною потужністю 4 716,2 МВт, зокрема:
Потужність ВЕС – від 7,2 до 500 МВт.
Миколаївська область – 4 ВЕС загальною потужністю 1100 – 1500 МВт.
Потужність ВЕС – від 300 до 700 МВт.
Херсонська область – 5 ВЕС загальною потужністю 970 – 1120 МВт.
Потужність ВЕС – від 100 до 300 МВт.
Запорізька область – 10 ВЕС загальною потужністю 2995 – 3045 МВт.
Потужність ВЕС – від 55 до 600 МВт.
Луганська область – 1 ВЕС потужністю 250 МВт.
Одеська область – 6 ВЕС загальною потужністю 1200 МВт.
Потужність ВЕС – від 100 до 400 МВт.
Донецька область – 2 ВЕС загальною потужністю 820 –920 МВт.
Потужність ВЕС – від 120 до 800 МВт.
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Окремі скорочення:
МЕА (IEA) – Міжнародне Енергетичне Агентство
CIGRE – Міжнародна Рада з великих електроенергетичних систем
ЄС – Європейський Союз
ISO – Міжнародна організація стандартів
ENTSO-E – Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії
UCTE – Енергооб’єднання європейських країн
АCER – Європейське агентство з кооперації енергетичних регуляторів
EWEA – Європейська асоціація вітрової енергетики
FERC – Федеральна комісія регулювання енергетики США
NERC – Північноамериканська корпорація з надійності
DENA– Енергетичне агентство Німеччини
НАЕР – Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів
НТЦЕ – Науково-технічний центр електроенергетики НЕК «Укренерго»
БРЕЛЛ – об’єднання енергосистем Білорусії, Росії, Естонії, Латвії і Литви
ЄЕС – єдина енергетична система
ОЕС – об’єднана енергетична система
ОГК – оптові генеруючі компанії
ТГК – територіальні генеруючі компанії
МРМК – міжрегіональна розподільна мережева компанія
ПДЕ – поновлювальні джерела енергії
НПДЕ – нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
DER – система розподілених джерел генерації
ВЕС – вітрова електростанція
СЕС – сонячна електростанція
СФЕУ – сонячна фотоелектрична установках
ФЕУ – фотоелектрична установка
РГ – розподілена генерація
FACTS – гнучкі передавальні системи змінного струму
HVAC – лінія електропередавання змінного струму
HVDC – лінія електропередавання постійного струму
СТАТКОМ – статичний компенсатор реактивної потужності
WAMS – система моніторингу перехідних режимів
SCADA – система диспетчерського управління та збору даних
ДПЖ – джерело безперебійного живлення
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 Першочергові організаційні та технічні заходи (концепція) щодо інтеграції ОЕС України до об’єднання
енергетичних європейських країн.
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