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У статті проведено аналіз переваг та особливостей застосування альтернативних джерел енергії у
закладах готельно-ресторанного господарства. Охарактеризовано перспективи розвитку відновлювальних
джерел енергії в Україні до 2020 року. Досліджено особливості використання основних видів відновлювальних
джерел енергії в закладах гостинності. Запропоновано новий спосіб узгодження енергетичних установок
відновлюваної енергетики зі споживачем та розроблено відповідну схему.
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USING OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN HOTEL-RESTAURANT BUSINESS FACILITIES
Abstract – The aim of the research is investigation of efficiency use of alternative energy sources in hotel-restaurant business facilities.
Advantages and application features of alternative energy sources in hotel-restaurant business facilities are investigated in the article.
Analyzed that the need in energy resources the state provides only 25%, importing 75% natural gas and 85% oil and petroleum products. Was
established that thorough scientific developments of energy efficiency in all sectors of industry are massing. Characterized prospects of renewable
energy sources in Ukraine until 2020. Features of use main types of renewable energy sources in the hospitality establishments are investigated. Using
solar collectors makes it possible to reduce the cost of heating water in hospitality facilities by 60% and rooms heating by 30% per year. The features
of harmonization renewable energy power plants with the consumer are analyzed. Offered a new method of concordance power systems of renewable
energetic with a consumer and developed appropriate scheme that consist of such elements: renewable energy sources, energy converter; the
consumer, storage device, regulator and devices of automatics. Such system combines the advantages of energy storage schemes and schemes with
adjustment load.
Consequently, in the article investigated the using of alternative energy sources in hotel-restaurant business facilities which improves their
energy efficiency.
Keywords: alternative energy sources, efficiency, renewable energy sources, energyefficiency, solar energy, solar collector, wind energy,
hotel-restaurant business.

Постановка проблеми
З розвитком суспільства зростає потреба в енергетичних ресурсах, однак обсяги традиційних джерел
енергії є обмежені і, у більшості випадків, їх видобування та використання негативно впливає на екологічний
стан довкілля.
Сьогодні людство переживає енергетичну кризу: потреба у електричній енергії значно перевищує
фактичне її виготовлення [5]. Подальший розвиток традиційної енергетики пов’язаний із рядом проблем –
небезпека під час експлуатації, забруднення навколишнього середовища, виснаження існуючих запасів [2].
Одним з найперспективніших напрямків реалізації політики енергозбереження у закладах готельноресторанного господарства може і повинно стати використання альтернативних і відновлювальних джерел
енергії (ВДЕ), які сприяють підвищенню енергетичної незалежності та зниженню витрат традиційних паливноенергетичних ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Останніми роками публікується значна кількість наукових і практичних робіт, в яких висвітлюються
питання ефективного використання енергії та енергозбереження і, в тому числі, із запровадженням ВДЕ.
Практично усі дослідники і практики підкреслюють важливу роль ВДЕ для розвитку людства з точки зору
енергетичної та екологічної безпеки.
Проблему і перспективу використання відновлюваних джерел енергії вивчали такі вчені, як Д. Твайдел,
В. Смаль, Л. Гофман, А. Зіденберг, Г. Шеер, М. Лесечко, М. Ковалко, М. Рапцун, М. Коваленко, О. Єрохін.
Вони сформулювали основні принципи використання ВДЕ. Однак, можливості їх застосування в закладах
гостинності є недостатньо вивченими.
Постановка завдання
Метою статті є дослідження ефективності використання альтернативних джерел енергії у закладах
готельно-ресторанного господарства.
Виклад основного матеріалу дослідження
Перехід на альтернативні джерела енергії має особливе значення для готельно-ресторанного

господарства України. Потреби в енергетичних ресурсах держава забезпечує лише на 25%, імпортуючи 75%
природного газу та 85% нафти і нафтопродуктів [2]. Натомість наша країна розташована в помірному
кліматичному поясі і щодоби отримує 200 Вт/м² сонячної енергії, яка може бути ефективно використана [6].
Але на сьогодні в Україні недостатньо використовується стратегія розвитку відновлювальної енергії [2],
відсутні ґрунтовні наукові розробки з енергозбереження в більшості галузях промисловості.
Згідно прогнозів вчених [2] загальний обсяг видобутку електроенергії з альтернативних джерел енергії до 2020
року повинен зрости в 2 рази у порівнянні з 2016 роком. При цьому рівень приросту становитиме в середньому
21,2% протягом кожного наступного року (табл. 1).
Таблиця 1
Оцінка перспектив розвитку альтернативних джерел енергії до 2020 р. та її частка у ВДЕ на
2015-2020 рр. (тис.т н.е.)
Види енергії
Рік
Альтернативні джерела енергії
2015
2016
2017
2018
2019
2020
- сонячна
210
250
300
370
470
600
- біомаса
1820
2050
2370
2800
3320
4000
Відновлювальна енергія від теплових насосів:
340
480
620
720
960
1100
- в т.ч. енергія вітру
227
320
413
507
600
733
- геотермальна
76
107
138
169
200
244
- гідротермальна
38
53
69
84
100
122
Всього:
2417
2840
3365
4025
4810
5850
- з якої центральне опалення
555
730
900
1150
1500
2000
Варто зазначити, що до 2020 року повинен значно зрости рівень видобутку основних видів ВДЕ, які
використовуються в закладах гостинності (рис. 1).
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Рис. 1. Графічна залежність перспективної зміни видобутку енергії Р з альтернативних джерел: 1 – енергія вітру;
2 – сонячна енергія

З екологічної точки зору найкраще активно використовувати енергію сонячного випромінювання.
Сонячна енергія може бути використана в активних системах обігріву та в пасивних системах будинків [8].
Перехід на сонячну енергетику забезпечить не лише значну економію на енергоносіях, а й створить
новий “екологічний” імідж закладів готельно-ресторанного господарства.
Для перетворення сонячної енергії в електричну використовують спеціальний пристрій –
геліоустановку. Вона складається з кристалів кремнію і дозволяє перетворювати в корисну енергію близько
10% сонячного випромінювання. Воно призводить до вивільнення електронів і створює різницю потенціалів,
таким чином струм може протікати між електродами, приєднаними до двох кристалів [1].
Існує два основних способи перетворення сонячної енергії: фототермічний та фотоелектричний [1].
Виходячи з цього геліоустановки поділяють на сонячні колектори на сонячні батареї.
Фототермічний спосіб (колектори) призначений для забезпечення гарячого водопостачання або
опалення приміщень. Він передбачає застосування нагрітого до високої температури теплоносія. При цьому
відбувається пряме перетворення сонячного випромінювання в електричний струм. Враховуючи витрати

закладів гостинності на опалення, нагрів води, а також на електричне забезпечення усіх приладів та установок,
доцільно використовувати сонячні колектори та батареї одночасно. Сонячний колектор, як правило,
складається з металевих пластин чорного кольору, встановлених на даху будинку. Вони вкриті спеціальним
загартованим склом, яке захищає внутрішні деталі від впливу погодних чинників. Колір і положення колектора
передбачають максимальне поглинання й накопичення сонячної енергії.
Принцип дії установки полягає у наступному [1]: промені проникають в установку через скло і падають
на абсорбуючу пластину, яка поглинає сонячну енергію. Накопичена енергія передається розташованим під
пластиною мідним трубкам і нагріває теплоносій, що знаходиться в них. Колектор накопичує енергію під
скляною панеллю, тому пластина вкрита спеціальним структурованим покриттям з високим коефіцієнтом
поглинання тепла та низьким коефіцієнтом емісії вже поглиненого. Сонячна радіація розподіляється рівномірно
по поверхні, при цьому, чим більша площа колектора, тим більше енергії буде поглинено.
Теплоносієм в сонячних колекторах може бути вода або повітря, відповідно до цього вони поділяються
на повітряні та рідинні. Рідинні сонячні колектори доцільно встановлювати на дахах засобів розміщення
сезонного функціонування, або на дахах малих готелів, що працюють цілий рік. При цьому необхідно
обов’язково проводити теплоізоляцію труб взимку для забезпечення надійної роботи системи теплопостачання.
Оскільки теплопровідність повітря на порядок нижча за теплопровідність води, повітряні сонячні
колектори [6] вимагають більших площ, тому їх проектують для великих та середніх готелів. Вони
забезпечують безперебійне функціонування системи цілий рік.
Використання сонячних колекторів дає можливість зменшити витрати на нагрівання води у закладах
гостинності на 60% та на опалення приміщень на 30% в рік. Установка сонячної системи може бути
запланована під час будівництва закладу гостинності або додана до існуючої системи теплопостачання.
Поряд з енергією сонячного випромінювання значного поширення отримала вітроенергетика [3]. Як
відомо, видобуток електроенергії за допомогою вітру має ряд переваг:
 екологічно чисте виробництво без шкідливих відходів;
 економія дефіциту дорогого палива (традиційного і для атомних станцій);
 доступність;
 практична невичерпність.
Згідно з існуючими даними [4] максимальна потужність вітряних енергетичних станцій становить
300 МВт. Найбільш поширені установки, що експлуатуються здебільшого невеликі за розмірами із
номінальною встановленою потужністю 110 кВт. Проте, габарити таких установок не дозволяють вільно
встановлювати їх в закладах гостинності.
Територія України знаходиться у вигідному положенні для використання вітрових ресурсів. Швидкість
вітру у регіонах країни має різне значення і є основним показником для визначення місця розташування
вітрових парків та окремих вітрових електроустановок.
За прогнозами аналітиків, у найближчі роки вітроенергетика в Україні буде розвиватися швидше, в
порівнянні з іншими видами відновлювальної енергетики, а загальна потужність таких установок перевищить
потужність сонячних станцій в 10 разів [4]. Це зумовлено тим, що в порівнянні з фотоелектричними модулями,
при однаковій потужності, вітрові установки займають меншу площу і коштують набагато дешевше.
Проте, на сьогоднішній день не до кінця вирішені недоліки, що не дозволяють використовувати вітрові
електричні установки (ВЕУ) в закладах готельного господарства. Усі ВЕУ досить шумні та створюють
перешкоди під час прийому сигналів теле- і радіопередавальних станцій, Wi-Fi зв’язку. Як наслідок, виникають
проблеми розташування ВЕУ на певному віддаленні від будинків, аеропортів, доріг та інших об'єктів. Особливо
гостро стоїть ця проблема в межах міста. Тому, використання ВЕУ для забезпечення енергопостачання закладів
готельно-ресторанного господарства є поки що недоцільним.
Підвищення енергетичної ефективності установок, що використовують ВДЕ, є досить актуальною
проблемою, що вирішується різними шляхами, які передбачають як покращення техніко-економічних
характеристик енергетичного обладнання, так і оптимізацію його енергетичних параметрів і режимів з
урахуванням навантаження, що змінюється.
Зазначені обставини викликають необхідність узгодження енергетичних установок відновлюваної
енергетики зі споживачем. Для цього повинні вирішуватися наступні завдання:
 забезпечення максимально ефективного використання ресурсів ВДЕ;
 узгодження виробленої та спожитої електроенергії, що у більшості випадків, вимагає включення в
енергосистему спеціальних накопичувачів;
 керування режимами роботи перетворювачів енергії, регулювання параметрів установок її
генерування.
Для вирішення зазначених завдань на практиці використовуються різні схеми енергетичних установок
[7], проте вони не досконалі.
Застосування схеми зі скиданням надлишків енергії характеризується використанням лише частини
накопиченої енергоносія. При цьому весь її обсяг не використовується, що погіршує її економічні
характеристики та значно зменшує ефективність.

Схеми з накопичувачами енергії характеризуються більшою ефективністю та економічністю.
Надлишки енергії можуть акумулюватися і додатково використовуватись в періоди її нестачі. В якості
накопичувачів енергії можуть використовуватися різні акумулюючі системи та акумуляторні батареї. Однак,
така конструктивна схема не забезпечує регулювання рівня енергії, що погіршує експлуатаційні параметри
системи в цілому.
Також, існують схеми з регулюванням навантаження, які забезпечують практично повне використання
енергії за рахунок керування поточною потужністю навантаження. Але, вони не забезпечують достатнього
рівня накопичення енергії.
Таким чином, розглянуті схеми є недосконалими. Тому запропоновано систему з використанням
необхідної кількості накопичувачів енергії з одночасним регулюванням навантаження, а також застосування
пристроїв автоматики (рис. 2).

Рис. 2. Схема узгодження відновлюваних джерел енергії зі споживачами: 1 – ВДЕ; 2 – перетворювач енергії; 3 – споживач;
4 – накопичувач; 5 – регулятор; 6 – пристрої автоматики

Така система поєднує переваги схеми з накопичувачами енергії та схеми з регулюванням
навантаження, а також характеризується рядом переваг: використанням всього обсягу накопиченої енергії,
достатній рівень накопичення електроенергії, повне узгодження відновлюваних джерел енергії зі споживачами,
автоматичне регулювання та контроль величини та обсягів енергії.
Висновки
Проаналізовано переваги та недоліки існуючих відновлюваних джерел енергії, які використовуються в
закладах готельно-ресторанного господарства. Охарактеризовано перспективи розвитку ВДЕ в Україні до 2020
року. Досліджено особливості використання основних видів ВДЕ в закладах гостинності. Здійснено аналіз
особливостей узгодження енергетичних установок відновлюваної енергетики зі споживачем. Запропоновано
новий спосіб узгодження відновлюваних джерел енергії зі споживачами та розроблено відповідну схему.
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