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Проаналізовані сучасні світові розробки в царині використання 
сонячної енергії в галузі сільськогосподарського виробництва, зо-

крема в меліорації. 
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Галузь меліорації, зокрема, зрошувальні меліорації потребує      

значних витрат енергії на транспортування поливної води до сільсько-
господарських угідь і розподілення її по поливній площі. 
З метою доставки зрошувальної води до споживача будуються 

складні і потужні електрифіковані насосні станції, використовуються 
дизельні насосні установки. На жаль,  в останній час спостерігаються 
негативні тенденції в економіці країни, що тягнуть за собою значне 
подорожчання енергоносіїв, що буде впливати, відповідно, на вартість 
кінцевої продукції. 
Тому, очевидно, існує проблема можливого зменшення витрат на 

традиційні енергоносії і перехід повністю або частково на альтернати-
вні джерела. Одним з таких шляхів є використання сонячної енергії 
для забезпечення зрошувальних насосних станцій та поливних машин. 
Авторами здійснений аналіз новітніх світових розробок в царині 

перетворення  сонячної енергії в електричну. Деякі з розробок відомих 
фірм можуть бути використані при будівництві, реконструкції і екс-
плуатації зрошувальних систем в умовах України. 
Наприклад інноваційна система монтажу сонячних батарей для да-

ху, що була представлена на будівельній виставці Ecobuild, голландсь-
кою будівельною компанією BAM Woningbouw та Renusol, яка істотно 
спрощує монтаж сонячних батарей на дахах промислових і громадсь-
ких будівель. Головним чином інноваційна конструкція призначається 
для тих об'єктів, установка фотогальванічних елементів на яких здійс-
нюється в ході реконструкції. 
Сучасна монтажна система, що отримала назву InterSole, виключає 

необхідність використання покрівельного матеріалу, оскільки сама ви-
конує його функції. Його листи укладаються за спеціальною техноло-
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гією, що виключає протікання води, а завдяки своїй щільності, ще й 
забезпечують належну теплоізоляцію. Над листами поліетилену кріп-
ляться металеві профілі, безпосередньо на які і влаштовують сонячні 
панелі (рис. 1). 
Таку конструкцію можна застосувати на діючих насосних станціях 

замінивши існуюче покриття дахів на сонячні панелі. Звісно, викорис-
тання сонячних панелей повністю не задовольнить потребу в електро-
енергії для роботи насосів, але за даними досліджень може зменшити її 
потребу на 34-48%. Однак існують проблеми довговічності і можливо-
сті роботи сонячних панелей несприятливих погодних умовах.  
Тому варті уваги дослідження і пропозиції  Швейцарського центру 

електроніки та мікротехнологій ( CSEM). 

 
Рис. 1. Система монтажу сонячних батарей InterSole 

 

Нові сонячні панелі, що розроблені даним центром, відрізняються 
від своїх попередників, в першу чергу, складом матеріалу. Вчені 
CSEM замінили срібло в металевому сплаві міддю, завдяки чому пане-
лі стали набагато дешевшими. Крім того, вони покрили поверхню фо-
тоелектричного модуля найтоншим силіконовим шаром, який збіль-
шив можливу напругу на 15%. Нові сонячні батареї, функціонують при 
дуже низькій освітленості. До того ж панелі мають високу надійність. 
Дослідники провели кілька тестів на опірність до складних погодних 
умов. Для того, щоб зімітувати шторм і сильні пориви вітру, вони ки-
дали в панелі камені, брили льоду і металеві кубики, і сонячні батареї з 
легкістю витримали атаку (рис. 2). 
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Рис. 2. Сонячні батареї підвищеної міцності CSEM 

 

Тому нам здається доцільним рекомендувати вітчизняним проекту-
вальникам використовувати дані розробки при роботі над проектами 
нових або реконструкції існуючих зрошувальних насосних станцій. 
Може бути також цікавими для наших фермерів пропозиції компа-

нії International Development Enterprises (IDE), яка розробила систему 
SunWater – водяний насос, що використовує енергію сонця (рис. 3). 

 
Рис. 3. SunWater – водяний насос на сонячній енергії 

 
Витрати на водяний насос SunWater складуть $ 2900, включаючи 

витрати на буріння свердловини і сховище води. Після початкових ін-
вестицій, ніяких витрат на паливо та енергію більше не буде потрібно, 
оскільки система використовує вбудовані сонячні батареї, які вироб-
ляють електроенергію, необхідну для роботи водяного насоса. 
Для заміни дизельних двигунів на широкозахватних дощувальних 

машинах та поливних машинах барабанного типу може бути рекомен-
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дована розробка компанії Renovagen. Сонячний перетворювач цієї фі-
рми являє собою гнучкий фотоелектричний модуль шириною до 5 м та 
довжиною до 200 м (рис. 4), який при необхідності може бути згорну-
тий у бухту і транспортуватися на нове місце призначення (рис. 5).  

                 
Рис. 4. Гнучкий фотоелектричний модуль 

       
При цьому ця конструкція є не просто сонячною панеллю, а кінце-

вим продуктом з уже повністю готовою розводкою і вбудованими си-
ловими кабелями. 

                           
Рис. 5. Намотування гнучкої сонячної батареї на барабан 

 

Потужність одного такого розгорнутого елемента може досягати 
100 kW. 
Дослідження компанії довели, що використання таких гнучких со-

нячних перетворювачів на заміну дизельних двигунів поливних машин 
окупається впродовж 0,5-2 років.  
Також широке застосування при будівництві та експлуатації гідро-

меліоративних систем можуть знайти і пересувні сонячні електростан-
ції виконані на основі гнучких фотоелектричних модулів. 
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Гнучкий масив сонячних батарей намотаних на барабан розташову-
ється в транспортному контейнері в комплекті з перетворювачем та 
комплектом акумуляторних батарей (рис. 6). 

                       
Рис. 6. Пересувна сонячна електростанція в транспортному контейнері 

 

Даний контейнер може бути доставлений в самі віддалені точки 
меліоративної системи для подальшого швидкого розгортання і вико-
ристання за призначенням (рис. 7).  

 
Рис. 7. Транспортування контейнерної пересувної сонячної електростанції 

 

Підсумовуючи викладене у статі, можна зробити висновок, що 
використання інноваційних розробок в царині перетворення сонячної 
енергії в електричну, для забезпечення електроенергією  гідромеліора-
тивних систем (а саме: насосних агрегатів на різноманітних насосних 
станціях, дощувальних і поливних машин, систем автоматизації поли-
ву, технологічних процесів при будівництві систем) сприяє енергоне-
залежності галузі є економічно та екологічно вигідною справою. Ці ро-
зробки можуть бути рекомендовані зацікавленим організаціям підпри-
ємствам та господарствам, що займаються проектуванням, будівницт-
вом та експлуатацією гідромеліоративних систем як такі, що окуплять-
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ся задовго до закінчення строку експлуатації. 
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