За альтернативною
енергетикою - наше майбутнє!
29 вересня відбулась ек
скурсійна поїздка на со
нячну електростанцію
«Solar Energy» до села Нове
Токмацького району За
порізької області.

Екскурсія була проведе
на в рамках вивчення дис
ципліни
«Альтернативні
джерела енергії» для магі
стрів та спеціалістів енерге
тичного факультету на ка
федрі ЕТ АПК.
П

р е з е н т а ц ія

ЕЛ Е К Т Р О С Т А Н Ц ІЇ

До складу екскурсійної
групи увійшли викладачі
енергетичного факультет)’
Д .Т .Н ., проф. Ю. М. Федюш
ко, доц. С. 0. Квітка, доц. додаткове екологічно чисте
0. В. Лисенка, ас. Ю. 0. Бо- джерело енергії, але й додат
гатирьов, а також студенти кові робочі місця. Для забез
51 ЕН, 21 МБ, і 22 МБ груп. печення роботи даної елек
Роботу сонячної електро тростанції потрібно всього
станції представляли ме 20 осіб, у будівництві же
неджер 0. В. Панфілова та всієї сонячної електростан
головний енергетик І. L Го ції було задіяно близько 60
ренко.
чоловік. Під час екскурсії
Перша в нашій області со викладачам і студентам був
нячна електростанція була показаний відеофільм про
запущена 26 жовтня 2012 історію та перспективи роз
року.
Компапія-інвестор витку сонячної енергетики.
ТОВ «Токмак Солар Енер- На території електростанції
джі* ввела в експлуатацію студенти могли ознайоми
в першу чергу об’єкт потуж тися з пристроями прямого
ністю 1.5 МВт. Загальна ж перетворення сонячного ви
потужність електростанції промінювання в електрич
на сьогоднішній день ста ний струм за допомогою
новить 10 МВт. Надалі за напівпровідникових фото
гальна потужність буде під елементів - сонячними бата
вищена до 22-23 МВт, що реями, а також пристроями
дозволить повністю забезпе та елементами електричних
чити електричною енергією мереж.
Токмацький та Оріхівськнй
Дослідний з р а з о к п а н е л і
райони нашої області. Дана
електростанція дає мож
Співробітниками станції
ливість не тільки отримати був представлений дослід

ний зразок панелі, запатен
тований фірмою «Токмак
Солар Енерджі*, яка в авто
матичному режимі стежить
за сонячними променя
ми, отримуючи таким чи
ном максимальну кількість
енергії. Студенти ставили
запитання про основну сфе
ру застосування сонячних
електростанцій та їх особ
ливості, недоліки та пере
ваги. Наприкінці екскурсії
студенти та співробітники

висловили подяку керівниц
тву ТОВ «Токмак Солар
Енерджі» за організацію
екскурсії та висловили спо
дівання, що подібні стапції
стануть реальністю не тіль
ки в Токмаку, а й в інших
районах області, адже за
альтернативною енергети
кою - майбутнє.
В, Б. ГУЛБВСЬКИЙ. доцент,
таЮ . БОГАТИРЬОВ.
асистент кафедри ЕТ АПК.

