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2.1. Теплові електростанції 

  

Енергетика – це галузь господарства, котра охоплює енергетичні ресурси, добування, 
перетворення, передачу і використання різноманітних видів енергії.  

Електрична станція – це сукупність установок, обладнання та апаратури, які 
використовуються безпосередньо для виробництва електричної енергії, а також необхідні для 
цього споруди та будівлі, розташовані на певній території. Тобто, підприємства, призначені 
для виробництва електричної енергії, називають електростанціями. 

Теплові електростанції (ТЕС) перетворюють хімічну енергію палива (вугілля, нафти, 
газу тощо) послідовно в теплову, механічну і електричну енергію. За енергетичним 
устаткуванням ТЕС поділяють на паротурбінні, газотурбінні та дизельні електростанції. 

Паротурбінні електростанції (ТПЕС) – основне енергетичне устаткування: 
котлоагрегати чи парогенератори, парові турбіни, турбогенератори, а також пароперегрівачі, 
постачальні, конденсаторні та циркуляційні насоси, конденсатори, повітро-підігрівачі, 
генератори, електричне розподільне обладнання. Паротурбінні електростанції поділяють на 
конденсаційні електростанції (КЕС) та теплоелектроцентралі (ТЕЦ). 

Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) відпускають споживачам електроенергію та теплову 
енергію з парою або гарячою водою. На відміну від КЕС, на ТЕЦ перегріта пара не повністю 
використовується у турбінах, а частково відбирається для потреб теплофікації. Комбіноване 
використання тепла значно підвищує економічність теплових електростанцій та суттєво 
знижує вартість 1 кВт·год виробленої ними електроенергії. 

Конденсаційні електростанції (КЕС) розрізняють за типом енергії, що відпускається 
(енергетичним призначенням). На КЕС тепло, яке отримали при спалюванні палива, 
передається у парогенератори водяної пари, котра потрапляє у конденсаційну турбіну. 
Внутрішня енергія пари перетворюється в турбіні у механічну енергію, а потім електричним 
генератором в електричний струм. Відпрацьована пара відводиться у конденсатор, звідки 
конденсат пари перекачується насосами знов у парогенератор. 

У 50-70-х роках в електроенергетиці з’явилось електроенергетичне устаткування з газовою 
турбіною. 

Газотурбінні електростанції (ГТЕС) використовуються як резервні джерела енергії (25- 
110 МВт) для покривання навантаження в години “пік” або у разі виникнення в 
енергосистемах аварійних ситуацій. Також застосовують комбінування парогазового 
обладнання (ПГО), в якому продукти спалювання та нагріте повітря потрапляють у газову 
турбіну, а тепло відпрацьованих газів використовується для підігріву води або виробництва 
пари для парової турбіни низького тиску. ККД ГТЕС звичайно становить 26-28%, потужність 
– до декількох сотень МВт. 

Дизельна електростанція (ДЕС) – енергетична установка, устаткована одним або 
декількома електричними генераторами з приводом від дизелів. Великі ДЕС мають 
потужність до 5000 кВт і більше. 

На стаціонарних дизельних електростанціях встановлюють 4-тактні дизель-агрегати 
потужністю від 110 до 750 кВт. Стаціонарні дизельні електростанції та енергопотяги 
устатковуються декількома дизель-агрегатами та мають потужність до 10 МВт. Пересувні 
дизельні електростанції мають потужність від 0,2 до 5000 кВт, а потужністю 25- 
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150 кВт розташовуються звичайно в кузові автомобіля або на окремих шасі, або на 
залізничній платформі та вагоні. Дизельні електростанції використовують у сільському 
господарстві, в лісовій промисловості, у пошукових партіях тощо як основне, резервне або 
аварійне джерело електропостачання силових та освітлювальних мереж. На транспорті 
дизельні електростанції застосовуються як основне енергетичне обладнання (дизель-
електровози, дизель-електроходи). 

Теплові електростанції є основою електроенергетики (табл. 2.1.1). Паливо, що 
використовується на ТЕС – вугілля, природний газ, мазут, сланці, дрова. Підвищення 
одиничної потужності ТЕС обумовлює ріст абсолютної витрати палива окремими 
електростанціями. 

  

 
 

Технологічна схема ТЕС (мал. 2.1.1)  відображає склад та взаємозв’язок її технологічних 
систем, загальну послідовність протікаючих в них процесів. До складу ТЕС входять: паливне 
господарство та система підготовки палива до спалювання; котельне обладнання – 
сукупність котла та допоміжного обладнання; установки водопідготовки та конденсато-
очистки; система технічного водопостачання; система золошлаковидалення; електротехнічне 
господарство; система управління енергообладнанням. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


