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2.1.2. Необхідні ресурси 

Енергетичні ресурси – це будь-які джерела механічної, хімічної та фізичної енергії. Класифікація 
енергетичних ресурсів наведена у табл. 2.1.2. 

 

В Україні як до 1991 р., так і зараз відчувається дефіцит власних паливно-енергетичних ресурсів – 
це призвело до високого рівня енерговитрат, низької ефективності суспільного виробництва та 
поглиблення енергетичної кризи (табл. 2.1.3, 2.1.4). 

 

У 1995 р. власними енергоресурсами Україна була забезпечена на 44,4%, в тому числі вугіллям на 
81,3, газом на 21,2 та нафтою на 22,5%. Але за останні роки виробництво та видобуток основних 
видів енергоресурсів, насамперед вугілля, має стійку тенденцію до зменшення. 

Вторинні енергетичні ресурси – це енергія різних видів, що залишає технологічний процес або 
установку, використання не є обов’язковим для здійснення основного технологічного процесу. 
Джерело вторинних енергетичних ресурсів – низько потенціальна теплота нагрітої води 
конденсаційних приладів, з якої може витрачатися до 50% теплоти палива, що використовується 
на електростанціях. Фізико-хімічні характеристики органічних видів палива наведені у табл. 2.1.5. 
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Вугілля 

Основна частка електроенергії, що виробляється в Україні, належить ТЕС (60% – 1994 р., 58,4% – 
1995 р., 52% – 1997 р.).  Але частка вугілля в структурі енергоресурсів, що використовуються для 
виробництва електроенергії та тепла, складає 32-34% (34% – 1995 р.). Виробництво 
електроенергії на ТЕС України, які використовують вугілля, – процес екологічно не чистий. Крім 
цього, для підтримки стійкого горіння низькореакційного високозольного палива (типу 
антрацитів та пісного вугілля з зольністю 25-40% при проектних не більше 20%) доводиться 
додатково використовувати імпортовані мазут та газ (табл. 2.1.6). 

 

Вугілля буре – вища теплота згоряння вологої беззольної маси менше 24000 кДж/кг (5700 ккал): 
Б1 – волога 40%, Б2 – від 30% до 40%, Б3 – менше 30%. Буре вугілля поділяють на класи (табл. 
2.1.7). Кам’яне вугілля – теплота згоряння вологої беззольної маси 24000 кДж/кг (5700 ккал/кг), 
вихід летких речовин більше 9% (табл. 2.1.8). Антрацитове (А) вугілля – теплота згоряння вологої 
беззольної маси 24000 кДж/кг, вихід летких речовин – 9%. Напівантрацитове (ПА) – перехідні від 
кам’яних до антрацитових. Вихід летких речовин Vг від 220 до 330 см3/г, антрацити – менше 220 
см3/г. 

За розміром шматків кам’яне, напівантрацитове та антрацитове вугілля класифікується так, як у 
табл. 2.1.9 

.  
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 Зв’язна гірська порода 

Вивантаження твердого палива, що використовується ТЕС (табл. 2.1.10), з усього технологічного 
процесу – найбільш трудомістка задача енерговиробництва. В результаті порушення стандарту на 
тверде паливо, що відбувається з вини вугледобувних або вуглевиробничих, переробних 
підприємств та через недосконалість техніки транспортування на ТЕС замість вугілля з 
нормованими якісними характеристиками потрапляє гірська порода, що ускладнює роботу. 

 

Деревина, дрова 

Деревина, дрова – пиляні або звичайно розколоті дерева, призначені для використання як палива. 
Деревина всіх порід дерев, що використовуються як паливо, має 50 % вуглецю. Тому теплота 
згоряння деревини різних порід в абсолютно сухому стані у розрахунку на 1 кг однакова: близько 
18800 кДж (4500 ккал) з відхиленням не більш як 3-5%. Теплота згоряння деревини у розрахунку 
на 1 дм3 різна і складає в середньому, кДж (ккал): для дуба 12500 (3000), берези 10900 (2600), 
чорної вільхи 8400 (2000), сосни 7500 (1800), ялини та осики 7100 (1700). За теплотою згоряння 
100 кг сухої деревини відповідає 31 кг нафтових залишків, 43 кг кам’яного вугілля, 50 кг сухого 
та 120 кг напівсухого торфу. У паливному господарстві питома вага деревини знижується 
незначно. 

Природний газ 

Як паливо застосовують природні горючі гази. До їх складу входить до 99% газоподібних 
вуглеводів (метан та його гомологи). Теплота згоряння 32,7 МДж/м3 (7800 ккал/м3). Також як 
паливо застосовують отримані штучно у вигляді основної (генераторний газ) або побічної 
(коксовий, доменний та інші гази) продукції. Коксовий газ – продукт, отриманий при коксуванні 
твердого палива, що утворюється при газифікації палив, гази нафтопереробки (теплота згоряння 
52,3 МДж/м3 = 12500 ккал/м3), котрі отримуються при термічній та термокаталітичній переробці 
нафти та нафтопродуктів, а також доменний газ, що утворюється в процесі виплавки чавуну. 
Штучні гази містять ненасичені вуглеводні, окис вуглецю, а іноді значну кількість водню. У 
паливному балансі електростанцій питома вага природного газу складає » 20%, ККД котельних 
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установок на електростанції при переводі з твердого на газове паливо підвищується на 1-4%, 
зменшується на 21-26% кількість персоналу. 

Мазут 

Отримується при переробці нафти, поділяється на марки: флотський Ф5 та флотський Ф12; 
топковий зі знаком якості М40В та топковий М40; топковий зі знаком якості М100В та топковий 
М100; мазут – паливо для мартенівських печей МП. 

На електростанціях використовують мазут марки М100. Отриманий при переробці нафти мазут 
відноситься до категорії дефіцитного палива, через це його заміняють на вугільне паливо, 
особливо на ТЕС. 

Мазут – залишок відгону з нафти, бензину, гасу та фракцій дизельного палива. Мазут 
використовується як рідке котельне паливо. 

Властивості: щільність при 20°С 890-1000 кг/м3; теплота згоряння 38-42 МДж/кг (9100-10000 
ккал/кг); в’язкість умовна 5-15° при 50°С: поверхневий натяг 0,03-0,04 Дж/м2); теплота 
випаровування 170-210 кДж/кг (40-50 ккал/кг); вміст сірки 0,8-3,5%, смол до 60%, золи 0,1-0,5%. 
Найменшу зольність повинен мати мазут, який використовують як паливо для газових турбін (при 
цьому в золі повинно бути не більше 0,001% ванадію та 0,0005% натрію, особливо небезпечних у 
корозійному відношенні елементів). 

Сланці 

Сланці – гірські породи. За ступенем регіонального метаморфізму серед сланців виділяють дві 
великі групи: слабко метаморфічні гірські породи – глинясті сланці та глибоко метаморфічні 
кристалічні сланці. Кристалічні сланці використовують як будівельний матеріал та вогнетривку 
сировину, а глинясті, збагачені органічними речовинами, використовуються як горючі сланці. На 
сланцевому паливі працюють багато електростанцій. Сланці – дешева сировина для отримання 
різних хімічних продуктів. З сланців виробляється » 1 млрд. м3 газу на рік. Горючі сланці на 2/3 
складаються з негорючих мінеральних речовин, котрі внаслідок спалювання у топках 
електростанцій набувають в’яжучих властивостей та є дешевою сировиною для виробництва 
будівельних матеріалів.  

Вода 

Споживачі технічної води на ТЕС: конденсатори парових турбін, маслоохолоджувачі, 
газоохолоджувачі генераторів, системи охолодження підшипників коливних механізмів, системи 
гідрозолошлаковидалення, теплообмінники вентиляційних систем, басейнів витримки та 
перевантаження насосів, системи водопідготовки та спецводоочистки, підживлення теплової 
мережі, санітарно-побутові прилади та ін. (табл. 2.1.11). 
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Основним споживачем технічної води є конденсатори парових турбін; їх частка у витраті складає 
92-94% на КЕС. Але витрати води залежать від початкових та кінцевих параметрів пари та від 
системи технічного водопостачання. За деякими оцінками, на перспективу можна приймати такі 
витрати води на охолодження конденсаторів на ТЕС – 120 кг/(кВт·год). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


