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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

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, назива
ються електростанціями.

3.1. Теплові електростанції

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

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

Теплоелектроцентралі відпускають споживачам електроенергію та теплову ене
ргію з парою або гарячою водою. На відміну від КЕС, на ТЕЦ перегріта пара не пов
ністю використовується у турбінах, а частково відбирається для потреб теплофікації. 
Комбіноване використання тепла значно підвищує економічність теплових електрос
танцій та суттєво знижує вартість 1 кВт∙год виробленої ними електроенергії.

Конденсаційні електростанції розрізняють за типом енергії, що відпускаєть
ся (енергетичним призначенням). На КЕС тепло, яке отримали при спалюванні 
палива, передається у парогенератори водяної пари, котра потрапляє у конденса
ційну 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 устатку
вання з газовою турбіною.

Газотурбінні електростанції (ГТЕС) використовуються як резервні джерела 
енергії (25-110 МВт) для покривання навантаження в години “пік” або у разі виник
нення в енергосистемах аварійних ситуацій. Також застосовують комбінування па
рогазового обладнання (ПГО), в якому продукти спалювання та нагріте повітря пот
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рапляють у газову турбіну, а тепло відпрацьованих газів використовується для підіг
ріву 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 од
ним 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 50
00 кВт, а потужністю 25-150 кВт розташовуються звичайно в кузові автомобіля або 
на окремих шасі чи 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 сило
вих та освітлювальних мереж. На транспорті дизельні електростанції застосовують
ся як основне енергетичне обладнання (дизель-електровози, дизель-електроходи).

Теплові електростанції є основою електроенергетики (табл. 3.1.1). Паливо, 
що використовується на ТЕС, – вугілля, природний газ, мазут, сланці, дрова. 
Підвищення одиничної потужності ТЕС обумовлює ріст абсолютної витрати 
палива окремими електростанціями.

Таблиця 3.1.1
Виробництво електроенергії в Україні

Джерело: ukrstat.gov.ua

Таблиця 3.1.2
Структура українських генеруючих потужностей

1990 1991 1992 1993 1994

298 279 253 230 203

1998 1999 2000 2001 2002

173 172 171 173 174

1995 1996 1997

194 183 178

2003 2004 2005

180 182 186

Потужність, МВт Доля, %

Теплові електростанції 35 231 65.57

Дніпренерго 
Криворізька 
Запорізька 
Придніпровська

8 160 
2 820 
3 600 
1 740

15.19
5.25
6.70
3.24

Донбасенерго
Слов’янська
Старобишівська

3 270
1 520
1 750

6.09
2.83
3.26

Востокенерго
Зуївська
Луганська
Курахівська

4 060
1 200
1 400
1 460

7.56
2.23
2.61
2.72

Западенерго
Ладижинська
Бурштинська
Добротвоська

4 700
1 800
2 300
600

8.75
3.35
4.28
1.12
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Продовження таблиці 3.1.2

3.1.1. Принцип роботи ТЕС

Технологічна схема ТЕС (рис. 3.1.2) відображає склад та взаємозв’язок її 
технологічних систем, загальну послідовність протікаючих у них процесів. До 
складу ТЕС входять: паливне господарство та система підготовки палива до спа
лювання; котельне обладнання – сукупність котла та допоміжного обладнання; 
установки водопідготовки та конденсатоочистки; система технічного водопоста
чання; система золошлаковидалення; електротехнічне господарство; система 
управління енергообладнанням.

Паливне господарство містить приймально-розвантажувальні прилади; тра
нспортні механізми; паливні склади твердого та рідкого палива; прилади для
попередньої підготовки палива (дробильні для вугілля). У склад мазутного гос
подарства входять також насоси для перекачування мазуту та підігрівачі.

Потужність, МВт Доля, %

Центренерго
Углегорська
Трипільська
Зміївська

7 550
3 600
1 800
2 150

14.05
6.70
3.35
4.00

Київенерго
Київська ТЕЦ-5
Київська ТЕЦ-6

1 200
700
500

2.23
1.30
0.93

Інші 6 291 11.71

Атомні електростанції
Гідроелектростанції
Інші електростанції

13 880
4 605

14

25.83
8.57
0.03

Усього 53 730
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ТЕС АЕС ГЕС ТЕС АЕС ГЕС

Структура галузі: потужності Структура галузі: виробництво

Джерело: http://www.art-capital.com.ua
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Підготовка твердого палива до спалення складається з розмелу та сушіння 
його у пилоприготувальній установці, а підготовка мазуту полягає в його підігрі
ві, очистці від механічних домішок, іноді в обробці спеціальними присадками. 
Підготовка газового палива зводиться в основному до регулювання тиску газу 
перед надходженням його до парогенератора.

Необхідне для горіння палива повітря подається до котла дуттьовими вен
тиляторами. Продукти спалювання палива – димові гази – відсмоктуються димо

Рис. 3.1.2. Технологічна схема ТЕС:
1 – паливне господарство; 2 – підготовка палива; 3 – парогенератор;  4 – проміжний 

пароперегрівач; 5 – ступінь високого тиску турбіни; 6 – ступінь низького тиску турбіни; 
7 – генератор; 8 – трансформатор власних потреб; 9 – трансформатор зв’язку; 

10 – головне розподільне обладнання; 11 – конденсатор; 12 – конденсатний насос; 
13 – циркуляційний насос; 14 – джерело водопостачання (річка); 

15 – підігрівач низького тиску; 16 – водопідігрівне обладнання; 17 – тепловий споживач; 
18 – насос зворотного конденсату; 19 – деаератор; 20 – постачальний насос; 

21 – підігрівач високого тиску; 22 – шлакозоловидалення; 23 – золовідвал; 24 – димосос; 
25 – димова труба; 26 – дуттьовий вентилятор; 27 – золоуловлювач
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сосами та відводяться через димові труби в атмосферу. Сукупність каналів 
(повітроводів і газоходів) та різних елементів обладнання, по яких проходять 
повітря та димові гази, утворюють газоповітряний тракт теплової електростанції. 
Димососи, які входять до його складу, димова труба та дуттьові вентилятори 
складають тягодуттьову установку.

У зоні горіння палива негорючі (мінеральні) домішки, які входять до його 
складу, зазнають фізико-хімічних перетворень та видаляються з котла частково у 
вигляді шлаку, а значна їх частина відноситься димовими газами у вигляді дріб
них частинок золи. Для захисту атмосферного повітря від викидів золи перед 
димососами (для запобігання їх золового зносу) встановлюють золоуловлювачі. 
Шлак та уловлена зола видаляються звичайно гідравлічним способом за межі 
території електростанції на золовідвали. При спалюванні мазуту та газу золоуло
влювачі не встановлюються.

При спалюванні палива хімічно зв’язана енергія перетворюється в теплову, 
утворюються продукти спалювання, котрі у поверхнях нагріву котла віддають 
теплоту воді та парі, яка з неї утворюється. Сукупність обладнання, окремих 
його елементів, трубопроводів, по яких рухається вода та пара, утворює водопа
ровий тракт станції.

У котлі вода нагрівається до температури насичення, випаровується, а утво
рена з киплячої (котлової) води насичена пара перегрівається, і з котла перегріта 
пара (t~540 °C) направляється по трубопроводах у турбіну, де її теплова енергія 
перетворюється в механічну (тиск 3,5-6,5 кПа), що передається валу турбіни. 
Відпрацьована в турбіні пара потрапляє до конденсатора, віддає теплоту охоло
джувальній воді і конденсується.

На сучасних теплових електростанціях з агрегатами одиничної потужності 
200 МВт та вище застосовують проміжний перегрів пари. В цьому випадку тур
біна має дві частини: ступінь високого та ступінь низького тиску. Відпрацював
ши у ступені високого тиску турбіни, пара направляється в проміжний перегрів
ник, де до нього додатково підводиться теплота. Далі пара знов повертається у 
турбіну, у частину низького тиску, а з неї потрапляє до конденсатора. Проміж
ний підігрів пари підвищує ККД турбінної установки та надійність її роботи. З 
конденсатора конденсат відкачується конденсатним насосом та, пройшовши 
підігрівачі низького тиску (ПНТ), потрапляє у деаератор. Тут він нагрівається 
парою до температури насичення, при цьому з нього виділяються в атмосферу 
кисень та вуглекислота для захисту обладнання від корозії. З деаератора деаеро
вана вода, що називається живильною водою, живильним насосом прокачується 
через підігрівачі високого тиску (ПВТ) і подається до котла.

Конденсат у ПНТ та деаераторі, а також живильна вода у ПВТ підігріваються 
парою, що відбирається у турбіни. Такий спосіб підігріву означає повернення 
(регенерацію) теплоти у цикл і називається регенеративним підігрівом. Завдяки 
йому зменшується надходження пари до конденсатора, а звідси і кількість тепло
ти, що передається охолоджувальній воді, що приводить до підвищення ККД па
ротурбінної установки. Сукупність елементів, що забезпечують конденсатори 
охолоджувальною водою, називають системою технічного водопостачання. До неї 
відносяться: джерело водопостачання (річка, водосховище, баштовий охолоджу
вач – градирня), циркуляційний насос, підвідні та відвідні водопроводи. У конден
саторі охолоджувальній воді передається близько 55 % теплоти пари, що потрап
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ляє і до турбіни; ця частина теплоти не використовується для виробництва елект
роенергії і марно втрачається. Ці втрати значно зменшуються, якщо відбирати з 
турбіни частково відпрацьовану пару в її теплоту та використовувати для техноло
гічних потреб промислових підприємств або для підігріву води на опалення. Та
ким чином, станція стає теплоелектроцентраллю, що забезпечує комбіноване ви
робництво електричної та теплової енергії. На ТЕЦ встановлюються спеціальні 
турбіни з відбиранням пари – так звані теплофікаційні.

Конденсат пари, відданої тепловому споживачу, подається на ТЕЦ насосом 
зворотного конденсату.

На ТЕС існують внутрішні витрати конденсату та пари, обумовлені непов
ною герметичністю водопарового тракту, а також безповоротні витрати пари 
конденсату на технічні потреби станції. Вони складають невелику частку загаль
ної витрати пари на турбіни (близько 1-1,5 %).

На ТЕЦ можуть бути також зовнішні витрати пари та конденсату, пов’язані 
з відпуском теплоти промисловим споживачам. У середньому вони дорівнюють 
35-50 %. Внутрішні і зовнішні витрати пари та конденсату відновлюються попе
редньо відпрацьованою водою водопідготувальної установки.

Таким чином, живильна вода котлів являє собою суміш турбінного конден
сату та додаткової води.

Електротехнічне господарство станції включає електричний генератор, 
трансформатор зв’язку, головний розподільний пристрій, систему електропос
тачання власних механізмів електростанції через трансформатор власних 
потреб.

Система управління енергообладнання на ТЕС виконує збір та обробку ін
формації про хід технологічного процесу і стан обладнання, автоматичне та дис
танційне управління механізмами і регулювання основних процесів, автоматич
ний захист обладнання.

Термодинамічні основи роботи ТЕС: на паротурбінних електростанціях 
ротори електричних генераторів приводяться до обертання паровими турбінами, 
у яких теплова енергія пари перетворюється в кінетичну, що передається роторо
ві турбіни. Таким чином, водяна пара є робочим тілом паротурбінної електроста
нції. Пара необхідних параметрів утворюється у котлі за рахунок теплоти, що 
виділяється при спалюванні органічного палива.

Суттєвим є те, що теплові електростанції негативно впливають на навколи
шнє середовище. ТЕС, що використовують тверде паливо, викидають у атмосфе
ру частину золи, яка не вловлюється, та недогорілі частки палива, сірчистий та 
сірчаний ангідриди, окис азоту та окис вуглецю; при використанні органічного 
палива – природного газу – в атмосферу потрапляють токсичні окисли азоту та 
окис вуглецю, бензопірен.

3.1.2. Необхідні ресурси

Енергетичні ресурси – це будь-які джерела механічної, хімічної та фізичної 
енергії. Класифікація енергетичних ресурсів наведена у табл. 3.1.3.
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Таблиця 3.1.3
Класифікація енергетичних ресурсів

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. 3.1.4).

Таблиця 3.1.4
Видобуток палива за видами

Джерело: Статистичний щорічник України за 2003 рік. – Видавництво “Консультант”, 2004. – 632 с. 
ukrstat.gov.ua

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 ву
гілля, має стійку тенденцію до зменшення.

Вторинні енергетичні ресурси – це енергія різних видів, що залишає тех
нологічний процес або установку; використання не є обов’язковим для здійс
нення основного технологічного процесу. Джерело вторинних енергетичних 
ресурсів – низькопотенціальна теплота нагрітої води конденсаційних приладів, 
з якої може витрачатися до 50 % теплоти палива, що використовується на еле
ктростанціях. Фізико-хімічні характеристики органічних видів палива наведені
у табл. 3.1.5.

Первинні Вторинні

Невідновлювані 
(вугілля, нафта, сланці, природний газ)
Відновлювані 
(деревина, гідроенергія, енергія вітру, 
сонця, геотермальна, торф, 
термоядерна енергія)

Проміжні продукти збагачення та сортування 
вугілля, гудрони, мазути та інші залишкові 
продукти переробки нафти, тріски. Пні, суччя 
при заготівлі деревини, горючі гази (доменний, 
коксовий), тепло вихідних газів, гаряча вода 
з систем охолодження, відпрацьована пара 
силових промислових установок

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Вугілля готове, млн. т 129,8 121,9 63,1 62,4 61,7 62 59,8 59,4 60,4

Нафта сира, млн. т 8,4 7,5 5,9 2,6 2,6 2,6 2,8 3 3,1

Газовий конденсат, 
млн. т

2,6 2,2 1,8 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3

Газ природний, 
млрд. куб. м

42,9 28,1 18,2 17,9 18,4 18,7 19,2 19,6 19,9

Паливний торф 
(умовної гарючості), 
млн. т

2,1 1,6 1,1 0,4 0,3 0,5 0,6
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Таблиця 3.1.5
Фізико-хімічні характеристики органічних видів палива

Вугілля

Основна частка електроенергії, що виробляється в Україні, належить ТЕС 
(60 % – 1994 р., 58,4 % – 1995 р., 52 % – 1997 р.). Але частка вугілля в структу
рі енергоресурсів, що використовуються для виробництва електроенергії та теп
ла, складає 32-34 % (34 % – 1995 р.). Виробництво електроенергії на ТЕС Укра
їни, 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. 3.1.6).

Таблиця 3.1.6
Імпорт енергоресурсів

Вугілля буре – вища теплота згоряння вологої беззольної маси менше 2400
0 кДж/кг (5700 ккал): Б1 – волога 40 %, Б2 – від 30 % до 40 %, Б3 – менше
30 %. Буре вугілля поділяють на класи (табл. 3.1.7).

Таблиця 3.1.7
Класифікація бурого вугілля

Вид палива Вміст,  %
Теплотворна 

здатність

Вода Зола Сірка МДж / кг ккал / кг

Вугілля:
Кансько-Ачинське
Кузнецьке 

12
8-12

7/15
18-22

0,3-1,0
0,3-0,5

12-15
16-25

3 000-3 600
4 000-6 100

Сланці 10-20 50 1,5-1,6 10-11 2 500-2 600

Торф до 50 9-3 0,3-0,4 8-9 1 900-2 500

Мазут 0,3-1,5 0,05-0,1 0,5-3,5 40-41,5 9 500-9 800

Рік Нафта, млн. т Газ, млрд. куб. м Вугілля, млн. т
1991 40,0 91,6 12,7

1992 29,5 89,1 11,7

1993 19,0 79,6 9,0

1994 15,1 69,0 7,8

1995 24,2 63,2 16,0

2004 21,6 62,1 9,6

2005 14,6 60,2 7,7

Клас
Позначення 

(рос.)
Розмір шматків, мм

Крупне К 50...100

Дрібне М 0...50

Рядове Р 0...100

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Розділ 1. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ 131

Кам’яне вугілля – теплота згоряння вологої беззольної маси 24000 кДж/кг 
(5700 ккал/кг), вихід летких речовин більше 9 % (табл. 3.1.8).

Таблиця 3.1.8
Класифікація кам’яного вугілля

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 кла
сифікується так, як у табл. 3.1.9. 

Таблиця 3.1.9
Класифікація антрацитового та напівантрацитового вугілля

Клас Позначення (рос.) Розмір шматків, мм

Плитне П Більше 100

Крупне К 50-100

Горіх Г 25-50

Дрібне М 13-25

Сім’ячко С 6-13

Штиб Ш Менше 6

Дрібне та сім’ячко зі штибом МСШ Менше 25

Сім’ячко зі штибом СШ Менше 13

Рядове Р
Не більше 200 при шахтному 

та 300 при кар’єрному 
видобуванні

Марка

Довгополуменеве Д >35

Газове Г >35

Газове масне ГМ 27...37

Масне Ж 27...37

Коксове масне КЖ 25...31

Коксове К 18...27

Пісне спікливе ОС 14...22

Слабкоспікливе СС 25...37

Пісне Т 8...17

Коксове друге К2 17...25

Вихід летких речовин Vг,  % 
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Роки 
Зуївська

ТЕС-2
Староби-

шівська ТЕС
Луганська

ТЕС
Слов’ян-
ська ТЕС

Курахівська
ТЕС

Вміст
шламу, %

1996
2849292
94392

2803650
4109

1750927
15682

1033747
22486

3915188
441424

4,67

1995
2668314
96021

4051380
50588

1238231
–

1170513
–

4855077
375766

3,74

1994
1796688
11273

3583375
5593

1958290
3477

925706
–

4512486
518083

4,21

1993
20116953

40365
3314788
145964

2422584
134393

953860
–

4962238
904633

8,08

1992
1812423
16951

3398401
145964

2717144
308434

1106289
13426

4696349
1083191

11,40

1991
879535

–
3452522
108160

2610560
178834

658042
–

4147744
696430

8,30

1990
1024104

–
2797849

7010
2455948
117828

936044
–

4633127
599349

6,11

Зв’язна гірська порода

Вивантаження твердого палива, що використовується ТЕС (табл. 3.1.10), з 
усього технологічного процесу – найбільш трудомістка задача енерговиробницт
ва. В результаті порушення стандарту на тверде паливо, що відбувається з вини 
вугледобувних або вуглевиробничих, переробних підприємств та через недоско
налість техніки транспортування на ТЕС, замість вугілля з нормованими якісни
ми характеристиками потрапляє гірська порода, що ускладнює роботу.

Таблиця 3.1.10
Витрата твердого палива та шламу, т

Деревина, дрова

Деревина, дрова – пиляні або звичайно розколоті дерева, призначені для 
використання як паливо. Деревина всіх порід дерев, що використовуються як 
паливо, має 50 % вуглецю, тому теплота згоряння деревини різних порід в абсо
лютно сухому стані у розрахунку на 1 кг однакова: близько 18800 кДж 
(4500 ккал) з відхиленням не більш як 3-5 %. Теплота згоряння деревини у роз
рахунку 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 оси
ки 7100 (1700). За теплотою згоряння 100 кг сухої деревини відповідає 31 кг на
фтових 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 
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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 тер
мокаталітичній переробці нафти та нафтопродуктів, а також доменний газ, що 
утворюється в процесі виплавки чавуну. Штучні гази містять ненасичені вугле
водні, окис вуглецю, а іноді значну кількість водню. У паливному балансі елект
ростанцій питома вага природного газу складає ≈ 20 %, ККД котельних устано
вок 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 М100 В та топковий М100; мазут – паливо для мартенівських пе
чей (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 па
лива. 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 небезпеч
них у корозійному відношенні елементів).

Сланці

Сланці – гірські породи. За ступенем регіонального метаморфізму серед 
сланців виділяють дві великі групи: слабко метаморфічні гірські породи – глиня
сті сланці та глибоко метаморфічні кристалічні сланці. Кристалічні сланці вико
ристовують як будівельний матеріал та вогнетривку сировину, а глинясті, збага
чені органічними речовинами, використовуються як горючі сланці. На сланцево
му паливі працює багато електростанцій. Сланці – дешева сировина для отри
мання різних хімічних продуктів. Зі 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 властивос
тей та є дешевою сировиною для виробництва будівельних матеріалів. 

Вода

Споживачі технічної води на ТЕС: конденсатори парових турбін, маслоохо
лоджувачі, азоохолоджувачі генераторів, системи охолодження підшипників 

Розділ 3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій134

коливних механізмів, системи гідрозолошлаковидалення, теплообмінники венти
ляційних систем, басейнів витримки та перевантаження насосів, системи водопі
дготовки та спецводоочистки, підживлення теплової мережі, санітарно-побутові
прилади та ін. (табл. 3.1.11).

Таблиця 3.1.11
Витрати технічної води на КЕС

Основним споживачем технічної води є конденсатори парових турбін; їх 
частка у витраті складає 92-94 % на КЕС. Але витрати води залежать від почат
кових та кінцевих параметрів пари та від системи технічного водопостачання. За 
деякими оцінками, на перспективу можна приймати такі витрати води на охоло
дження конденсаторів на ТЕС – 120 кг/(кВт∙год).

Засоби очищення нафтовмісних стічних вод. Флотаційне очищення (ефект-
ивність видалення нафтопродуктів – 30 %); фільтрувальна установка (двокамерні 
фільтри, завантажені дрібним антрацитом, ефект очищення 40-50 %); фільтри з 
активованим вугіллям (ефект очищення 50 %) та багато інших систем. Кінцевий 
вміст нафтопродуктів у стічній воді знаходиться у межах 0,5-2,0 мг/л.

Способи очищення стічних вод. Очищення складається з трьох етапів: 
скиду всіх відпрацьованих розчинів та відмивних вод в усереджувач, виділення з 
рідини токсичних речовин другої групи з наступним збезводнюванням осаду, 
який утворюється, очищення від речовин третьої групи. Застосовують осаджен
ня (враховується РН) з підлуженням або без нього. Біологічне очищення (в осно
ві лежать процеси, що протікають у природі, – самоочищення води); очищення 
аерацією; грунтовий спосіб очищення (спроможність бактерій, які знаходяться у 
грунті, переробляти різні домішки у нешкідливі речовини) та інші.

Заходи запобігання тепловому забрудненню. Розробка основ класифікації 
водних організмів у відповідності до їх відносної ролі у підтримці рівноваги кож
ної екологічної системи, обмеження температур змішаної води та води, яка скида
ється (застосування водозбірних приладів ежекторного або струменевого – дифу
зорного – типу для зменшення розмірів зони підвищених температур, завдяки тур
булентному перемішуванню), градирні (для охолодження теплої води) та інші.

При комплексному плануванні та фінансуванні всіх засобів запобігання 
забрудненню навколишнього середовища, а також розвитку науки і техніки в цій 
галузі є реальні можливості забезпечити необхідні етапи зростання енергетично

Споживачі води Витрати води,  %

Охолодження газу турбогенератора 2,5-4

Охолодження масла турбіни та живильних 
турбонасосів

1,2-2,5

Охолодження підшипників електродвигунів 0,3-0,8

Гідротранспорт золи та шламу при зворотній системі 
водопостачання гідрозоловидалення

0,1-0,4

Заповнення втрат у циклі станції ДРЕС 0,04-0,12

Те саме, ТЕЦ 0,5-0,8
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го виробництва, з дотриманням санітарних норм чистоти атмосферного повітря 
та вод природних водойм.
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