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3.3. Гідроелектростанції

Входячи до системи відновлюваних джерел енергії, гідроенергетика займає 
лише 6 % у світовому енергобалансі. 

Гідроенергетичні ресурси – запаси енергії річкових потоків і водойм, які 
лежать вище рівня моря. Загалом гідроенергетичні ресурси становлять близько 
60 % всієї енергії поверхневого стоку. Належать до відновлюваних природних 
ресурсів. Розрізняють такі гідроенергетичні ресурси (ГР): потенціальні, технічно 
можливі для використання на даному рівні розвитку науки і техніки, а також 
економічно доцільні для використання.

Потенціальні гідроенергетичні ресурси України дорівнюють – 44,7 млрд. 
кВт∙год. З цієї кількості на технічно можливі для використання гідроресурси 
припадає 21,5 млрд. кВт∙год (з них 46 % – на басейн Дніпра, по 20 % – на басей
ни Дністра і Тиси, 14 % – на всі інші річки країни). Економічно доцільні для ви
користання ГР становлять 16 млрд. кВт∙год. З цієї кількості припадає (млрд. 
кВт∙год): на басейн Дніпра – 9,8; Тиси – 3,5; Дністра – 2,7.

Об’єм та якість ГР залежать від характеру стоку річок. Для сезонного і багато
річного регулювання стоку на річках створюють греблі та великі водосховища. На 
базі ГР в Україні споруджено 47 ГЕС. Найпотужніші з них – на Дніпрі (Дніпрогес 
ім. В.І.Леніна, Каховська, Дніпродзержинська, Кременчуцька, Канівська, Київська), 
Дністрі (Дністровський комплексний вузол), в басейні Тиси (Теребле-Ріцька).

ГР України обмежені, тому їх використовують здебільшого для покриття 
пікових навантажень діючої енергосистеми. З цією метою на річках створюють 
системи гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС). До найбільших з них нале
жать діюча Київська ГЕС – ГАЕС; Канівська ГАЕС, каскад ГЕС – ГАЕС на Дніс
трі, а також Південноукраїнський енергокомплекс.

Вироблення електроенергії на ГЕС приводить до економії органічного па
лива, перш за все нафтового, яке при спалюванні дає велику кількість шкідливих 
речовин, забруднюючих довкілля. ГЕС не забруднюють атмосферу, як теплові 
електростанції. Тому доцільне використання енергетичного потенціалу річок в 
структурі енергетичного балансу країни.

Але створення водосховищ ГЕС пов’язано з великим впливом на рельєф, 
клімат, господарську діяльність людини в районах затоплення. Економічні нас
лідки створення водосховищ можуть оцінюватися двома видами різнохарактер
них витрат. Перший – це витрати, необхідні для компенсування завданого збит
ку, коли уникнути його неможливо. Другий – це витрати на компенсацію коштів, 
призначених для попередження або обмеження, по можливості, та подавлення 
очікуваних негативних наслідків будівництва.

Водосховища, побудовані при створенні ГЕС, дозволяють вирішити питан
ня надійного водопостачання споживачів, розташованих як у басейні, так і на 
значній відстані. Особливо велике значення водосховищ ГЕС Дніпровського 
каскаду для водопостачання маловодних районів Центру та Півдня країни. В 
цілому з ресурсів цих штучних накопичувачів води на Дніпрі забезпечуються 
більше 35 % промислової та комунально-побутової водопотреби країни. Побудо
ва Каховського водосховища дала водні ресурси для їх перекидання по Північ
нокримському каналу в Керч, Феодосію та можливість вирішити гостру пробле
му водопостачання Криму. Це ж водосховище забезпечило водопостачання Кри
ворізького залізорудного басейну. Маловодні райони Донбасу значною мірою 
забезпечені водою з ресурсів Дніпродзержинського водосховища.

Задача оптимального використання гідроелектростанцій в енергосистемах 
вирішується при використанні гідроакумулюючих електростанцій, які в години 
максимальної потреби електроенергії експлуатуються у “генераторному режи
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мі”, виробляючи та подаючи струм в електромережу, а у період недовантаження 
у мережі (в нічний час) працюють у “насосному режимі”, беручи струм з мережі 
та за допомогою насосів перекачуючи воду з нижнього б’єфа водосховища у 
верхній. Використання ГАЕС забезпечує економію палива на теплових електрос
танціях та знижує гостроту проблеми покриття піків у графіку навантаження.

3.3.1. Необхідні ресурси

Зростаючі потреби суспільства у водних ресурсах та енергії обумовлюють 
необхідність спорудження великих гідротехнічних об’єктів. Гідротехнічне та 
енергетичне будівництво пов’язане з реконструкцією існуючих та створенням 
нових водоймищ та водотоків. Зараз функціонує і вводиться в експлуатацію ве
лика кількість водосховищ різного розміру та призначення, водоймищ-
охолоджувачів ТЕС та АЕС; споруджена велика мережа водопостачальних кана
лів та трубопроводів, регулюється стік річок.

Регулювання розподілу життєво важливих для людства водних ресурсів 
завжди було його першочерговим завданням. Тисячоліттями єдиним інструмен
том такого регулювання були греблі. Їх будували для зміни напрямку течій та 
русел річок, для накопичення води та використання її для поливу земель. Біль
шість сучасних гребель виконують ті ж самі функції, але з’явились і нові цілі їх 
будівництва: вироблення електроенергії гідроенергетичними установками, мелі
орація, боротьба з ерозією шляхом зміни напрямку потоків води.

Сучасні греблі бувають бетонні, намивні, насипні та кам’яно-накидні. До 
насипних відносяться найвищі у світі греблі Нурекської ГЕС (300 м), Саяно-
Шушенської ГЕС (242 м) та гребля Оровілл Дем (США, 234 м).

Гідротурбіни. Велика частина гідротурбін приводиться в дію енергією во
ди перекритих греблями річок, які протікають по гірській місцевості. Турбіни 
обертають генератори електричного струму. У гірських країнах гідроелектроста
нції виробляють дешеву енергію, не забруднюючи навколишнє середовище. 

Гідротурбіни можуть також працювати при невеликому напорі води, ство
реному припливом. Необхідно тільки ув’язувати години припливів та пік наван
таження, але ж припливні електростанції досягатимуть повної потужності, коли 
електричне навантаження мінімальне. З метою уникнення цього необхідно розді
лити водосховище станції на два: верхнє водосховище, яке наповнюється від 
середнього до високого рівня припливу, та нижнє водосховище, яке опорожня
ється від середнього до нижнього рівня припливу. Така схема допомагає непере
рвно підтримувати різницю рівнів.

Інший шлях постає у використанні верхнього водосховища як резервної 
постачальної системи. У цьому випадку, коли енергія зменшується, електроенер
гія, що виробляється звичайними електростанціями, витрачається на перекачу
вання води з нижнього водосховища у верхнє. Коли ж потреба в електроенергії 
збільшується, вода випускається з верхнього водосховища у нижнє, таким чином 
електроенергія виробляється, як у звичайній гідроелектростанції.
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