
 70

2.1.3. Характеристика впливу на екологію 

Взаємодія енергетичного підприємства з навколишнім середовищем відбувається на всіх стадіях 
добування та використання палива (табл. 2.1.12), перетворення та передачі енергії. 

 

ТЕС активно споживають повітря. Продукти згоряння, які утворюються, передають основну 
частину теплоти робочому тілу енергетичної установки, частина теплоти розсіюється в 
навколишнє середовище, а частина виноситься з продуктами згоряння крізь димову трубу в 
атмосферу. Продукти згоряння, що викидаються в атмосферу, містять оксиди азоту NOx, вуглецю 
COx, сірки SOx, вуглеводні, пару води та інші речовини у твердому, рідкому та газоподібному 
стані (табл. 2.1.13). 

 

Робота обладнання із змінним режимом, особливо із зупинками блоків, призводить до суттєвого 
підвищення витрат палива та сумарних викидів. 

Видалені з топки зола та шлаки утворюють золошлаковідвали на поверхні літосфери. У 
паропроводах від парогенератора до турбогенератора, у самому турбоагрегаті відбувається 
передача тепла навколишньому повітрю. У конденсаторі, а також в системі регенеративного 
підігріву питної води теплота конденсації та переохолодження конденсату сприймається 
охолоджувальною водою. Крім конденсаторів турбоагрегатів, споживачами охолоджувальної 
води є маслоохолоджувачі, системи змиву та інші допоміжні системи, які виділяють зливи на 
поверхню або в гідросферу. 

Одним з факторів впливу вугільних ТЕС на навколишнє середовище є викиди систем складування 
палива, його транспортування, пилоприготування та можливе не тільки забруднення пилом, але і 
виділення продуктів окислення палива. По-різному (в залежності від прийнятої системи 
золошлаковидаляння) впливає на навколишнє середовище видалення шламу і золи. 
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Розповсюдження перелічених викидів в атмосфері залежить від рельєфу місцевості, швидкості 
вітру, перегріву їх по відношенню до температури навколишнього середовища, висоти хмарності, 
фазового стану та їх інтенсивності. Так, кріпні градирні в системі охолодження конденсаторів 
ТЕС суттєво зволожують мікроклімат в районі станції, сприяють утворенню низької хмарності, 
туманів, зниженню сонячної освітленості, викликають мряку, а взимку – іній та ожеледицю. 
Взаємодія викидів з туманом призводить до утворення стійкої сильно забрудненої 
дрібнодисперсної хмари-смогу, найбільш щільної біля поверхні землі. Одним з видів впливу ТЕС 
на атмосферу є збільшення споживання повітря, необхідного для спалювання палива. Взаємодія 
ТЕС з гідросферою характеризується в основному споживанням води системами технічного 
водопостачання, в тому числі необоротним споживанням води. 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. Виходячи з цього, при прогнозуванні рівня споживання енергії в 2000 році 
на охолодження конденсаторів усіх ТЕС та АЕС України буде потрібно » 7 км3 води. 

При промивці поверхонь нагріву котлоагрегатів утворюються розбавлені розчини соляної 
кислоти, натрію, аміаку, солей амонію, заліза та інших речовин. В цілому вплив ТЕС на водний 
басейн залежить від організації, системи технічного водопостачання, конструкції фільтрів та 
скидних пристроїв. Основними факторами впливу ТЕС на гідросферу є викиди теплоти, 
наслідками котрих можуть бути: постійне локальне підвищення температури у водоймищі; 
тимчасове підвищення температури; зміна умов льодоставу, зимового гідрологічного режиму; 
зміна умов паводків; зміна розподілу залишків, випаровувань, туманів. Поряд з порушенням 
клімату теплові викиди призводять до заростання водойм водоростями, порушення кисневого 
балансу, що створює загрозу для життя мешканців рік та озер. 

Основними факторами впливу ТЕС на літосферу є осадження на її поверхні твердих часток та 
рідких розчинів продуктів викидів в атмосферу, споживання ресурсів літосфери, в тому числі 
вирубування лісів, добування палива, вилучення з сільськогосподарського обороту орних земель 
та луків під будівництво ТЕС та золовідвалів. Наслідком цих перетворень є зміна ландшафту. 

Електростанція потужністю 100 МВт, працююча на вугіллі, навіть з можливостями нейтралізації 
до 80% двоокису сірки, буде мати річні викиди в атмосферу близько 5000 тонн SO2 та 10000 тонн 
NOx. На поверхні Землі в районі електростанції утворюється близько 400 000 тонн золи, в якій 
приблизно 80 тонн важких металів, включаючи миш’як, свинець, кадмій, ванадій та ін. Теплова 
електростанція потужністю 1 тис. МВт при спалюванні палива витрачає таку кількість кисню, яку 
виділяє 101 тисяча гектарів лісу. 

Характерні забруднення ТЕС (табл. 2.1.14-2.1.16): золові поля, теплові та хімічні забруднення 
водних басейнів, шумовий вплив на найбільші житлові райони (особливо у великих містах), 
електромагнітне випромінювання та ін. 
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Термодинамічна особливість виробництва електроенергії на ТЕС полягає в тому, що близько 2/3 
теплової енергії з технологічного циклу відводиться в навколишнє середовище. Відвід теплової 
енергії потребує річок, природних водойм або створення ставків-охолоджувачів, тобто з потреб 
народного господарства відбираються додаткові площі, призначені для інших цілей 
використання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


