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2.1.4. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на екологію 

Проблема запобігання забрудненню навколишнього середовища продуктами згоряння органічних 
палив ускладнюється процесом урбанізації, який сприяє економічному розвитку. Санітарне 
законодавство, яке обмежує викиди шкідливих домішок у навколишнє середовище при 
виробництві електроенергії, у різних країнах різне.  У промислово розвинутих країнах 
встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) речовин, які забруднюють повітря та 
водойми. Теплові викиди ТЕС менш помітні для навколишнього населення, ніж викиди 
забруднюючих речовин. При будівництві електростанцій тепловий скид існуючими нормативами 
не обмежують, а лише вимагають, щоб підігрів води у водоймах не перевищував її природної 
температури влітку на  
3°С, а взимку на 5°С. Щодо температури та кількості газових викидів в атмосферу ніяких 
обмежень не існує. Таким чином, задача запобігання шкідливому тепловому забрудненню 
водного басейну для ТЕС – це скорочення теплових скидів, які безперервно збільшуються, 
шляхом підвищення економічності електростанцій та раціональна організація розсіювання тепла 
у просторі з переводом його частини у прихований стан випаровуванням нагрітої води. Такий 
захід аналогічний запобіганню утворення в атмосфері недопустимих концентрацій забруднюючих 
речовин викидом газів крізь високі труби і перемішування їх з повітрям, перед тим як вони 
досягнуть земної поверхні. 

На ефекті самоочищення атмосферного середовища грунтуються такі заходи, як розсіювання 
шкідливих домішок, які містяться у викидах ТЕС, в атмосферному повітрі за допомогою високих 
труб, а також розбавлення деяких відпрацьованих вод перед їх скидом у природні водойми. В 
міру збільшення абсолютних кількостей забруднюючих речовин, які викидаються у навколишнє 
середовище, можливості самоочищення, а звідси і заходів розсіювання поступово вичерпуються. 

Одним з найбільш перспективних та радикальних напрямків у запобіганні викидам 
забруднюючих речовин в атмосферу та природні водойми є зміна технології виробництва 
електроенергії, котра дозволила б значно скоротити шкідливі викиди. 

Цікавим є виробництво електроенергії на базі магнітно-динамічних генераторів, що дає змогу 
підвищити ККД енегетичної установки приблизно до 50-60% і тим самим знизити питомі витрати 
палива та обмін виробництва з навколишнім середовищем. Ефект та масштаби застосування цієї 
нової технології виробництва електроенергії у галузі захисту навколишнього середовища будуть 
залежати від можливості використання у цих установках твердого палива, а також запобігання 
викидам в атмосферу окислів азоту, які інтенсивно утворюються при високих температурах, 
характерних для МГД-генераторів, а також від вдосконалення очищення продуктів згоряння від 
твердих часток присадок (карбонат калію, ізотоп котрого є радіоактивним). 

Окрім радикальних змін технології виробництва електроенергії, запропоновані й інші, менш 
суттєві зміни. Проходить промислову перевірку спосіб газифікації сірчистого мазуту з наступним 
очищенням продуктів газифікації та спалюванням очищених від сірки та ванадію газів у 
парогенераторах або стаціонарних газових турбінах. Цей спосіб після його освоєння дозволить 
одночасно зменшити викиди окислів азоту, бо температура продуктів згоряння газу, отриманого 
при газифікації, відносно невелика. 

Запропонований спосіб термічної переробки горючих сланців з одержанням рідких та 
газоподібних продуктів, котрі передбачається спрямовувати в топки котлоагрегатів. Це дозволить 
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значно знизити вміст золи та двоокислу сірки у відхідних димових газах та одночасно підвищити 
продуктивність генераторів пари у порівнянні з котлоагрегатами, які працюють на сирому сланці. 

Проблема запобігання забрудненню водних басейнів може бути вирішена більш просто та 
досконало, ніж захисту атмосферного повітря, оскільки основними відходами енергетичного 
виробництва є газоподібні продукти, котрі викидаються в атмосферу. На шляху регенерації 
відпрацьованих вод електростанцій немає принципових перешкод, та здійснення замкнених 
технологічних схем водовикористання неможливе. 

Особливо поставлено питання про запобігання забрудненню земельних угідь золовідвалами. Для 
зменшення забруднення місцевості ТЕС твердими відходами необхідно вживати заходів щодо 
поставки на електростанції палив з меншим вмістом породи, а також збільшувати масштаби 
використання у народному господарстві золи та шлаку. Актуальними є проблеми створення 
нефільтрованих золовідвалів, а також біологічні та агротехнічні питання, пов’язані з 
рекультивацією відпрацьованих золовідвалів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


