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2.3.1. 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 велика кількість водосховищ різного розміру та 
призначення, водоймищ-охолоджувачів ТЕС та АЕС; споруджена велика мережа 
водопостачальних каналів та трубопроводів, регулюється стік річок. 

Регулювання розподілу життєво важливих для людства водних ресурсів завжди було його 
першочерговим завданням. Тисячоліттями єдиним інструментом такого регулювання були греблі. 
Їх будували для зміни напрямку течій та русел річок, для накопичення води та використання її 
для поливу земель. Більшість сучасних гребель виконують ті ж самі функції, але з’явились і нові 
цілі їх будівництва: вироблення електроенергії гідроенергетичними установками, меліорація, 
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 води перекритих греблями 
річок, які протікають по гірській місцевості. Турбіни обертають генератори електричного струму. 
У гірських країнах гідроелектростанції виробляють дешеву енергію, не забруднюючи навколишнє 
середовище.  

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

Інший шлях постає у використанні верхнього водосховища як резервної постачальної системи. У 
цьому випадку, коли енергія зменшується, електроенергія, що виробляється звичайними 
електростанціями, витрачається на перекачування 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. 

 

 

 

 


