ЕНЕРГІЯ ВОДИ
Які переваги та недоліки джерел гідроенергії?
Гідроенергетика має низку суттєвих переваг як порівняно з традиційними методами
виробництва енергії, так і з іншими альтернативними технологіями, а саме:
-виробництво електроенергії без використання викопного органічного та ядерного
палива;
-низька собівартість вироблення енергії;
-можливість забезпечення віддалених та важкодоступних районів;
-значний термін служби та висока надійність експлуатації обладнання;
-запобігання паводкам;
-можливість швидкого та широкого регулювання потужності.
Але гідроенергетика пов'язана і з низкою принципових проблем через її вплив на навколишнє
середовище:
-затоплення великих площ орних земель;
-негативний вплив на екосистему річок, зокрема на шляхи міграції риб;
-зміна природного ландшафту;
-осушення річок (у випадку транспортування води у трубі).
Затоплення великих територій вимагають лише великі ГЕС на річках із пологим руслом. Для
більшості малих ГЕС суттєво піднімати рівень води не потрібно. Крім того, вказані недоліки
в більшості випадків є наслідком відсутності попереднього (передпроектного) аналізу й
неправильного вибору місця будівництва МГЕС, а також відсутності необхідних заходів із
захисту екосистеми річки.
Малі ГЕС не завдають помітних збитків довкіллю навіть у тому випадку, коли створюється
штучне водосховище з метою регулювання рівня річки. За допомогою спеціальних приладів за
греблею, річкова вода насичується повітрям, у результаті чого рівень кисню у ній
збільшується. Для регулювання переміщення риби використовуються екрани й бар'єри,
зокрема акустичні. За наявності мігруючих видів риб споруджуються рибопроводи, які
дозволяють рибі рухатися вгору течією. У цілому вплив малої гідроенергетики на популяцію
риби і екосистеми водойм є незначним, за виключенням випадків, коли не вживають
спеціальних захисних заходів.
Варто також зазначити, що характерний для великих ГЕС негативний вплив на довкілля
(порушення теплового, гідравлічного і кліматичного стану місцевості), не є притаманним
малим ГЕС, які в більшості випадків використовують природні водні напори без необхідності
будівництва масштабних гідротехнічних споруд.
Треба завжди пам'ятати, що подальший розвиток гідроенергетики нерозривно
пов'язаний із необхідністю вирішення низки екологічних завдань.
Розвиток малої гідроенергетики сприятиме децентралізації енергетичної системи країни, чим
вирішить низку проблем в енергопостачанні віддалених і важкодоступних районів сільської
місцевості, де поблизу немає ліній електропередач, а постачання палива пов'язане зі значними
витратами енергії та часу.
ГАЕС є невід'ємною частиною загальної енергетичної системи України та дозволяють
оптимізувати виробництво енергії на АЕС та ТЕС, що зменшує шкідливий вплив останніх на
навколишнє середовище та витрати викопного палива.

Без води неможливе життя на Землі. Саме завдяки воді на нашій планеті існують біологічні
організми. Але вода – це ще і джерело чистої відновлюваної енергії.
Енергія води здавна використовується людством як джерело механічної енергії. Сьогодні
механічну енергію води ми перетворюємо на електричну, а електрична енергія може бути
перетворена на теплову або використана безпосередньо. Тому можна стверджувати, що вода
є універсальним джерелом енергії для задоволення широкого спектру енергетичних потреб
людства.
Як генерується енергія?
Гідроелектростанції (ГЕС). Щоб перетворити механічну енергію води на електричну,
використовують гідроелектростанції (ГЕС). Принципова схема ГЕС наведена на рис. 1.
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1 – водосховище;
2 – затвор;
3 – трансформаторна підстанція;
4 – електрогенератор;
5 – гідравлічна турбіна;
6 – гребля;
7 – лінії електропередач
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Рис. 1. Схема гідроелектростанції

Для того, щоб рушійна сила води була ще більшою, перед ГЕС будують греблю. Рівень води
перед греблею підіймається, що і створює додатковий напір. Вода, проходячи через
гідравлічну турбіну, обертає її. Гідравлічна турбіна з'єднана з електрогенератором, який і
виробляє електричну енергію. Електрична енергія, вироблена в такий спосіб, має найменшу
собівартість серед традиційних та більшості альтернативних джерел енергії.
На відміну від інших відновлюваних джерел енергії – таких, як сонце, вітер – гідроенергетика
практично не залежить від погодних умов і спроможна забезпечити стійку подачу дешевої
електроенергії споживачу.
Гідроакумуляційні станції (ГАЕС). Крім ГЕС, актуальним способом використання енергії води
та забезпечення стабільності роботи всієї енергосистеми є будівництво гідроакумулювальних
електростанцій (ГАЕС) (рис. 2).
В Україні, як і в інших країнах світу, великі електростанції працюють спільно в комплексних
енергосистемах. Диспетчерські служби здійснюють оперативне керування режимами їхньої
роботи, оптимізуючи функціонування всіх електростанцій.

Однією з найбільших проблем таких систем
електрозабезпечення є нерівномірність
споживання енергії протягом дня. Удень
споживання електричної енергії значно
більше ніж у нічні години, а в ранкові та вечірні
години воно є ще більшим. Такі різкі зміни у
графіку споживання складно швидко та без
суттєвих втрат компенсувати зміною кількості
виробленої енергії. Особливо це стосується
атомних електростанцій (АЕС) та теплових
електростанцій (ТЕС, ТЕЦ) через те, що їхню
потужність можливо зменшити у незначних
межах: лише на 15% для АЕС та 30% для
1
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ТЕС/ТЕЦ, тоді як потреба в електричній енергії
може падати до 250%. ГЕС, навпаки, можуть
Рис. 2. Круоніська ГАЕС (Литва)
змінювати свою потужність аж до повної
зупинки, просто пропускаючи воду в обхід водяних турбін, але для чого втрачати енергію, яка
виробляється практично безкоштовно?
У цій ситуації знову приходить на допомогу енергія води, а саме гідроакумулювальні станції
(ГАЕС). Але ГАЕС – це не самостійне джерело енергії, а лише акумулятор, що зберігає енергію,
вироблену іншими джерелами. Принципова схема ГАЕС наведена на рис. 3.
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Рис. 3. Принципова схема гідроакумуляційної станції (ГАЕС)

ГАЕС характеризуються роботою у двох режимах: насосному та турбінному (генераторному).
У насосному режимі вода з нижньої водойми (5) перекачується гідроагрегатами ГАЕС у верхню
водойму (1) по трубопроводам (2). У цьому режимі ГАЕС зазвичай працює в нічний період, коли
навантаження на енергосистему падає, і є надлишок електроенергії, яку й споживає ГАЕС. У
турбінному режимі вода з верхньої водойми скидається в нижню через агрегати ГАЕС (3), а
вироблена електроенергія через лінії електропередач (4) подається в енергосистему
споживачам. У цьому режимі ГАЕС працює у періоди максимального навантаження в
енергосистемі (зазвичай у години вечірнього та ранкового піків у добовому графіку
навантажень). Ефективність такого способу акумулювання енергії становить близько 75%.2
Потенціал гідроенергетики
В Україні сьогодні лише близько 4,4% (6,3 млрд кВт⋅год на рік) загальної кількості електричної
енергії виробляється на ГЕС. Частка гідроенергетики в інших країнах світу суттєво
коливається в залежності від кліматичних та географічних
умов. Так, наприклад, у Швеції цей
3
показник становить 44%, у Норвегії – 96%, Японії – 8%.
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Енергетика: історія, сучасність і майбутнє / Автор ідеї Світлана Григорівна Плачкова;
Вступ. сл. І. В. Плачков. – К.: Б. в., 2013.
2 ecology.at.ua.
3 en.wikipedia.org..

Найбільшими ГЕС в Україні є Дніпровська
(1 569 МВт) (рис. 4), Кременчуцька (632,9 МВт),
Канівська (444 МВт), Київська (408,5 МВт),
Дніпродзержинська (352 МВт), Каховська
(351 МВт) ГЕС. Усі найбільші електростанції
України розміщені на Дніпрі.
Вода є найбільшим джерелом відновлюваної
енергії, що має суттєвий невикористаний
потенціал. Крім станцій великої потужності,
існують також і малі ГЕС, що розміщуються на
малих річках. Їхня потужність становить до
10 МВт. В Україні понад 22 тис. річок, але
лише 110 із них довші за 100 км, тому
Фото: bastion.com.ua
основний потенціал гідроенергетики
Рис. 4. Дніпровська ГЕС
зосереджений на малих річках.4
Сьогодні потенціал гідроенергетики використовується на 60%, в основному за рахунок
Дніпровського каскаду та інших великих ГЕС. Залишок потенціалу можливо реалізувати
4
завдяки встановлення нових та відновленню старих потужностей малих ГЕС.
Україна має великий потенціал малої гідроенергетики, який оцінюється у близько
3
8,2 млрд кВт·год на рік (технічно досяжний), що еквівалентно заміщенню близько 2,6 млрд м
природного газу 4. Зараз в Україні експлуатується близько 120 малих ГЕС, якими виробляється
лише 0,17 млрд кВт·год на рік 4, що становить 2,1% загального потенціалу.
Будівництво нових великих ГЕС значно вплине на енергетичний потенціал, але вимагає
великих капіталовкладень та затоплення значних територій. Тому для розвитку
гідроенергетики варто передусім звернути увагу на малі ГЕС.
Термін проектування та спорудження малої ГЕС потужністю 500 кВт становить близько 2 років,
а її термін окупності за сучасних тарифів – 4…5 років. Найбільш трудомістким та складним
процесом для гідростанцій є спорудження захисних і напірних дамб (греблі), а також
водоспадних каналів.
Багато малих ГЕС України знаходяться в неробочому стані (рис. 5). На них є гребля, але
відсутнє електрогенерувальне та інше виробниче обладнання. Їхнє відновлення потребує
вдвічі менше інвестицій, ніж будівництво нових, а отже, термін окупності ще коротший.
Найбільший потенціал малої гідроенергетики зосереджений у Закарпатській області (30%
загального потенціалу), а також у Львівській і
Чернівецькій областях. Найменший потенціал
мають Херсонська, Одеська та Запорізька
області.
Потенціал ГАЕС. Сьогодні в Україні
функціонують три ГАЕС: Київська (потужністю
235 МВт), Ташлицька (300 МВт) та
Дністровська (648 МВт). Відповідно до
«Енергетичної стратегії України до 2030 року»5
планується збудувати нову Канівську ГАЕС
(1 000 МВт) та ввести в експлуатацію
додаткові потужності на Ташлицькій і
Дністровській ГАЕС. 6
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Дністровську ГАЕС, яка має стати найбільшою
Рис
5.
Виведена
з
експлуатації
у Європі з потужністю 2 268 МВт, внесено до
Шишацька МГЕС
переліку пріоритетних енергетичних проектів
та до зазначеної Енергетичної стратегії.
Нові ГАЕС доцільно будувати там, де є можливість використати природний рельєф, височину
для верхнього басейну та поруч із потужними електростанціями (ГЕС), енергія з яких і буде
акумулюватися.
4 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.
5

Енергетична стратегія України на період до 2030 р. Схвалена розпорядженням КМУ від 24 липня 2013 р.
№ 1071-р.
6 uk.wikipedia.org.

