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Важко уявити енергетику України без теплових електростанцій адже вони виробляють 60-70% електроенергії у 

нашій країні і є фундаментальною ланкою забезпечення країни електроенергією. Проте робота ТЕС негативно впливає 

на всі компоненти біосфери: атмосферу, гідросферу та літосферу. Негативний вплив ТЕС на навколишнє природне 

середовище складний і включає як забруднення атмосферного повітря газовими й аерозольними викидами так і 

викиди теплової енергії в навколишнє середовище та забруднення ґрунтових вод.ТЕС викидають у атмосферу близько 

30% загального обсягу всіх шкідливих промислових викидів різного характеру, які порушують рівновагу природного 

середовища в локальних, регіональних і глобальних масштабах, а також умови проживання живих організмів. 

Найбільш імовірні газові та аерозольні забруднювальні викиди енергетичного об’єкта наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Основні види газових і аерозольних забруднювальних викидів енергетичних об’єктів 

Паливо Аерозолі Гази 

Зола Сажа CO2 H2O NO2 SO2 NO CO 

Природний газ – – + + + – + + 

Мазут + + + + + + + + 

Вугілля ++ + + + + + + + 

 

У табл. 1 використано умовні позначення, які характеризують імовірність появи викидів під час спалювання 

різних видів палива: «++» – дуже висока; «+» – висока; «–» – низька або немає. 

Під час спалювання рідкого і твердого палива відбуваються викиди у вигляді твердих частинок, які, потрапляючи 

в атмосферу, утворюють так звані аерозолі. Аерозолі можуть бути нетоксичними (зола) і токсичними, наприклад 

частинки вуглецю, на поверхні яких може адсорбуватися бенз(а)пірен. (С20Н12) – сильнодіюча канцерогенна сполука. 

Газові викиди також можуть бути токсичними (NO2, SO2, NO, CO та ін.) і нетоксичними (СO2 і Н2O). Усі триатомні 

гази (Н2O, NO2, SO2 і особливо СO2) належать до «парникових газів», які сприяють утворенню парникового ефекту. 

Сукупний вплив газових і аерозольних викидів енергетичних об’єктів призводить до появи небезпечних та кризових 

ситуацій у біосфері, зокрема: погіршення прозорості атмосфери, утворення опадів і кислотних дощів, парниковий 

ефект.Тепловий вплив об’єктів енергетики, який виявляється в порушенні теплової рівноваги навколишнього 

середовища, може бути прямим і непрямим. Прямий тепловий вплив визначається тепловими викидами в біосферу, 

його рівень залежить від об’ємів спалених паливно-енергетичних ресурсів. Практично вся хімічна енергія 

спалюваного органічного палива перетворюється на теплову, причому частина цієї енергії викидається в 

концентрованому вигляді в навколишнє середовище на самому енергетичному об’єкті: з димовими газами, 

охолоджувальною водою, частково із золою та шлаком. Решта розсіюється на різних стадіях виробництва, передачі та 

споживання електричної або теплової енергії, які вироблює енергооб’єкт. 

Через негативний вплив теплоенергетики, у багатьох регіонах уже сьогодні створилася небезпечна екологічна 

обстановка, основними ознаками якої можна вважати наступне: 

1. Повітряний басейн забруднено газовими й аерозольними викидами (СО2, поліциклічні ароматні вуглеводні, СО, 

NОх, SОх, зола, сажа та ін.). Усе це призводить до таких незворотних процесів, як руйнування озонового шару; 

виникнення парникового ефекту; накопичення в стратосфері дрібних твердих частинок, які відбивають сонячне 

випромінювання і визначають «недогрів» земної кулі. 

2. Викиди теплової енергії в навколишнє середовище, що є причиною теплового забруднення, призводять до зміни 

клімату в локальних енергонасичених районах і великих містах. 

3. Забруднення ландшафту, знищення лісів, рослинності, диких тварин, плодоносного шару та ін., що впливає на 

безпеку життєдіяльності людей у таких місцевостях. 

4. Оптичне забруднення атмосфери у великих містах у зв’язку зі складною системою поглинання, відбивання та 

розсіювання сонячних променів за наявності відповідних газових забруднень атмосфери. 

5. Забруднення ґрунтових вод стоками ТЕС та інших промислових об’єктів. 

Враховуючи значний негативний вплив теплової енергетики на довкілля варто значно збільшити частку 

альтернативних електростанцій, які використовують невичерпні природні ресурси і практично не завдають шкоди 

навколишньому середовищу. 
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