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Однією з найактуальніших проблем сьогодення є проблема впливу 

енергетики на довкілля, у зв’язку з тим що технологія виробництва електричної 

енергії на теплових електростанціях (ТЕС) пов'язана з великою кількістю 

забруднюючих речовин, що надходять до навколишнього середовища.  

Для роботи ТЕС використовують вугілля та мазут, які є відносно дешевим 

органічним паливом. При спалюванні такого палива утворюються продукти 

згоряння, в яких містяться: частинки пилоподібного палива, що не згоріли, 

газоподібні продукти неповного згоряння: летюча зола, сірчаний і сірчистий 

ангідрид, оксид азоту.  

Але ТЕС слід розглядати не лише як забруднювача атмосферного повітря 

оксидами сірки, азоту і твердими частинками, але також і  іншими домішками, 

в числі яких є дуже токсичні - берилій, миш'як, селен, ванадій, кадмій, ртуть, 

важкі метали і природні радіонукліди.  

При використанні мазуту в якості палива  утворюються сполуки ванадію, 

частинки сажі, кокс і солі натрію. [ 1] 

Для забезпечення біологічного різноманіття та стійкості лісів до 

несприятливих екологічних впливів теплової енергетики виникає необхідність 

вирішення низки важливих наукових проблем.  

Серед них на перший план постають питання об’єктивної оцінки стану 

лісів, тобто моніторингу, установлення причинно-наслідкових механізмів їх 

ослаблення та можливих шляхів коригування цих механізмів з метою 

пом’якшення негативного впливу на ліси. Поширеність і концентрація 

антропогенного впливу та порушення, що виникають унаслідок цього в 

навколишньому середовищі на обмеженій території, переважно суттєво 

перевищує природний рівень і тому лісові екосистеми не встигають своєчасно 

до них пристосуватися. [2]. 

Важливим аспектом охорони довкілля є зменшення впливу ТЕС на зони, 

які знаходяться під особливою охороною держави. Це зони 

природоохоронного, рекреаційного та культурного значення. Погіршення стану 

лісових екосистем вже давно привернуло увагу науковців, громадськості і 

багато країн почали оцінювати стан лісів через вплив на них повітряного 

забруднення, а саме при спалюванні органічного палива.   

В теперішній час в Україні не вистачає якісного палива, тому теплові 

станції змушені продовжувати працювати на паливі низької якості. При 
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згорянні такого палива в атмосферу потрапляє велика кількість небезпечних 

речовин, також небезпечні речовини потрапляють в ґрунт разом з золою. 

Золовідвали – це ще одна проблема, пов'язана з вугільними ТЕС.  

Золовідвали займають значні території, вони є осередками скупчення 

великої кількості важких металів і мають підвищену радіоактивність. 

Проголошені в Україні принципи сталого розвитку держави спираються в 

першу чергу на якісне природне середовище і передбачають контроль якості 

довкілля, який дозволить своєчасно виявляти території, які підлягають охороні 

та відновленню.  

Ліси є найменш антропогенно модифікованими екосистемами і тому лише 

моніторинг у змозі найбільш достовірно ідентифікувати рівні забруднення та 

стан довкілля. [3] Особливий підхід вимагають території, які є еталонами стану 

якісного довкілля – це природоохоронні території.  

Розміщення поблизу таких територій об’єктів промислового значення і зон 

підвищеного забруднення – вже давно стали загрозою не тільки для лісових 

насаджень, але й мають більш віддалені наслідки для здоров’я людини та всієї 

біосфери.   

Проаналізувавши питання впливу ТЕС на довкілля, можна зробити 

висновок, що необхідно докорінно змінювати підходи до роботи таких об’єктів, 

а саме:  

- застосовувати досягнення та наукові розробки для охорони довкілля; 

- запроваджувати замкнуті технологічні системи на виробництві; 

-  удосконалити та впровадити повну переробку відходів виробництва 

(золи, шлаків, викидів); 

-  підвищити якість палива (збагачення вугілля); 

- розробити стратегію виведення застарілих енерго-блоків з експлуатації; 

- провести реформування паливно-енергетичної галузі. 

Удосконалення конструкції устаткування теплових електростанцій, 

неухильне дотримання природоохоронних норм її експлуатації дозволяють 

мінімізувати вплив електростанцій на природне середовище і в першу чергу на 

лісові екосистеми. 
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