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ГР 12 "Технологія електромонтажних робіт"
Тема уроку: Невідновлювані джерела електроенергії, частина 2 (ГЕС АЕС)
Мета уроку: Створити уявлення студентів про енергетичну систему, принципи роботи генераторних станцій, методи генерації електричного струму.
Хід уроку:
В попередньому файлі розкривали загальні принципи роботи відновлюваних джерел а також ТЕС, сьогодні продовжуєм, на черзі ГЕС та АЕС
ГЕС (Гідроелектростанція)
Гідроелектростанції : їх різновиди та принцип роботи
Гідроелектроста́нція (ГЕС) — електростанція, яка за допомогою  гідротурбіни перетворює кінетичну  енергію води в електроенергію.
ГЕС, будівля якої є частиною греблі, називається русловою (наприклад, Кременчуцька, Київська ГЕС).
Якщо будівля розташована  окремо, біля основи греблі на протилежному від водосховища боці, то така ГЕС  називається пригреблевою (наприклад, ДніпроГЕС).
ГЕС, до якої вода подається  трубами, називається дериваційною.
Гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС) з оборотними гідроагрегатами (що працюють як генератори струму або  водяні помпи) в години малого споживання електроенергії перекачують воду з  водосховища у верхній басейн, а в години пікових навантажень  виробляють енергію як звичайні ГЕС (наприклад, Київська ГЕС, Дністровська ГАЕС).
ГЕС з використанням енергії  припливів називають припливними (наприклад, ГЕС у Франції на ріці Ранс).

Принцип роботи ГЕС: ланцюг гідротехнічних споруд забезпечує необхідний напір води, що надходить на лопаті гідротурбіни, яка приводить в дію генератори, що виробляють електроенергію. Необхідний напір води утворюється за допомогою будівництва греблі, і як наслідок концентрації річки в певному місці, або деривації - природним струмом води. У деяких випадках для отримання необхідного напору води використовують спільно і греблю, і деривації. Безпосередньо в самій будівлі гідроелектростанції розташовується все енергетичне обладнання. У залежності від призначення, воно має свій певне поділ. У машинному залі розташовані гідроагрегати, які безпосередньо перетворюють енергію струму води в електричну енергію. Є ще всіляке додаткове обладнання, пристрої керування й контролю над роботою ГЕС, трансформаторна станція, розподільні пристрої та багато іншого.

Гідроелектричним станції  поділяються в залежності від  вироблюваної потужності:

потужні - виробляють від 25 МВт до 250 МВт і вище;
середні - до 25 МВт;
малі гідроелектростанції - до 5 МВт (в деяких країнах (в тому числі і Україні) малими визнаються гідроелектростанції із потужністю до 10 МВт.
Потужність ГЕС безпосередньо  залежить від натиску води, а також  від ККД використовуваного генератора. Через те, що за природними законами рівень води постійно змінюється, в  залежності від сезону, а також  ще від низки причин, в якості вираження потужності гідроелектричної станції прийнято брати циклічну потужність. Наприклад, розрізняють  річний, місячний, тижневий або добовий  цикли роботи гідроелектростанції.
Гідроелектростанції також  діляться в залежності від максимального  використання напору води:

високонапірні - понад 60 м;
середньонапірні - від 25 м;
низьконапірні - від 3 до 25 м.

Залежно від натиску води, в гідроелектростанціях застосовуються різні види турбін. Для високонапірних — ковшові і радіально-осьові турбіни з металевими спіральними  камерами. На середньонапірних ГЕС  встановлюються поворотнолопатні і  радіально-осьові турбіни, на низьконапірних — поворотнолопатні турбіни  в залізобетонних камерах. Принцип  роботи всіх видів турбін схожий —  вода, що подається під тиском (напір  води), надходить на лопаті турбіни, які починають обертатися. Механічна  енергія, таким чином, передається  на гідрогенератор, який і виробляє електроенергію. Турбіни розрізняються  деякими технічними характеристиками, а також камерами — залізними  або залізобетонними, і розраховані  на різний тиск води.

Гідроелектричні станції  також розділяються в залежності від принципу використання природних  ресурсів, і відповідно створення концентрації води. Тут можна виділити такі ГЕС:
Руслові і пригреблеві ГЕС. Це найпоширеніші види гідроелектричних станцій. Натиск води в них створюється за допомогою установки мостом, повністю перегородка річку, або що піднімає рівень води в ній на необхідну позначку. Такі гідроелектростанції будують на багатоводних рівнинних річках, а також на гірських річках, у місцях, де русло річки вужче, стиснуте.
Греблеві ГЕС. Будуються при більших напорах води. У цьому випадку річка повністю перегороджуються греблею, а сама будівля ГЕС розташовується за греблею, у нижній її частині. Вода, в цьому випадку, підводиться до турбін через спеціальні напірні тунелі, а не безпосередньо, як у руслових ГЕС.
Дериваційні гідроелектростанції. Такі електростанції будують у тих місцях, де великий ухил річки. Необхідна концентрація води в ГЕС такого типу створюється за допомогою деривації. Вода відводиться з річкового русла через спеціальні водовідведення. Водоводи спрямлени, і їхній ухил значно менший, ніж середній ухил річки. У підсумку вода підводиться безпосередньо до будівлі ГЕС. Дериваційні ГЕС можуть бути різного виду - безнапірні або з напірної деривації. У випадку напірної деривації, прокладається водовід з великим подовжнім ухилом. В іншому випадку на початку деривації на річці створюється вища гребля, і створюється водосховище — така схема ще називається змішаної деривації, тому що використовуються обидва методи створення необхідної концентрації води.
Гідроакумулюючі електростанції. Такі ГАЕС здатні акумулювати вироблювану електроенергію, і пускати її в хід у моменти пікових навантажень. Принцип роботи таких електростанцій наступний: в певні моменти (часи не пікового навантаження), агрегати ГАЕС працюють як насоси, і закачують воду в спеціально обладнані верхні басейни. Коли виникає потреба, вода з них поступає в напірний трубопровід і, відповідно, приводить в дію додаткові турбіни.

Особливості функціонування гідроенергетики України

Гідроенергетика України  розпочалась зі спорудження найбільшої в Європі Дніпровської ГЕС - 560 МВт (1927 р. - початок будівництва, 1932 р. - введена  в експлуатацію). До складу споруди  входили будівлі ГЕС з дев'ятьма  агрегатами.
Концентрація потужностей  в процесі розвитку енергетики призвела до будівництва переважно потужних ГЕС. З ГЕС середньої потужності була споруджена лише Теребле-Рікська (27 МВт, 1955 р.) - надзвичайно цікава ГЕС, де задіяно процедуру перекидання  стоку р.Теребля в р.Ріку. Тут використовується різниця наявних природних рівнів рік Теребля і Рікі, складова 200 м в тому місці, де ці ріки зближаються на відстані 3,5 км.
У період з 1955 р. почалось освоєння гідропотенціалу р. Дніпро - спорудження  ГЕС Дніпровського каскаду.
У 1983 р. введена в експлуатацію Дністровська ГЕС. Встановлена потужність Дністровської ГЕС - 702 МВт, середньобагаторічне (проектне) виробництво електроенергії складає 800 млн. кВт*год, розрахунковий  напір - 55 м, число годин використання потужності по проекту - 1140 годин, тобто  це чисто гостропікова електростанція. Дана електростанція має характер гірської, тому площа затоплення земель під  водосховищем складає лише 14,2 тис. га (буферне водосховище - 1,04 тис. га).

ГЕС, в залежності від  водності, виробляли в останні  роки 14 - 16 % електроенергії в енергооб'єднанні. Собівартість електроенергії на великих  ГЕС склала, наприклад, в 1998 р. 0,59 коп./кВт*год. Ясно, що саме ГЕС стримують зростання  тарифів. Причому слід мати на увазі, що в структурі собівартості плата  за водокористування складає 31 % (одна й та ж вода проходить через  всі ГЕС Дніпровського каскаду  та оплачується багаторазово), а  витрати на заробітну плату у  структурі собівартості вкрай малі.
Рівень освоєння гідропотенціалу  великих рік практично вичерпаний. В останні роки використання технічного гідропотенціалу великих рік  в Україні перевищувало 60 %. Довикористання потенціалу р.Дністер вимагає серйозних  екологічних досліджень та обгрунтування (крім верхів'я). Ускладнює цю роботу нове міждержавне значення річки.
Київська ГАЕС стала великомаштабною  моделлю для всебічних досліджень. Виконані дослідження властивостей утомленості металів в оборотних  агрегатах у залежності від впливу інтенсивних вібраційних навантажень, міцності вузлів (кришки турбіни та турбінного підшипника), вібрації лопаток  направляючого апарату, системи  віджиму води та випуску повітря  при пуску в насосний режим. Проведено  комплекс досліджень перехідних процесів при пусках та переведенні в різні  режими, зупинках, втраті привода. Відпрацьований двотактний та більше режим експлуатації. Досвід експлуатації та накопичені дослідні наробки в майбутньому сприятимуть  впровадженню потужних ГАЕС (споруджуються  Дністровська та Ташликська, почато будівництво, але законсервовано, Канівської ГАЕС).
Сьогодні гідроенергетика  не повністю задовольняє потреби  енергосистем у піковій та напівпіковій потужності внаслідок недостатньої потужності на гідро- та гідроакумулюючих електростанціях (ГЕС та ГАЕС), а  також обмежень, що їх накладають інші галузі водогосподарського комплексу. Необхідно зауважити, що питання  продовження спорудження великих  ГЕС ще потребує значних доробок, пов'язаних з екологічними наслідками їх експлуатації, а також з урахуванням обмеження будівництва атомних електростанцій (АЕС) та широким впровадженням парогазових установок.

На завершення, до 2010 р. установлена потужність ГЕС та ГАЕС України повинна бути доведена до 14,5 млн. кВт, а вироблення електроенергії - до 17 млрд. кВт*год  за рахунок спорудження Унізької ГЕС на р. Дністер, ГЕС та ГАЕС в  Закарпатті в складі енергокомплексів та споруджених окремо ГАЕС, а також  шляхом будівництва середніх, малих  та мікроГЕС. Деяке збільшення виробництва  елекгроенергії передбачається за рахунок  реконструкції та модернізації існуючих об'єктів гідроенергетики, а також  залучення ресурсів малих і середніх річок. Мають бути проведені розробки по перетворенню деяких існуючих ГЕС  у ГАЕС, що дозволить значно збільшити  регулюючу потужність відносно існуючої.
Досвід спорудження малих  ГЕС у США та Німеччині підтверджує, що при обгрунтованому їх спорудженні  природне середовище не тільки зберігається, але й можливе відтворення  раніше втрачених умов біологічного життя. Мале гідробудівництво може стати  одним із засобів відтворення  гідрологічного стану водостоків, що гинуть.
Основними передумовами гідроакумулювання  електроенергії є потреба в маневреній потужності для покриття піків навантаження та компенсації її короткотермінових  змін, ущільненні навантаження з використанням  дешевої нічної енергії, збільшенні потужності та часу використання базових  електростанцій, економії палива в  енергосистемі. Економія палива при використанні ГАЕС досягається за рахунок довантаження теплового обладнання для зарядки  ГАЕС. При цьому споживається менше  палива, ніж для виробництва пікової  електроенергії на ТЕС чи газотурбінній  станції. Крім того, режим її зарядки  сприяє введенню в експлуатацію базових  електростанцій, які вироблятимуть  енергію з меншими питомими витратами  палива.
Фактори впливу гідроенергетичних об’єктів на навколишнє середовище

Основні позитивні фактори
Виробництво електроенергії за рахунок використання відновлюваних  природою гідроенергетичних ресурсів належить до найважливіших природоохоронних і ресурсозберігаючих технологій на відміну від виробництва електроенергії за рахунок використання горючих  корисних копалин, таких як природний  газ, нафта, кам'яне вугілля, – непоновлюваних природних ресурсів, близьких до вичерпання в доступний для огляду період.
ГЕС, заміняючи альтернативні  ТЕС, запобігають викидам у навколишнє середовище величезної кількості забруднюючих речовин, зберігають життя й здоров'я  людей.
В об'єднаних енергосистемах ГЕС і ГАЕС, покриваючи найбільш складну пікову зону графіка навантажень, а ГАЕС, закриваючи нічні провали, виконуючи функції аварійного й  частотного резервів енергосистеми, забезпечують надійне електропостачання населення, комунального господарства, промисловості  й сільського господарства, запобігають  відключенню споживачів в аварійних  ситуаціях і пов'язаним із цим  можливим негативним наслідкам для  навколишнього середовища.
Комплексне використання водних ресурсів найбільш ефективне для соціально-економічного розвитку суспільства, поліпшення умов життя населення, охорони навколишнього середовища зі зменшенням втрати земель за рахунок багатоцільового призначення водоймищ гідроенергетичних об'єктів, що здійснюють регулювання стоку ріки.
Забезпечення населення  водою, водопостачання комунального господарства й промисловості. Проблема забезпечення постійно зростаючого водоспоживання населення й промисловості є  актуальною для більшості країн. В Україні водоймища Дніпровського  каскаду ГЕС використовуються для  водопостачання населення, комунального господарства й промисловості на території, де проживають близько 35 млн. чоловік.
Забезпечення зрошення, сільськогосподарського водопостачання, які є одними з  основних водокористувачів. Їх водоспоживання становить близько 60% загального водоспоживання, а безповоротне – більше 80%. В  Україні з водоймищ Дніпровського  каскаду ГЕС зрошувалося більше 1 млн. га земель.
Захист від повеней  у багатьох випадках є одним з  найважливіших економічних, соціальних і природоохоронних завдань, розв'язуваних водоймищами. Найефективнішим способом захисту  від повеней є регулювання  стоку водоймищами зі створенням у них противно повеневої ємності. Більш ніж в 75 країнах одним з найважливіших завдань побудованих водоймищ є запобігання повеней. Так, в Україні створення Дніпровського каскаду водоймищ ГЕС практично ліквідували загрозу повеней у басейнах цих рік, де проживають десятки мільйонів людей.
Рекреаційне використання водоймищ ГЕС має дуже важливе значення, дозволяючи суттєво підвищити їх економічну ефективність і соціальну  значимість. Створення водоймищ у  більшості випадків значно підвищує рекреаційні можливості завдяки  великій водній поверхні, використанню інфраструктури, що залишилася після будівництва, включаючи дороги, інженерні комунікації.
Рибогосподарське й інші види використання природних ресурсів водоймищ. Значне збільшення площі  водної поверхні й обсягу води водоймищ, розширення кормової бази дозволяють багаторазово збільшити рибні ресурси. На багатьох водоймищах для раціональної організації рибного господарства проводиться зариблення цінними породами риб, створюються рибоводні заводи, риборозплідники, штучні нерестовища й ін. Для нерестових міграцій прохідних риб улаштовуються рибопідйомники й рибоходи. Утворення нових районів і сприятливих умов для рибальства сприяє зайнятості місцевого населення.
Після аварії на Чорнобильській АЕС в квітні–травні 1986 р. Київське водоймище як верхнє в каскаді  дніпровських водоймищ виконало роль головної перешкоди для переміщення  вниз за течією потужного радіоактивного забруднення, що надійшло у водну  систему рік Прип'яті й Верхнього  Дніпра.
Створення територіально-виробничих комплексів на основі великих гідроенергетичних  об'єктів з водоймищами комплексного призначення забезпечило економічний  розвиток малоосвоєних віддалених регіонів у багатьох країнах. У таких малонаселених  необжитих регіонах ГЕС, будучи піонерними промисловими об'єктами, вирішують  довгострокове стратегічне завдання, формуючи нову виробничу й соціальну  інфраструктуру, забезпечуючи электро водопостачання, створюючи умови для соціально-економічного розвитку регіону, поліпшуючи умови виробничої діяльності й життя людей.
Основні негативні фактори й заходи щодо їх мінімізації
Затоплення земель є одним  з найважчих негативних наслідків  створення водоймищ. У площу відводу  земель при будівництві гідроенергетичних  об'єктів входять зона постійного затоплення водоймища при НПР, площа  під спорудження ГЕС, зона переформування берегів водоймища за 10-літній період з урахуванням споруд інженерного  захисту, площі під дороги, селища й ін. Землі, затоплювані водоймищами ГЕС, в основному перебувають у річкових долинах, часто це найбільш родючі землі, використовувані в сільському господарстві. Так, із загальної площі затоплених водоймищами земель частка сільськогосподарських угідь становить в Україні 40%
Необхідно відзначити, що в  умовах комплексного використання водоймищ, у першу чергу рівнинних, ці показники  мають значною мірою суб'єктивний характер, особливо в тих випадках, коли його головними напрямками є  водопостачання, захист від повені та ін. Наприклад, у Дніпровському каскаді ГЕС найбільш ємні Кременчуцьке й Каховське водосховища, будучи основними регуляторами стоку р. Дніпро, мають велику корисну ємність (відповідно 9 і 6,8 км3), забезпечуючи водопостачання й зрошення центральних, східних і південних регіонів України. Також за рахунок регулювання стоку Кременчуцьким водосховищем збільшується середньобагаторічне вироблення електроенергії на нижчерозташованих ГЕС каскаду на 700 млн. кВт·год.
Відчуження земель під  водосховища ГАЕС значно менше завдяки  великим напорам, високому добовому спрацюванню водосховищ, використанню часто в якості нижнього водоймища  вже існуючих водоймищ. Так, у споруджуваній  Дністровській ГАЕС (Україна) потужністю 2,27 млн. кВт площа верхнього водосховища  становить 2,5 км2, а як нижнє використовується існуюче водоймище Дністровської  буферної ГЕС-2 площею 10,5 км2. На цій  ГАЕС питомий показник затоплення земель верхнім водосховищем становить 0,12 га/мВт, на експлуатованій Київській  ГАЕС потужністю 235 мВт – 0,3 га/мВт, на ГАЕС Goldinsthal (Німеччина) – 0,16 га/мВт.
На всіх етапах проектування при виборі схеми каскаду ГЕС, обґрунтуванні основних параметрів водоймищ і ГЕС (НПР, РМО, встановленої потужності й вироблення ГЕС електроенергії й ін.), захисних споруд одним з  найважливіших завдань є зменшення  площі відчужуваних земель і в  першу чергу площі затоплення водосховищем.
Підтоплення земель, що прилягають до водосховища, викликається підйомом рівня ґрунтових вод при заповненні водосховища до НПР. Слід зазначити, що підтоплення має місце також  у природних умовах при підвищенні рівня рік у періоди проходження  паводків. Основний збиток від підтоплення земель і в цілому від зміни режиму ґрунтових вод пов'язаний з можливістю заболочування територій, зміною властивостей ґрунтів, рослинного й тваринного світу.
Залежно від висоти підтоплення (залягання рівня ґрунтових вод  від поверхні землі), трансформації  ґрунтів і рослинності виділяють  підзони сильного, помірного й  слабкого підтоплення, вплив яких на прибережні екосистеми, ґрунтові умови, лісові й сільськогосподарські угіддя неоднозначний й визначається природними особливостями району. Залягання  рівня ґрунтових вод від поверхні землі орієнтовно може становити  в підзоні сильного підтоплення 0–1,2 м, помірного – до 2 м, слабкого – до 3,0 м. При підтопленні земля, як правило (крім зони сильного підтоплення), не підлягає відчуженню й триває її використання. Загальна площа підтоплення земель рівнинними водосховищами залежно від природних умов може становити 3–15% площі затоплення, наприклад на Кременчуцькому водосховищі – 12 % площі затоплення.
Для захисту території  й зниження шкоди від підтоплення, особливо в зоні сильного підтоплення, основними заходами є влаштування  дренажних систем, що забезпечують зниження рівня ґрунтових вод, і  штучне підвищення поверхні території. Так, штучне підвищення шляхом намиву піщаних ґрунтів для створення  площ під забудову широко застосовувалося  на водоймищах Дніпровського каскаду  ГЕС. У такий спосіб була організована велика територія для нових кварталів  м. Києва на лівому пологому березі р. Дніпро.
Переформування берегів  водоймища. При утворенні водоймищ в результаті зміни рівнів, фільтраційного режиму, хвильових та інших впливів  йде процес переформування берегів, що особливо інтенсивно протікає в  перші роки після заповнення водоймища. Величина переробки берегів суттєво  залежить від геологічної будови берегової зони: мінімальна при скельних ґрунтах, вона значно зростає при  м'яких ґрунтах і може досягати 1–2% площі затоплення. Для зменшення  переробки берегів і втрат  землі, благоустрою берегової зони по контуру водоймища на несприятливих  ділянках виконуються різні типи кріплень, включаючи залізобетонні, з каменю, біологічні й ін. У ряді випадків захист берега від переробки забезпечується шляхом намиву до берегового схилу піщаного насипу з пологим укосом і біологічним кріпленням. На водоймищах Дніпровського каскаду ГЕС захист від переробки берегової зони виконано на багатьох ділянках сільськогосподарських і лісових угідь, населених пунктів, зон відпочинку й ін. У період експлуатації було побудовано додатково близько 80 км берегозахисних споруд. На нижньому водоймищі Дністровської ГАЕС у зв'язку зі складними інженерно-геологічними умовами для недопущення переробки берегів при щодобових коливаннях рівня до 9,5 м кріплення виконані по всьому береговому контуру .
У несприятливих інженерно-геологічних  умовах створення водоймищ, особливо в гірських районах, може призвести  до обвалення берегових масивів  і аварійної ситуації. Для недопущення  обвалень повинні виконуватися відповідні інженерні заходи щодо закріплення  цих масивів.
Зміна рослинного й тваринного світу. Утворення водоймищ, викликаючи зміни природних умов, чинить істотний вплив на рослинний і тваринний світ у їх зоні й на прилеглих територіях, може призвести до скорочення біологічної різноманітності, враховуючи, що більша частина видів віддають перевагу заплавній і нижній частині долин. У межах затоплених водоймищем територій гине існуюча раніше рослинність, а на прилягаючих територіях у зоні підтоплення трансформується ґрунтовий покрив і міняються умови виростання рослин. Це може призвести до втрати рідких і зникаючих видів.
Негативний вплив утворення  водоймищ на тваринний світ пов'язане  із загибеллю тварин, зміною умов їх проживання, порушенням традиційних  шляхів міграції починаючи з періоду  будівництва, підготовки ложа водоймища, первісного заповнення водоймища й  наступної його експлуатації зі змінним  рівневим режимом. Значна шкода завдається популяціям тварин особливо в період заповнення водоймищ, багато з них погано пристосовуються після його заповнення до нових умов проживання в прибережній зоні, що призводить до зменшення чисельності їх популяцій.
Для поліпшення умов проживання, мінімізації негативного впливу на рослинний і тваринний світ наземних екосистем застосовуються природоохоронні й компенсаційні  заходи, значна частина яких має  комплексний характер і включає:

• Створення нових компенсуючих заповідних об'єктів на територіях, подібних за еколого-фітоценотичними  параметрами із затоплюваними водоймищем, або розширення існуючих заповідних об'єктів. Проблема формування природно-заповідного  фонду вимагає особливої уваги, тому що необхідно забезпечити збереження, відновлення різноманітності всіх рівнів організації живого, ландшафтів, генофондів, рослинного й тваринного світу.

• Інженерний захист найцінніших  у природоохоронному відношенні природних комплексів.

• Забезпечення інтродукції  окремих раритетних видів рослин зі створенням у ботанічних садах  ділянок по їх культивуванню, переселенням раритетних видів рослин із зони затоплення в подібні умови заповідних територій 

• Виконання природо відновлювальних робіт (відтворення лугів, лісозахисних смуг і ін.).

• Вилов і переселення  тварин із зони затоплення в період будівництва й заповнення водоймища

• Забезпечення умов для  проживання тварин на прилеглих територіях, у тому числі для розведення навколоводних  тварин (бобра, ондатри й ін.), створення  мисливських господарств.

• Забезпечення сприятливих  умов для проживання птахів.
При створенні водоймищ зміна  сформованих природних умов, регулювання  стоку, зміна хімічного складу, температурного й газового режимів, режиму наносів  й ін. чинять істотний вплив на водні  екосистеми у водоймищах, нижньому б'єфі й гирлах рік.

Комплекс основних природоохоронних і компенсаційних заходів, спрямованих  на зниження негативного впливу створення  водоймищ на тваринний світ водних екосистем, включає:

• режим експлуатації й  попусків у нижній б'єф, що забезпечують сприятливі умови, для водних екосистем;

• збереження популяцій  і угруповань гідробіонтів, що жили раніше у водоймі;

• збагачення фауни за рахунок  видів, пристосованих до існування  у наново створеному водоймищі;

• запобігання забрудненню  водного середовища;

• збереження незарегульованих ділянок ріки, створення спеціальних  біотопів, мікрозаповідників для  рідкісних і зникаючих видів.

У певних природних умовах, особливо в посушливих регіонах, зонах  напівпустель і пустель після  будівництва водоймищ значно поліпшуються умови проживання, що сприяє збагаченню тваринного світу, зокрема ссавців  і птахів. Гідровузли в пониззі рік, перепиняючи шлях до нерестовищ, створюють несприятливі умови для прохідних і напівпрохідних риб, що є одним із серйозних негативних факторів їх впливу на екосистему. Для зниження несприятливих впливів до складу таких гідровузлів включають рибоходи, будуються риборозплідні господарства й ін.
Замулення водоймищ викликається відкладенням у них наносів з  річковою водою, переробкою берегів. Процес замулення залежить від гідрологічних  умов, параметрів водоймища, режимів  експлуатації, фізико-механічних властивостей наносів. Комплекс заходів щодо зменшення  замулення водоймищ включає виконання  протиерозійних заходів на площі  водозбору (відновлення й охорону  лісів, збереження лугів й ін.) і  в межах водоохоронної зони водоймища, інженерних заходів зі зменшення  переробки берегів, запобігання  обваленню берегів, зсувним процесам, видалення наносів з водоймища, в основному шляхом промивання через  спеціальні глибинні отвори в греблях.
Можливість втрати археологічних та історичних пам'ятників на території, затоплюваній водоймищами, і в зоні переробки берегів є одним з негативних факторів їх створення. Для збереження історичних пам'ятників у ряді випадків застосовується інженерний захист територій, де перебувають пам'ятники, або окремих пам'ятників від затоплення, підтоплення, розмиву. Так, захисна дамба довжиною 30 км на лівому березі Канівського водоймища, захистивши велику територію, дозволила зберегти також пам'ятники археології на цій ділянці. Усі роботи з вивчення, збереження пам'ятників повинні бути проведені в повному обсязі до заповнення водоймища.
Під час експлуатації водоймища  необхідний постійний контроль археологічних  служб із метою виявлення, дослідження  й у необхідних випадках захисту  раніше невідомих пам'ятників археології, які проявляються в результаті переробки  й розмивів берегової зони.
2. АЕС (Атомні електростанції)
АЕС працюють за рахунок примусового розпаду окремих атомів речовини на декілька менших одиниць. Згадуємо Фізику та Хімію. Атом будь якої речовини складається з ядра та електронів. Чим більша молекулярна маса атома речовини, тим біль масивним є його ядро, і тим більше елеткронів знаходиться на зовнішніх рівнях обертання.
Тепер згадаємо про кулонівську силу. Фактично, в абсолютному вираженні, атом речовини, це дуже маленька за розміром одиниця матерії. Ядро атома складається з великої кількості протонів, які є однойменними зарядами. По закону Кулона, однойменні заряди повинні би відштовхуватися, але того не відбувається. Гіпотетично, при розриві звязків всередині атома, тим більше, в ядрі атома, всі протони почнуть діяти в згоді з законами Кулона, тобто відштовхуватися подалі від інших протонів. В процесі розпаду ядра також виділяється величезна кількість енергії.
Саме за рахунок цієї енергії АЕС і видає електроенергію, використовуючи енергію розпаду з користю для промисловості.
Робочою речовиною доцільно брати атоми великої маси, адже ядра  в них масивні, а отже і кількість вивільної енергії в рази більше від малорозмірних атомів. Теоретично в тому процесі можна скористатися і умовним атомом Хлору, молеклярна маса котрого, як ви памятаєте, 35. Отже він має в ядрі 35 протонів. Але логічно припустити, що використаний атом Урану (235), має набагато більшу потенційну користь.
На жаль, крім того, шо процес розпаду має безумовні переваги в енергоефективності, і малій затраті на створення електроенергії таким чином, процес розпаду також має КОЛОСАЛЬНІ ризики по створенню екологінчих катастроф.
Відпрацьована маса Урану є радіоактивною, тобто здатна шкідливо впливати на все живе в радіусі свого перебування. В процесі розпаду атома в навколишнє середовище виділяються альфа, бета і гама випромінювання, котрі також є шкідливими.
Мабуть не треба нагадувати про Чорнобильську катастрофу, в результаті якої хмара радіоактивних речовин забруднила величезні простори як України, так і суміжних країн. Зона відчуження, в котрій практично змінилась екосистема, тому яскравий приклад. Земля наситилась радіоактивними частинками, внаслідок чого виникли зони підвищеної радіації, так званий "Рудий ліс", в котрий навіть заходити небезпечно для життя. Тварини мутували, особисто бачив сома, який більше схожий був на піранью. 
Десятки тисяч, сотні тисяч хворих на різноманітні хвороби внаслідок аварії, масові пошкодження в роботі ендокринної системи організму, послаблені щитовитки, послаблені міунітети у людей, патології і інше, все це є наслідком необережного поводження і недотримання протоколу експлуатацію атомної станції. Коли в камері стався викид  ТАКОЇ кількості енергії, що її не огли погасит стержні, що призвело до фізичного виибуху.
Атомна енергетика є найменш вимогливою з точки зору затрат на отримання електроенергії, але натомість має КОЛОСАЛЬНІ ризики для екології та навколишнього середовища, а отже і нас з вами, як його частини. В звязку з тим, АЕС мають особливі вимоги до інтелектуального ресурсу, до підготовки персоналу, до самої експлуатації, щоб не допустити повторення Чорнобильської катастрофи.
Зараз в Україні працюють 4 Атомні станції. 
Запорізька АЕС (Енергодар)
Південноукраїнська АЕС
Рівненська АЕС
Хмельницька АЕС
Чорнобильскька експлуатується, але не в активній фазі генерації. станція знаходиться в консервації. Фактично зона Відчуження зараз виконує функцію сховища ядерних радіоактивних відходів, 2 із вцілілих блоків законсервовані, встановлений саркофаг. До війни планували монтаж механічної руки маніпулятора, для поступового розбору завалів уламків 4го енергоблоку і утилізації відходів, але в якому стані воно там сьогодні, після заходу орків, невідомо. Чорнобильська АЕС зараз у якості сховища ядерної радіоактивної маси

Тема 2. Види споживачів електроенергії
Як і будь яка інша структура, енергетичне господарство також має свою чітку іерархію. Це стосується як і енергопостачальної системи, так і споживачів окремо. Зрозуміло, що елеткроенергія в сьогоднішній цивілізації, явище цілком необхідне, без котрого ми не можемо уявити спокійного комфортного проживання, але серед всього різноманіття споживачів тако виділють різні підгруппи.
Класифікація відбувається за чинником критичної необхідності, а саме електропостачання розмежовується різною надійністю. Існують 3 групи споживачів електроенергії.
ПЕРША ГРУПА
До неї входять обєкти, електропостачання котрих є КРИТИЧНО НЕОБХІДНИМ. Тобто це обєкти, на котрих електропостачання повинно бути постійним, без жодних виправдань. Навіть зараз, у час війни. До першої групи відносять:
- Аварійні служби, Газ, Пожежників, Медиків, Рятувальників ДСНС. Все що стосується повсякденої роботи працівників цієї сфери, повинно живитися постійно і безеребійно. Наприклад десь пожежа (що нажаль сьогодні далеко не рідкість), якщо нема електроенергії, пост банально не зможе отримати оперативну заявку, або це буде значно ускладнено, що призведе до збільшення площі загоряння, що в свою чергу призведе до більш значних збитків і потенційно смертей. Або наприклад лікарня. В Хірургічному відділі на операційному столі, і нема світла?? це однозначно смерті людей. Це недопустимо.
- Військова інфраструктура. (Починаючи з нацгвардії і закінчуючи прикордонниками. Всі хто мають за мету захист держави) Особливо актуально в сьогоднішній стан. Немає сенсу пояснювати. Оперативне реагування військових повинно бути якнайшвидшим, а отже і електроенергія має бути. БЕЗ ОБГОВОРЕНЬ.
- Державні органи
- Авіація (бо в темну частину доби без підсвітлення ВПП неможливо забезпечити спокійну посадку літака)
- Енергетична система, в частині створення електроенергії. Генераторні ТП, якщо не будуть мати живлення, не юудуть працювати, то взагалі не буде електроенергії в принципі.

Споживачі 1ї категорії декларують постійне і безперебійне електропостачання, Задля цього кожен обєкт з цієї групи зобовязаний мати ЯК МІНІМУМ 3 незалежних одне від одного джерела живлення. Зачастую, крім трьох джерел обєкти мають власний дизель генератор, на випадок надзвичайної ситуації, для живлення від нього.
Ніколи не думав, що це може колись знадобитись в звичайному житті, але знаходячись в окупації, майже 2 тижні займався живленням власного будинку від дизеля лікарні. Заправляли, прокладали, живили будівлі, заряджали телефони. Лікарня була в непрацюючому стані, нам дозволили використовувати дизель для побутових потреб. Але добре шо він там був
ДРУГА ГРУПА
До другої групи відносять споживачів, не настільки критичних для суспільства, але також досить важливих. Перебої в живленні котрих призведуть до значних втрат промисловості, випуску продукції, або економічних втрат.
- ВСІ промислові обєкти, наприлад, металургія, агропромислові комплекси, легка, хімічна та інші промисловості. Внаслідок втрати живлення буде простой, а це ЯК МІНІМУМ втрати у випущеній продукції, і втрати економічно. Менше виготовив, менше продав, менше грошей отримав.
- Транспортна інфраструктура. Трамвай, тролейбус метро.
Знову ж таки, не буде живлення, значить сотні тисяч робітників, якшо не мільйони, не доїдуть до робочих місць, це знову ж таки втрати
- Будівлі торгових комплексів, ТРЦ
- Житлові будинки висотою більше 9ти поверхів
Всі споживачі 2ї групи повині мати два, незалежних один від одного, джерела живлення. Перший працює, другий в резерві. Дозволяється невеличкі проміжки часу вимкнення електроенергії, наприиклад для проведення капітально ремонтних робіт. Особисто неоднорзово виконував такі в нічний період часу, коли транспорт не ходить. впродовж 5 6 годин необхідно було повністю відновити схему.
ТРЕТЯ ГРУПА
Найпростіші і наймасовіші споживачі, тим не менше, їх електропостачання не є критичним для енергетичної промисловості. Саме тому, до 3ї групи відносять всі житлові масиви, що менше 9ти поверхів в одній будівлі. ЗА МОЖЛИВОСТІ, в мирний час елеткропостачання там також безперебійне, але допускається перерва в електропостачанні на час ДО ОДНІЄЇ ДОБИ. Тобто якшо у вас вимкнули світло і протримали 15 20 годин, це нормально, енергетики виконують ремонтні роботи. У військовий же час, нормативи значно суворіші, третьою групою займаються в саму крайню чергу. Перш за все забезпечують першу групу, зараз навіть на 2гу в місцях проведення бойових дій, в общем то пофигу. Метро ходить раз в час, і норм. 
Сьогодні промислові і критичні обєкти масово підключаються до системи Ілона Маска Starlink, що дозволяє звязуватись і дистанційно керувати роботою критично важливих вузлів промисловості. Обіцяють доступ до неї і споживачів 3ї категорії, але знову ж таки,  в саму крайню чергу.
Для надсилання електронних зразків конспектів користуємось почтовою скринькою Santenar95@gmail.com або за вайбером 0937068210
Завдання, тезисно занотувати лекцію, не обовязково повністю все переписувати. Головне шоб Ви в цілому зрозуміли тему, добре в ній плавали)) Звертайтесь по номеру якшо шось не зрозуміло.
До наступних зустрічей. Все буде Україна

