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Визначено особливості та виконано аналіз програми розвитку гідроенергетики України до
2026 р. Показано, що на даний час застосування гідроелектричних та гідроакумулюючих
станцій для покриття пікових навантажень як за технічними, так і економічними та
екологічними показниками поступаються більш прогресивним методам. Розглянуто нові
технології покриття пікових навантажень, регулювання частоти і потужності в
енергосистемах, які здатні успішно конкурувати з гідроелектростанціями. Визначено
мінімальні обсяги маневрових потужностей, які повинна мати у своєму складі Об’єднана
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енергетична система України. Виконано порівняльний аналіз техніко-економічних та
екологічних характеристик проекту Канівської гідроакумулюючої станції та
альтернативного проекту будівництва комплексу споживачів-регуляторів на теплових
насосних установках. На прикладі реалізації проекту ущільнення графіків електричних
навантажень шляхом впровадження електрокотлів на ТЕЦ при введенні в експлуатацію в
енергосистемі Білорусії АЕС потужністю 2380 МВт показано переваги цього рішення.
Наведено результати порівняльного дослідження процесів регулювання частоти і
потужності в енергосистемах з потужними вітровими та сонячними електростанціями, в
яких стабільність за частотою забезпечується введенням у систему потужних
акумуляторних батарей і гідростанцій. Бібл. 12.

Ключові слова: гідро-та гідроакумулюючі електричні станції, маневрові потужності,
споживачі-регулятори на теплонасосних установках, регулювання частоти і потужності в
системах з вітровими та сонячними електростанціями.
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Определены особенности и выполнен анализ Программы развития гидроэнергетики
Украины до 2026 г. Показано, что в настоящее время применение гидроэлектрических и
гидроаккумулирующих станций для покрытия пиковых нагрузок как по техническим, так и
экономическим и экологическим показателям уступают более прогрессивным методам.
Рассмотрены новые технологии покрытия пиковых нагрузок, регулирования частоты и
мощностей в энергосистемах, которые способны успешно конкурировать с
гидроэлектростанциями. Определены минимальные объемы маневренных мощностей,
которые должны быть в составе Объединенной энергетической системы Украины.
Выполнен сравнительный анализ технико-экономических и экологических характеристик
проекта Каневской гидроаккумулирующей станции и альтернативного проекта
строительства комплекса потребителей-регуляторов на теплонасосных установках. На
примере реализации проекта уплотнения графиков электрических нагрузок путем
внедрения электрокотлов на ТЭЦ при вводе в эксплуатацию в энергосистеме Беларуси
АЭС мощностью 2380 МВт показаны преимущества этого решения. Приведены
результаты сравнительного исследования процессов регулирования частоты и мощностей
в энергосистемах с мощными ветровыми и солнечными электростанциями, в которых
стабильность по частоте обеспечивается введением в систему мощных аккумуляторных
батарей и гидростанций. Библ. 12.
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