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Наша планета існує вже 4,5 млрд. років. Увесь цей величезний 

проміжок часу на її поверхні постійно відбувалися складні фізико-хімічні 

процеси, виникло життя, сформувалася атмосфера, що містить кисень, 

розвинулися складно організовані тварини і рослини. Всі ці зміни 

відбувалися дуже повільно, розтягуючись на сотні мільйонів років.  У даний 

час наука і техніка досягли такого високого рівня, що ми вже можемо 

передбачати багато природних катастроф, а незабаром, безсумнівно, 

навчимося і попереджувати їх. Однак технічний прогрес породив і багато 

нових явищ і установок, які потребують високого рівня експлуатації та 

спеціальних знань. 

Сукупність установок, які перетворюють хімічну енергію органічного 

палива на теплову та електричну, мають назву теплова електрична станція. 

Основне призначення електричних станцій – забезпечення електричною 

енергією підприємств промислового і сільськогосподарського виробництва, 

комунального господарства і транспорту.   

Предмет дослідження:  теплові станції України та аварії на них. 

Мета дослідження: дослідити, на яких  теплових станціях  України 

відбулися аварії та їх  причини. 

Основні завдання полягають у вивченні  теплової енергетики, 

екологічних наслідків діяльності ТЕС, передумов і факторів розміщення 

підприємств ТЕК, технологічної схеми теплової електростанції, аварій на 

Лади́жинській ТЕС, Бурштинській  ТЕС,  Запорожзькій  ТЕС, Вуглегірській  

ТЕС, Трипільській ТЕС, причини аварій на ТЕС України. 

http://ua-referat.com/Поверхні
http://ua-referat.com/Процес
http://ua-referat.com/Життя
http://ua-referat.com/Тварини
http://ua-referat.com/Мільйони
http://ua-referat.com/Наука
http://ua-referat.com/техніка
http://ua-referat.com/Природні_катастрофи


Результат дослідження: Найбільш вразливий компонент будь-якої  ТЕС 

– це люди. Люди втомлюються, помиляються, діють необдумано. Тепер при 

аналізі дій персоналу основна увага приділяється не конкретним 

порушенням, а низькій «культурі безпеки».   

Актуальність даної роботи полягає в тому, що аварії на ТЕС останнім 

часом повторюються. 

Висновок:  складні технологічні об’єкти повинні обслуговувати 

висококваліфіковані працівники, які мають глибокі технічні знання та чітко 

виконують та розуміють  правила техніки безпеки. Тому держава повинна 

приділяти велику увагу технічній підготовці працівників починаючи зі  

шкільної освіти. 

 

 


