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Й БЕЗПЕКИ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 

Показано актуальність та розглянуто перспективні напрямки ви-

користання сучасних геоінформаційних технологій в завданнях 

забезпечення надійності й безпеки гідроенергетичних об’єктів 

(ГЕС і ГАЕС). 
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Наявні в країні гідроенергетичні потужності, які поєднують мож-

ливості високої маневреності та використання екологічно чистого від-

новлюваного енергоресурсу, не здатна замінити жодна з сучасних тех-

нологій електрогенерації. В усіх країнах світу, які володіють економі-

чно вигідним гідроенергетичним потенціалом, розвиток гідроенерге-

тики розглядається як одна з найбільш важливих передумов соціально-

економічного розвитку [1]. 

Однак аварії на гідроенергетичних об’єктах (ГЕО), надзвичайні си-

туації (НС) та екологічні порушення, пов’язані з їх експлуатацією, мо-

жуть призводити до тяжких соціально-економічних та екологічних на-

слідків, в тому числі і катастрофічного характеру [2, 3]. Тому питан-

ням забезпечення надійності і безпеки ГЕО в світі приділяється значна 

увага. Актуальними і пріоритетними вони є і для українських гідроте-

хніків і гідроенергетиків. 

Більшість питань, що пов’язані з забезпечення надійності і безпеки 

ГЕО, розглядаються як задачі забезпечення надійності і безпеки напір-

них гідроспоруд – гребель та дамб. На міжнародному рівні значна ро-

бота в цьому напрямку ведеться Міжнародною комісією з великих 

гребель (ICOLD), членом якої з 2010 р. є і Україна [4]. Серед найбільш 

актуальних завдань, що в різні роки ставила перед собою ICOLD, – пі-

дтримка зусиль міжнародної інженерної спільноти, направлених на 

створення ефективних систем контролю та моніторингу стану гідрос-
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поруд та довкілля, систем попередження про аварійні ситуації на греб-

лях. Про важливість таких систем для забезпечення надійності і безпе-

ки гребель в Бюлетені 59 ІCOLD («Dam safety – Guіdelіnes» [5]), пер-

ший проект якого вийшов ще в 1987 р., відзначалось, що «Більшість 

зруйнованих гребель не мали моніторингу та систем попередження, 

або ж мали ці системи, але вони були недосконалими».  

На разі роботи з впровадження сучасних систем контролю стану гі-

дроспоруд і моніторингу, різного роду прогностичних систем і систем 

попередження про аварії і НС на гідроспорудах, в тому числі і удоско-

налення систем контролю і моніторингу за рахунок комп’ютеризації і 

автоматизації ведуться в усіх країнах світу, де розвиваються гідротех-

нічне будівництва і гідроенергетика, експлуатуються об’єкти водного 

господарства та гідроенергетики [6]. Відповідні системи впроваджу-

ються і на об’єктах гідроенергетики України [7, 8].  

Основна увага при організації систем контролю і моніторингу на-

дійності і безпеки на гідроенергетичних об’єктах традиційно приділя-

ється контролю навантажень і впливів на гідроспоруди, конструкції, 

основи, устаткування та їх реакцій на ці навантаження і впливи. Однак, 

окрім власне гідроспоруд, аварії і НС, пов’язані з експлуатацією ГЕО, 

можуть відбуватися на водосховищах (акваторіях і прилеглих до водо-

сховищ територіях) та в нижніх б’єфах. Внаслідок дії вітрових хвиль 

відбувається переформування берегової лінії водосховищ; при високих 

рівнях води активізуються розмиви берегів і процеси підтоплення. Різ-

кі коливання рівнів води в б’єфах призводять до активізації небезпеч-

них обвально-зсувних процесів (рис. 1). При цьому надзвичайні ситуа-

ції, викликані цими процесами, можуть поширюватися на значні тери-

торії. В свою чергу і причини виникнення аварій і НС, що відбувають-

ся безпосередньо на гідроспорудах, можуть бути пов’язані з процеса-

ми, що відбуваються поза зонами їх активного впливу, – на водозборах 

(рис. 2). 

Практика показує, що гідроспоруди різного типу й конструкції по 

різному можуть себе поводити в екстремальних ситуаціях. Якщо, на-

приклад, надійність і безпека бетонних гідроспоруд головним чином 

обумовлюється структурною надійністю системи «споруда-основа», і 

для бетонних гідроспоруд важливо забезпечити контроль поведінки 

конструкцій та основ при статичних і динамічних навантаженнях, то 

для ґрунтових гідроспоруд важливо контролювати процеси фільтрації, 

зокрема внутрішню ерозію тіла споруд, основ, і в жодному разі не до-

пускати переповнення верхніх б’єфів з загрозою переливу води через 

гребінь. 
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Рис. 1. Зсув на березі Канів-

ського водосховища на р. 

Дніпро.  

За оцінками [9] ураження бе-

регової лінії Канівського во-

досховища зсувами в межах 

Київського підрайону на разі 

складає більше 50%, в межах 

Канівського підрайону – до 

20%. Усього на правобереж-

жі Канівського водосховища 

зареєстровано й описано бі-

льше 300 зсувів) 

 

 
Рис. 2. Надзвичайна ситуа-

ція на арковій греблі Пала-

гнедра на р. Мелецца 

(Швейцарія, 8 серпня 1978 

р.). Відбулося катастро-

фічне блокування лісома-

теріалом водозливів греблі, 

яке призвело до переливу 

води через гребінь спору-

ди, висотою 72 м  [6]  

 

Експлуатація водопропускних споруд також має свої специфічні 

особливості в аспекті надійності і безпеки, які, в значній мірі 

пов’язуються з людським фактором, станом механічного, електротех-

нічного й гідроенергетичного устаткування, надійністю засобів авто-

матизації виробничих процесів, а також з ефективним моніторингом 

стану водних об’єктів. Мова йде не лише про моніторинг рівнів і ви-

трат води, а й про моніторинг надходження з території водозборів на-

носів і плаваючих тіл в верхні б’єфи – сміття, топляку, лісоматеріалів, 

що можуть блокувати отвори водопропускних споруд (рис. 2); в ниж-

ніх б’єфах – про контроль місцевих розмивів дна, підмивів берегів та 

загальних руслових переформувань. 
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З огляду на просторові масштаби водосховищ ГЕС і ГАЕС, масш-

таби інтенсифікації екзогенних геологічних процесів на берегах штуч-

них водойм, зокрема абразії, ерозії, зсувів, значні просторові масштаби 

територій, що охоплюються процесами підтоплення внаслідок фільт-

рації з водосховищ, поширення трансформації русел рік в нижніх 

б’єфах гідровузлів на значні відстані внаслідок освітлення водного по-

току з чергуванням ділянок розмивів та відкладення продуктів розми-

ву, значну цінність для розв’язання завдань просторового моніторингу 

впливів навколишнього середовища на гідроспоруди і впливів гідрос-

поруд на довкілля можуть мати методи дистанційного зондування Зе-

млі (ДЗЗ) з космосу [10]. Важливими перевагами цих методів є забез-

печення високої степені оглядовості значних територій, можливість 

регулярного відстеження стану земної поверхні, висока оперативність 

одержання інформації про відповідну територію та акваторію, про стан 

берегової лінії, і можливість інтеграції отриманих даних у географічні 

інформаційні (геоінформаційні) системи (ГІС). У свою чергу викорис-

тання ГІС як інтегруючої основи для акумуляції, збереження та аналізу 

дистанційних і наземних даних про підтоплення земель, ерозійні про-

цеси, зсуви, відомостей про господарське освоєння водозборів, стан лі-

сового покриву, урбанізацію прирічкових територій, часто неконтро-

льовану, особливо в нижніх б’єфах гідровузлів, дозволить створити 

якісно новий інформаційний ресурс – геоінформаційний ресурс, що 

дозволить вирішувати більш широке коло завдань, що стосуються на-

дійності і безпеки ГЕО. 

Надійна і безпечна експлуатація ГЕО залежить від багатьох факто-

рів. Слід зазначити, що більшість з цих факторів проявляється випад-

ковим чином – і не тільки в часі, а і в просторі. Так, наприклад, серед 

природних факторів особливе значення для надійності і безпеки ГЕО 

має гідрологічний режим ріки, який залежить від геопросторових осо-

бливостей формування стоку – максимального та мінімального, прос-

торового розподілу шарів атмосферних опадів, шарів снігового покри-

ву, випаровування, транспірації, інфільтрації тощо на території водоз-

бору. В зв’язку з інтенсифікацією змін, що відбуваються на територіях 

водозборів, зокрема внаслідок господарчої діяльності, традиційні сис-

теми гідрологічного моніторингу не завжди дозволяють виявити ту чи 

іншу гідрологічну проблему ще в її зародженні й забезпечити таким 

чином достатні резерви часу на виправлення ситуації. Гідрологічні ха-

рактеристики водних об’єктів у розрахункових створах зазвичай є ре-

зультатами узагальнення дії природних та техногенних процесів на 

значних водозбірних площах, тому корегування стокоутворюючих ха-

рактеристик водозборів має здійснюватися на основі актуальних геоп-
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росторових даних. Оперативно такі дані не можуть в повному об’ємі 

забезпечуватись на основі контактних моніторингових спостережень в 

ході польових досліджень. Завдяки геоінформаційним технологіям та 

засобам ДЗЗ можлива оперативна актуалізація необхідних геопросто-

рових даних в рамках ГІС, швидке оновлення картографічної інформа-

ції, необхідної для ефективного корегування гідрографічних та гідро-

логічних характеристик водозборів та б’єфів. 

Характерною рисою сучасних ГІС є наявність у їх складі специфіч-

них методів аналізу просторових даних, що в сукупності із засобами 

введення, збереження, маніпулювання і представлення просторово-

координованої інформації і складають основу цієї технології [10, 11]. 

Вибудувану для розв’язання конкретних завдань ГІС можна розгляда-

ти як цілісну систему технологічних засобів, програмного забезпечен-

ня і процедур, призначену для збору просторових даних, їхнього аналі-

зу, моделювання і відображення (візуалізації). Сучасні ГІС здатні ви-

користовувати різноманітні географічні та атрибутивні дані і мають у 

своєму розпорядженні потужні операційні можливості, необхідні для 

просторового аналізу різних просторових даних, що можуть стосува-

тися завдань забезпечення надійності й безпеки ГЕО. 

Серед першочергових завдань забезпечення надійності й безпеки 

ГЕО, які можуть вирішуватися з використанням геоінформаційних те-

хнологій, слід виділити наступні: 

– ідентифікацію ГЕО, аварії та НС на яких загрожують життєдіяль-

ності населення, народному господарству, стану природного середо-

вища тощо; 

– розробку типових та нетипових сценаріїв гіпотетичних аварій та 

НС на ГЕО з врахуванням особливостей їх територіального розміщен-

ня, складу гідроспоруд, особливостей конструкцій гідроспоруд тощо з 

візуалізацією за допомогою ГІС джерел поширення аварійних впливів 

в нижніх та верхніх б’єфах;  

– моделювання різних сценаріїв розвитку гідродинамічних аварій з 

візуалізацією поширення хвиль прориву в нижніх б’єфах, хвиль витіс-

нення у водосховищах, картографування зон ймовірних затоплень при 

гідродинамічних аваріях, прогнозування їх наслідків;  

– оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС), розробку, ко-

регування та експертизу планів і програм з забезпечення надійності і 

безпеки ГЕО з візуалізацією логістики ремонтів, реконструкції гідрос-

поруд та модернізації устаткування, дій органів влади щодо евакуації 

населення на випадок аварій та НС на гідровузлах; 
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– створення єдиної національної системи обліку та реєстрації ГЕО, 

аварії та НС на яких можуть загрожувати життєдіяльності населення, 

народному господарству, стану природного середовища тощо. 

Як показує практика, аварії та НС на гідроспорудах носять склад-

ний системний характер, можуть відбуватися за різними сценаріями, 

визначатися різними природними і техногенними факторами, взаємо-

дією різних гідроспоруд, природних та техногенних об’єктів, мають 

територіальний прояв, тому їх прогнозування з метою прийняття ефек-

тивних рішень щодо забезпечення надійності і безпеки ГЕО потребу-

ють організації належного контролю не лише за станом гідроспоруд, а 

й постійного моніторингу різноманітних природно-кліматичних, інже-

нерно-геологічних, сейсмологічних, техногенних та антропогенних 

факторів, що проявляються на значних територіях, з географічною 

прив’язкою великих об’ємів просторових та атрибутивних даних. Гео-

інформаційні технології завдяки можливостям синтезу картографічних 

моделей та баз відповідних атрибутивних даних, органічного поєднан-

ня можливостей баз даних і баз знань, даних ДЗЗ з відповідними аналі-

тичними процедурами обробки проектних даних, результатів розраху-

нків стійкості і міцності гідроспоруд, контрольних спостережень за 

станом гідроспоруд та моніторингу довкілля забезпечуватимуть дос-

тупність до більш широкого спектру даних (гідрологічних, інженерно-

геологічних, сейсмологічних, топографічних тощо), необхідних для 

прогнозування аварій та НС на ГЕО, дозволить знизити рівень неви-

значеності інформації, забезпечуватиме вибір адекватних розрахунко-

вих схем і моделей гідроспоруд з їх оперативним корегуванням в умо-

вах динамічних змін, що відбуваються на гідровузлах та на прилеглих 

до них територіях, в просторово-часовому аспекті. 

В Україні значний досвід використання геоінформаційних техноло-

гій при вирішенні різних прикладних задач має Інститут телекомуні-

кацій і глобального інформаційного простору НАН України (ІТГІП 

НАНУ). Зокрема в ІТГІП НАНУ були розроблені і видані масовим ти-

ражем ряд карт екологічного і природоохоронного спрямування. Ці 

карти знайшли широке використання в органах державної влади, за-

кладах освіти, в науково-дослідних інституціях, громадських організа-

ціях. Інститут є членом Міжнародного консорціуму зі зсувів, в рамках 

діяльності якого здійснює проекти досліджень небезпеки зсувів в різ-

них регіонах України з використанням ГІС. Протягом 2010-2012 рр. в 

ІТГІП НАНУ проводилися наукові дослідження за темою «Розробка 

аналітично-інформаційної системи прогнозування надзвичайних ситу-

ацій на прирічкових територіях з використанням сучасних геоінфор-

маційних технологій», в ході яких було встановлено актуальність про-
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ведення спеціалізованих досліджень з прогнозування аварій на проти-

паводкових дамбах і гідровузлах. З 2013 р. розпочалися наукові дослі-

дження за темою «Розробка аналітично-інформаційної системи про-

гнозування аварій та надзвичайних ситуацій на гідровузлах з викорис-

танням сучасних геоінформаційних технологій», за результатами яких 

передбачається: 

– впровадити й модернізувати програмні продукти для створення 

фондів космічних та аеро- знімків на основі доступних версій на ринку 

ГІС, розробити нові програмні продукти (бази даних, бази знань) для 

обробки, аналізу й оцінювання апріорних і апостеріорних даних (прое-

ктних, гідрологічних, метеорологічних, інженерно-геологічних, сейс-

мологічних, топографічних тощо), що визначають надійність та безпе-

ку гідроспоруд; 

– залучити можливості сучасних геоінформаційних технологій і 

дані ДЗЗ в аналітичні процедури й методи прогнозування аварій і НС 

на гідроспорудах різного типу і призначення; 

– розробити методичні рекомендацій по моделюванню і імовірніс-

ному прогнозуванню сценаріїв виникнення й розвитку аварій та НС на 

гідровузлах, оцінці ризиків аварій та НС з використанням геоінформа-

ційних технологій з візуалізацією отриманих результатів на електрон-

них картах; 

– розробити методичні рекомендації по районуванню територій по 

рівнях ризику аварій на гідровузлах з метою ефективного планування 

та обґрунтування заходів по попередженню, запобіганню та мінімізації 

наслідків аварій та НС на гідроенергетичних об’єктах України. 
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Показано актуальность и рассмотрено перспективные направле-

ния использования современных геоинформационных технологий 

в задачах обеспечения надежности и безопасности гидроэнергети-

ческих объектов (ГЭС и ГАЭС).  

Ключевые слова: надежность, геоинформационные технологии, 

ГЭС, ГАЭС. 
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