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Основні показники 

Майже 4/5 вироблюваної енергії використовується в європейській частині СНД, і 
транспортування палива для теплових станцій складає приблизно 40% вантажообігу залізничного 
транспорту. Добова витрата мазуту тепловою електростанцією потужністю 2000 МВт перевищує 
8,3 тис. т; вугілля – 10 тис. т; в той час як кількість ядерного палива для АЕС тієї ж потужності 
становить 180 кг. 

                                                           

Виробництво електроенергії в Україні склало на 1996 рік: 

•         48% – теплові електростанції; 

•         44% – атомні; 

•         5% – гідро-; 

•         3% – промстанції. 

 А структура використання електроенергіі в Україні мала таку картину на 1996 рік [1]: 

•         51% – промисловість; 

•         13% – сільське господарство; 

•         13% – комунальне господарство; 

•         5% – транспорт; 

•         18% – інші. 

 Збільшення потужності енергоблоків поліпшує техніко-економічні показники виробництва 
енергії на станціях: чим ближче одинична потужність реактора до 1000 МВт, тим більше вона 
конкурентоспроможна з тепловими електростанціями. АЕС проектуються як великі енергетичні 
комплекси з кінцевою сумарною потужністю 4-6 млн. кВт [1]. Створення великих атомних 
електростанцій вигідно і з економічної точки зору. Удосконалення технології виробництва 
атомної електроенергії безпосередньо пов’язане з розширенням енергоресурсів. Як ядерне паливо 
для атомних електростанцій можна використовувати U235, U233 та Pl239. Уран-233 і плутоній-
239 в природних умовах не існують, їх можна отримати в процесі ядерних реакцій з торію-232. 
Природний уран, який добувають на гірничих підприємствах, містить в собі 0,7% урану-235, а 
інші 99,3% – це уран-238 [1]. Сучасні АЕС працюють на теплових нейтронах з паливом із 
збагаченого урану-235. 
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Новим етапом в розвитку атомної енергетики стало використання на АЕС ядерних реакторів на 
“швидких” нейтронах. В таких реакторах одночасно з утворенням енергії відбувається 
перетворення урану-238 в плутоній-239, який також використовується як ядерне паливо. 
Реактори-розмножувачі дозволяють приблизно в 20 разів більше використовувати ядерне паливо, 
а також можливе використання урану, котрий розщеплений у морській воді, що більш ефективно 
та економічно. 

Сьогодні на основі досліджень стала реальною задача комплексного використання атомних 
станцій для виробництва електричної та теплової енергії. Тобто, на базі розміщення атомних 
електростанцій поблизу міст та промислових об’єктів. Вплив атомної енергетики на природне 
середовище відносно невеликий: виробництво енергії на АЕС не супроводжується використанням 
кисню, забрудненням атмосфери СО, SO2, золою, а викиди в атмосферу радіоактивних речовин 
значно нижчі від встановлених норм, ніж ТЕЦ. Екологічний вплив АЕС дуже великий в 
“тепловому” відношенні, забрудненні води та підвищенні її температури. Хоч і цей недолік 
можна використовувати в сільському господарстві, якщо не перевищені норми радіації; їх можна 
використовувати в тепличних, тепловодних рибних та мікробіологічних господарствах тощо. 

Атоменергопромисловий цикл складається з двох окремо територіально розташованих блоків: 
добування і збагачення урану в районах його покладів; функціювання АЕС і АТЕЦ в районах 
споживання їхньої електроенергії. 

Можливість розташування АЕС у потрібному районі завдяки абсолютній транспортабельності 
сприяє розвитку поблизу станцій електро- і теплоємних виробництв. Наприклад: виплавлення Al 
– Запорізька АЕС, алюмінію та нікелю – Кольська АЕС. 

Взагалі АЕС розташовують незалежно від паливно-енергетичного фактору та орієнтують на 
споживачів у районах з напруженим паливно-енергетичним балансом. Оскільки АЕС водоємкі, їх 
споруджують біля водних джерел. До найбільших експортерів уранових руд належать Канада, 
Нігерія, Бразилія, Австралія, ПАР та США. 

За даними МАГАТЕ, у світі діє 445 реакторів загальною потужністю 220 млн. кВт у 33 країнах. 
Продовжують будувати нові АЕС Японія, Росія, Франція, Німеччина, Корея, Україна. 

В Україні функціонує 5 АЕС, на яких встановлено 17 енергоблоків. В 1996 році вони виробили 
44% електроенергії країни. Це Запорізька – 6 млн. кВт, Хмельницька та Південноукраїнська – по 
3 млн. кВт, Чорнобильська – 2 млн. кВт та Рівненська – 818 МВт [2]. Будівництво Кримської та 
Чигиринської АЕС зупинено. В зонах радіо-активного забруднення може опинитись більше 45% 
території і половина населення України. 

Обладнання і робота ядерного реактора 

Ядерний реактор – пристрій для здійснення і підтримання ядерної реакції поділу ядер важких 
елементів вільними нейтронами. Поділ супроводжується виділенням енергії, яка перетворюється 
в теплову в результаті зупинення осколків ядер. 

В центральній частині реактора розташована активна зона, в якій проходить ядерна реакція. Вона 
складається з уповільнювача з технологічними каналами, всередині яких знаходяться 
тепловиділяючі зборки (ТВЗ). ТВЗ складаються з тепловиділяючих елементів (ТВЕЛів), стержнів, 
серцевина яких вироблена з ядерного палива, охоплених оболонкою, або конструкційним 
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матеріалом. Теплота, яка виділяється в ТВЕЛах і складає більше 90% усієї ядерної енергії поділу, 
виводиться з реактора потоком рідкої чи газоподібної речовини – теплоносієм по системі 
тепловідбору. Активній зоні надають форму кулі або циліндра і поміщають її в корпус, що 
дозволяє робити ТВЕЛи однакових розмірів. Щоб реакція не зупинилась і не стала 
надкритичною, в активну зону вводять компенсуючі стержні з матеріалів, які добре поглинають 
нейтрони. Пуск і зупинка реактора, перехід з одного рівня потужності на інший і підтримання 
його в критичному стані забезпечуються регулюючими стержнями. При аварійних ситуаціях в 
роботу вступають стержні аварійного захисту. Ядра U238, які не розділились після захоплення 
нейтронів, перетворюються в ядра Pl239. З метою отримання якомога більшої кількості Pl239 
активну зону екранують і називають зоною відновлення. Для зниження радіації до безпечного 
рівня і створення нормальних умов праці реактор екранують біологічним екраном, до складу 
якого входить сповільнювач “швидких” нейтронів. Це може бути вода, свинець, залізо чи бетон, 
який містить залізну руду. 

Класифікація ядерних реакторів 

За призначенням: 

•         енергетичні – для отримання енергії; 

•         транспортні – для силових установок транспортних засобів; 

•         виробничі – для отримання радіоактивних ізотопів (Pl239, U233); 

•         дослідницькі – для наукових дослідів. 

За ядерно-фізичним процесом: 

•        реактори на теплових нейтронах; 

•        реактори на “швидких” нейтронах (перевага останніх в тому, що коефіцієнт 
відновлення значно більший одиниці, а перших – 0,5-0,8). 

За структурою активної зони: 

•         гомогенні – паливо і сповільнювач утворюють рівномірну суміш; 

•         гетерогенні – вони розділені, а розміщення палива всередині ТВЕЛів поліпшує 
радіаційну обстановку. 
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За видом ядерного палива: 

•         на природному урані; 

•         на збагаченому урані; 

•         на керамічному та металевому паливі (керамічне паливо – UO2. Переваги: 
висока пористість, що дає можливість виходу продуктів поділу під оболонку 
ТВЕЛів, не взаємодіє з H2O та СО2). 

За видом теплоносія і сповільнювача: 

•         графітно-водяний; 

•         графітно-газовий; 

•         водо-водяний; 

•         титано-водяний. 

Атомні електростанції 

На АЕС отримана в реакторі теплота перетворюється в електроенергію за допомогою парових 
турбін і електричних генераторів. В парових турбінах використовують водяний пар як робоче 
тіло. Принцип отримання теплової енергії в реакторах різних типів однаковий, але використання 
теплоти в залежності від призначення – різне. 

 За числом контурів циркуляції для передачі виділеної теплоти по робочому тілу виділяють 
одно-, дво- та триконтурні теплові схеми. 

Одноконтурні АЕС. Теплоносій, який приймає теплоту в активній зоні реактора, надходить в 
турбіну як робоче тіло. В активній зоні відбувається пароутворення, пара надходить в турбіну, 
віддає енергію і в конденсаторі знову утворюється вода, яка знов подається в реактор. Основний 
недолік – турбіни і конденсатори забруднюються радіоактивними речовинами, які потрапляють 
разом з парою. 

Двоконтурні АЕС. Схема складається з двох контурів, причому контур теплоносія називається 
першим, а контур робочого тіла – другим. Перший контур призначений для виділення теплоти з 
ядерного реактора, а другий – для перетворення її в механічну енергію, а потім в електроенергію. 
Теплообмінна поверхня парогенератора не дозволяє радіоактивним речовинам потрапляти з 
першого контура в другий. 

В триконтурних АЕС (мал. 2.2.1) використовується теплоносій натрій, який потрібен для 
запобігання контакту в парогенераторі радіоактивного натрію першого контура з водою і викид їх 
в приміщення АЕС. Триконтурні АЕС найбільш складні та дорогі тому, що використання 
рідкометалевого теплоносія ускладнює обладнання. Ці АЕС роблять на реакторах на “швидких” 
нейтронах, і призначені вони як для отримання електроенергії, так і для отримання плутонію. 
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