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Необхідні ресурси 

До категорії паливно-енергетичної сировини належать корисні копалини, які використовуються для 
виробництва енергії: нафта, кам’яне та буре вугілля, газ, уран, сланці. Оцінка сучасних світових 
паливно-енергетичних ресурсів робиться на світових енергетичних конференціях (СЕК), заснованих в 
1924 р. На сьогодні можна дати загальну оцінку запасів урану в світі на підставі даних цієї організації 
(табл. 2.2.1). 

 

Ресурси сучасної паливної бази для ядерної енергетики визначаються вартістю добування урану 
при витратах, які не перевищують $ 130,00 за 1 кг U238. Сьогодні ресурси добування урану за 
цією вартістю в зарубіжних країнах оцінюються в 2,7 млрд. т, а світові геологічні ресурси – від 5 
до 20 млн. т. Ця ядерна сировина може бути використана в легководних реакторах з тепловими 
нейтронами.  

Більше 28% ресурсів ядерної сировини припадає на США і Канаду, 23% – на Австралію, 14% – на 
ПАР, 7% – на Бразилію. В інших країнах запаси урану незначні. 

За видом ядерного палива реактори на АЕС бувають різних типів. 

Ізотопний склад палива визначає кількість ядерної речовини, яка ділиться і відновлюється. В 
залежності від цього реактори бувають на природному урані і на збагаченому, в якому вміст U235 
може досягати 95%. Найбільш дешеве паливо – природний уран, але активні зони з таким 
паливом мають великі розміри. 

Ядерне паливо може мати різний хімічний склад. В більшості реакторів як паливо 
використовують урановмісні речовини: двоокис урану UО2 і сплави урану з металами. В 
залежності від хімічного складу ядерного палива реактори бувають на керамічному і металевому 
паливі. 

Керамічне паливо UO2 має температуру плавлення 2800°С, мало взаємодіє з водою при високих 
температурах і не взаємодіє з цирконієм, нержавіючою сталлю, вуглекислим газом. Перевагою 
також є невисока щільність, яка дає можливість вільно виходити газоподібним продуктам поділу 
із палива під оболонку ТВЕЛа. Основний недолік – низька теплопровідність, що обумовлює 
виникнення високих термічних напруг. 

Металевий уран порівняно рідко використовується як ядерне паливо, оскільки його максимальна 
робоча температура 667,7°С. При цій температурі змінюється кристалічна структура урану і 
збільшується його об’єм, що може призвести до руйнування оболонки ТВЕЛа. Механічна 
міцність урану покращується піcля клерування його молібденом, алюмінієм та іншими металами, 
котрі слабо поглинають нейтрони. 

  


