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3.2. Атомні електростанції

На АЕС отримана в реакторі теплота перетворюється в електроенергію за 
допомогою парових турбін і електричних генераторів. У парових турбінах вико-
ристовують 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 робочо-
му тілу виділяють одно-, дво- та триконтурні теплові схеми.

Одноконтурні АЕС. Теплоносій, який приймає теплоту в активній зоні реа-
ктора, надходить в турбіну як робоче тіло. В активній зоні відбувається паро-
утворення, пара надходить в турбіну, віддає енергію і в конденсаторі знову утво-
рюється вода, яка знов подається в реактор. Основний недолік – турбіни і кон-
денсатори 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 кон-
тур призначений для виділення теплоти з ядерного реактора, а другий – для пе-
ретворення її в механічну енергію, а потім в електроенергію. Теплообмінна по-
верхня парогенератора не дозволяє радіоактивним речовинам потрапляти з пер-
шого контура в другий.

У триконтурних АЕС (рис. 3.2.1) використовується теплоносій натрій, 
який потрібен для запобігання контакту в парогенераторі радіоактивного натрію 
першого контура з водою і викиду їх у приміщення АЕС. Триконтурні АЕС най-
більш 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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Рис. 3.2.1. Теплова схема триконтурної АЕС
1 – реактор; 2 – турбiна; 3 – генератор; 4 – конденсатор; 5, 8, 10 – насоси; 

6 – розширювач; 7 – компенсатор; 9 – теплообмiнник
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3.2.1. Характеристика галузі

Ядерна енергетика ґрунтується на перетворенні внутрішньоядерної енергії 
в інші види: теплову, механічну та електричну, а потім у використанні її для 
промислових та побутових потреб. На атомних електростанціях (АЕС) ядерна 
енергія перетворюється в електричну: АЕС використовує теплоту, котра утворю-
ється в ядерних реакторах внаслідок ланцюгової реакції поділу ядер деяких важ-
ких елементів, і потім перетворює її в електричну енергію.

Атомна енергетика – це не тільки атомні електростанції, а й комплекс підп-
риємств, які потрібні для забезпечення їх паливом. Це рудники, де добувають 
уранову руду, заводи по її переробці і виділенню окислу урану, підприємства, на 
яких відокремлюють ізотопи урану і створюють тепловиділяючі елементи. Після 
того, як ці елементи з ураном використають на атомній електростанції, їх транс-
портують на завод, де з цього використаного палива відокремлюють осколки 
поділу і неспалене паливо. Цей цикл закінчується захороненням або утилізацією 
решток поділу та інших радіоактивних елементів.

Атомна енергетика стала окремою галуззю енергетики після Другої світової 
війни. Сьогодні вона відіграє важливу роль в електроенергетиці багатьох країн 
світу. Ядерна енергія – найбільш концентрована форма енергії, котра використо-
вується людиною. Коли ядра важких атомів діляться на дві частини, відбуваєть-
ся виділення енергії: миттєве або вибухове – в атомних бомбах, і повільне, керо-
ване – в ядерних реакторах.

У природі існує тільки один елемент, який сам ділиться, – це уран. Уранова 
руда складається з трьох ізотопів: урану-234, урану-235 та урану-238; і тільки 
уран-235 підходить як паливо для ядерних електростанцій. До складу руди вхо-
дить не більше 0,7 % урану-235. Кількість ізотопу збільшується в процесі збага-
чення приблизно до 90 % урану-235.

Для того, щоб уранове паливо та шкідливі і дуже радіоактивні продукти 
поділу не потрапили в навколишнє середовище і не впливали на людину, а та-
кож на все інше живе, його поміщують в тонкі, схожі на олівець оболонки. Це 
стальні колонки з товщиною стінки 20-30 мм, з нержавіючої сталі. Вони також 
ще називаються тепловиділяючими елементами (ТВЕЛ), які звичайно встанов-
люються вертикально, щоб потік води чи газу, який протікає між ними, сприй-
мав тепло, що виділяється при поділі. Проходячи між гарячими ТВЕЛами, охо-
лоджувальна речовина нагрівається, виводиться назовні і використовується для 
отримання пари, яка необхідна для приводу турбогенератора ТЕЦ.

3.2.2. 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 елект-
ростанцією 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.
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У 2004 році світове виробництво електроенергії перевищило 12 млрд кВт · год,
2/3 її виробляється на теплових (ТЕС), 1/6 – гідравлічних, 1/6 – на атомних елек-
тростанціях. Теплові станції використовують в якості палива переважно вугілля
та мазут, оскільки нафта та газ більш цінні енергоносії. Будівництво ТЕС порів-
няно дешеве, але несприятливим є екологічний вплив – забруднення атмосфери 
та теплове забруднення. Гідроелектростанції, навпаки, дорогі в будівництві, але 
дають дешеву енергію, їх будівництво залежить від запасів гідроресурсів, які 
зосереджені в гірських районах Азії та азіатської частини СНД, Північної та Пів-
денної Америки, екваторіальної Африки.

Україна впродовж 2006 року експортувала в країни Східної і Центральної 
Європи 4 мільярди 957,6 мільйона кВт/г електроенергії, що на 235,5 мільйона 
кВт/г, або на 5 відсотків, більше, ніж упродовж аналогічного періоду 2005 року 
[http://rkm.kiev.ua/ukr/pagenews/economics/10581.html].

Протягом 2005 року обсяг виробництва електричної енергії електростанція-
ми України у цілому склав 185179,9 млн. кВт/г, що на 3867,5 млн. кВт/г, або на 
2,1 %, більше, ніж за 12 місяців 2004 року. 

Основну частку в загальному виробітку за 12 місяців 2005 року складає 
виробіток АЕС – 47,9 %. Виробіток ТЕС становить 40,8 %, а виробіток ГЕС –
6,7 %. За 12 місяців 2004 року частка виробітку АЕС, ТЕС і ГЕС складала, відпо-
відно, 48,0 %, 40,4 % і 6,5 %.

У 2005 році ситуація із забезпеченням електростанцій паливом була стабі-
льною. На початок 2005 року запаси палива на електростанціях складали: вугіл-
ля – 1900,1 тис. тонн, мазуту – 156,3 тис. тонн (на початок 2004 року, відповідно, 
1955,0 тис. тонн та 154,3 тис. тонн). 

Рівень середньодобової поставки вугілля підприємствами вугільної промис-

Таблиця 3.2.1
Динаміка і структура виробництва електроенергії (оперативні дані) в Україні

Виробники 
електроенергії

2004 р. 2005 р.
Відхилення(+,-)
проти 2004 р.

Млн. 
кВт/г

У % до 
загального

виробництва

Млн.
кВт/г

У % до 
загально-
го вироб-

ництва

Млн.
кВт/г

%

Виробіток електро-
енергії – всього

181312,4 100,0 185179,9 100,0 3867,5 2,1

У тому числі:

Електростанціями
Мінпаливенерго

172097,5 94,9 176603,1 95,4 4505,6 2,6

З них: ТЕС 73331,6 40,4 75506,0 40,8 2174,4 3,0

           ГЕС 11735,0 6,5 12333,0 6,7 598,0 5,1

           АЕС 87022,3 48,0 88756,1 47,9 1733,8 2,0

           НДЕ 8,6 8,0 -0,6

Блок-станціями і
комунальними ТЕЦ

9214,9 5,1 8576,8 4,6 -638,1 -6,9
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ловості України у 2005 році склав 76,9 тис. т на добу. Витрати вугілля склали 
27458,3 тис. т, або 75,2 тис. т на добу.

Запаси вугілля на 01.01.2006 р. становили 2497,0 тис. тонн (що на 596,9 тис. 
тонн більше, ніж на цей період минулого року), у тому числі на електростанціях 
енергогенеруючих компаній 2456,3 тис. тонн.

Топкового мазуту відвантажено у 2005 році 68,3 тис. т, а витрати його скла-
ли 69,2 тис. т. Запас мазуту на 01.01.2006 р. становив 154,5 тис. т.

Добове постачання природного газу у 2005 році складало 24,0 млн. куб. м 
на добу. Всього за 12 місяцiв спожито 8758,2 млн. куб. м, що на 837,2 млн. куб. м
менше, ніж за відповідний період минулого року.

За даними [Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову 
енергію в Україні у 2005 році // http://www.me-press.kiev.ua/powertoday.php?artid=2047]

Збільшення потужності енергоблоків поліпшує технікоекономічні показни-
ки виробництва енергії на станціях: чим ближче одинична потужність реактора 
до 1000 МВт, тим більше вона конкурентоспроможна з тепловими електростан-
ціями. АЕС проектуються як великі енергетичні комплекси з кінцевою сумар-

Групи 
споживачів

Електро-
споживання
за 2005 р., 
млн. кВт/г

+,– до
2004 р.,

млн. кВт/г

+,– до
2004 р., %

Питома
вага, %
2004 р.

Питома
вага, %
2005 р.

Споживання електроенергії 
(брутто)

176952,1 934,3 0,5 - -

Споживання електроенергії 
(нетто)

137825,4 2680,1 2,0 100 100

У тому числі:

1. Промисловість 77889,3 -413,5 -0,5 57,9 56,5

У тому числі:

Паливна 10287,7 -325,9 -3,1 7,9 7,5

Металургійна 40801,4 -742,2 -1,8 30,7 29,6

Хімічна та нафтохімічна 7433,8 171,3 2,4 5,4 5,4

Машинобудівна 7025,4 -69,4 -1,0 5,2 5,1

Інша 5422,8 127,1 2,4 3,9 3,9

2. Сільгоспспоживачі 3382,2 140,7 4,3 2,4 2,5

3. Транспорт 9228,4 -136,3 -1,5 6,9 6,7

4. Будівництво 948,7 60 6,8 0,7 0,7

5. Комунально-побутові 
споживачі

15268,9 767,9 5,3 10,7 11,1

6. Інші непромислові 
споживачі

4713,1 420,7 9,8 3,2 3,4

7. Населення 26394,8 1840,6 7,5 18,2 19,2

Таблиця 3.2.2
Динаміка і структура споживання в Україні електроенергії за 2005 рік
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ною потужністю 4-6 млн. кВт. Створення великих атомних електростанцій вигі-
дно і з економічної точки зору. Удосконалення технології виробництва атомної
електроенергії безпосередньо пов’язане з розширенням енергоресурсів. Як ядер-
не паливо для атомних електростанцій можна використовувати U235, U233 та Pl239. 
Уран-233 і плутоній-239 у природних умовах не існують, їх можна отримати в 
процесі ядерних реакцій з торію-232. Природний уран, який добувають на гірни-
чих підприємствах, містить в собі 0,7 % урану-235, а інші 99,3 % – це уран-238. 
Сучасні АЕС працюють на теплових нейтронах з паливом із збагаченого 
урану-235.

Новим етапом у розвитку атомної енергетики стало використання на АЕС 
ядерних реакторів на “швидких” нейтронах. В таких реакторах одночасно з утво-
ренням енергії відбувається перетворення урану-238 в плутоній-239, який також 
використовується як ядерне паливо. Реактори-розмножувачі дозволяють прибли-
зно в 20 разів більше використовувати ядерне паливо, а також можливе викорис-
тання урану, котрий розщеплений у морській воді, що більш ефективно та еко-
номічно.

Сьогодні на основі досліджень стала реальною задача комплексного вико-
ристання атомних станцій для виробництва електричної та теплової енергії, тоб-
то на базі розміщення атомних електростанцій поблизу міст та промислових 
об’єктів. Вплив атомної енергетики на природне середовище відносно невели-
кий: 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 у “тепловому” відношенні, забрудненні води та підвищенні її тем-
ператури. Хоч і цей недолік можна використовувати в сільському господарстві, 
якщо не перевищені норми радіації; їх можна використовувати в тепличних, теп-
ловодних рибних та мікробіологічних господарствах тощо.

Атоменергопромисловий цикл складається з двох окремо територіально 
розташованих блоків: видобування і збагачення урану в районах його покладів; 
функціонування 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 алюмінію – Запорізька АЕС, алюмінію та 
нікелю – Кольська АЕС.

Взагалі АЕС розташовують незалежно від паливно-енергетичного фактора 
та орієнтують на споживачів у районах з напруженим паливно-енергетичним 
балансом. Оскільки АЕС водоємкі, їх споруджують біля водних джерел. До най-
більших експортерів уранових руд належать Канада, Нігерія, Бразилія, Австра-
лія, 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, 
США, 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, Хме-
льницька та Південноукраїнська – по 3 млн. кВт, Чорнобильська – 2 млн. кВт та 
Рівненська – 818 МВт. Будівництво Кримської та Чигиринської АЕС зупинено. 
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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 оскол-
ків ядер.

У 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 теп-
ловиділяючих елементів, стержнів, серцевина яких вироблена з ядерного палива, 
охоплених оболонкою, або конструкційним матеріалом. Теплота, яка виділяється 
в ТВЕЛах і складає більше 90 % усієї ядерної енергії поділу, виводиться з реакто-
ра потоком рідкої чи газоподібної речовини – теплоносієм по системі тепловідбо-
ру. 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 доб-
ре поглинають нейтрони. Пуск і зупинка реактора, перехід з одного рівня потуж-
ності на інший і підтримання його в критичному стані забезпечуються регулюю-
чими стержнями. При аварійних ситуаціях в роботу вступають стержні аварійного 
захисту. Ядра U238, які не розділились після захоплення нейтронів, перетворюють-
ся 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 віднов-

лення 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 радіа-

ційну обстановку.

За видом ядерного палива:
 на природному урані;
 на збагаченому урані;
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 на керамічному та металевому паливі (керамічне паливо – UO2. Переваги: висока 
пористість, що дає можливість виходу продуктів поділу під оболонку ТВЕЛів, не взає-
модіє з H2O та СО2).

За видом теплоносія і сповільнювача:
 графітно-водяний;
 графітно-газовий;
 водо-водяний;
 титано-водяний.
3.2.3. 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 ро-
биться 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. 3.2.3).

Таблиця 3.2.3
Ресурси сучасної паливної бази для ядерної енергетики визначаються вартіс-

тю добування урану при витратах, які не перевищують $ 130,00 за 1 кг U238. Сього-
дні 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 пали-
во – 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 ура-
ну з металами. В залежності від хімічного складу ядерного палива реактори бу-
вають 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 стал-
лю, вуглекислим газом. Перевагою також є невисока щільність, яка дає можли-
вість вільно виходити газоподібним продуктам поділу із палива під оболонку 

Запаси урану, його виробництво і забезпеченість у 1990 р.

Ресурс У світі
Центральна 

та Східна 
Європа

Росія,
СНД

Північна
Америка

Західна 
Європа

Інші
райони
світу

Уран, тис. т: запаси 2084 4 Н.д. 570 111,5 1402,5

Видобуток 31,8 0,058 - 12,15 5,996 13,596

Відношення  з/д, роки 60 69 - 47 19 103
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ТВЕЛа. Основний недолік – низька теплопровідність, що обумовлює виникнен-
ня високих термічних напруг.

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

3.2.4. Екологічний вплив

При нормальному експлуатуванні АЕС дають значно менше шкідливих 
викидів в атмосферу, ніж ТЕС, які працюють на органічному паливі. Робота 
АЕС не впливає на вміст кисню і вуглекислого газу в атмосфері, не змінюючи її 
хімічного складу.

Основний фактор забруднення – радіоактивність. Радіоактивність контура 
ядерного реактора обумовлена активністю продуктів корозії і проникнення про-
дуктів поділу в теплоносії. Це стосується майже всіх речовин, які взаємодіють з 
радіоактивним випромінюванням. Прямий вихід радіоактивних відходів попере-
джується багатоступеневою системою захисту.

Найбільшу небезпеку становлять аварії АЕС і безконтрольне розповсюджен-
ня радіації. Аварія на ЧАЕС призвела до глобальної катастрофи, наслідки якої 
відомі всім і детально описані в науковій, технічній та популярній літературі.

Друга проблема експлуатації АЕС – теплове забруднення. Основне тепловиді-
лення відбувається в конденсаторах паротурбінних установок. Скид охолоджуваль-
ної води ядерних енергетичних установок не виключає їх радіаційного впливу на 
водне середовище. Використання повітря на АЕС визначається необхідністю розба-
влення забруднюючих викидів і забезпечення нормальних умов роботи персоналу.

Важливими особливостями впливу АЕС на довкілля є переробка радіоактивних 
відходів, також необхідність їх демонтажу і захоронення елементів обладнання.
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