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Ернест Резерфорд і його дослід
Великий внесок в ядерну енергетику зробив Ернест Резерфорд, тому я
зацікавився його біографією і його дослідами та працями. Він народився у
Новій Зеландії у невеликому селищі Спрінг Грув в сім'ї колісника та сільської
вчительки. Ернест був четвертою дитиною у сім'ї з дванадцяти дітей. Мав на
диво хорошу пам'ять та богатирське здоров'я і силу.

Однією з найвідоміших праць Ернест Резерфорда є дослід з атомами.
Експерименти, здійснені вченими протягом ХІХ століття, довели, що атом має
складну структуру.

По завершенню і аналізу результатів дослідів Ернест Резерфорд у 1911 році
запропонував ядерну модель будови атома, яка складається з позитивно
зарядженого ядра, оточеного негативно зарядженими частинками –
електронами. Саме це відкриття поклало початок атомної енергетики.



Відкриття радіоактивності
Першим, хто зацікавився радіоактивністю, був Анрі Беккерель. Поштовхом до
досліджень стали рентгенівські промені.

В чому ж полягає значення відкриття радіоактивності? У більшості людей
слово «радіація» асоціюється з небезпекою. І це, безумовно, правильно.
Радіоактивне випромінювання не фіксується органами чуття людини, проте
відомо, що воно може призвести до згубних наслідків. Досліди з вивчення
природи радіоактивного випромінювання показали, що радіоактивні речовини
можуть випромінювати промені трьох видів: позитивно заряджені α-частинки
- альфа-випромінювання, негативно заряджені β-частинки - бета-
випромінювання і нейтронні γ-промені - гамма-випромінювання.
Випромінюючи α- чи β-частинки, вихідне ядро перетворюється на ядро атома
іншого елемента; α- і β-розпади можуть супроводжуватися γ-
випромінюванням. З’ясовано, що радіоактивні перетворення
підпорядковуються так званим правилам зміщення .



Ланцюгова ядерна реакція
Під час розщеплення ядра урану, крім уламків поділу, вивільняються нейтрони. Ці

нейтрони можуть спричинити поділ інших ядер урану, які в свою чергу також

випромінюють нейтрони, що здатні викликати поділ наступних ядер. Кількість

ядер, що розщеплюються, буде швидко зростати - в урановому зразку

відбуватиметься ланцюгова ядерна реакція поділу. Ланцюгова ядерна реакція

супроводжується виділенням величезної кількості енергії. Під час поділу одного

ядра урану виділяється лише 3,2·10-11Дж енергії, проте якщо розпадуться всі ядра,

що містяться, наприклад, в одному молі урану-235, енергія, яка виділиться,

дорівнюватиме приблизно 19,2·1012 Дж. Стільки ж енергії виділиться, якщо

спалити, наприклад, 450 тонн нафти. Саме на ланцюговій реакції поділу базується

сучасна будова енергоблоків і добування енергії.



ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

Діаграма енергетики України 
станом на 2015 рік:

Перша атомна станція, яка започаткувала атомну енергію України, стала Чорнобильська атомна

електростанція (ЧАЕС). У 1986 та в 1990 роках правлінням СРСР було впроваджено мораторії на

будівництво нових атомних електростанцій (АЕС). У наступні роки атомних станцій не з’явилося зовсім.

Україна на даний час має чотири діючих АЕС: Запорізька (ЗАЕС), Южноукраїнська (ЮУАЕС), Рівненська

(РАЕС), Хмельницька (ХАЕС) і одну не діючу - Чорнобильська (ЧАЕС).

Усього в Україні 15 діючих енергоблоків, з них 13 - ВВЕР-1000 і два -

ВВЕР-440.
Назва Енергоблоки Реактор

Потужність,

МВт

Запорізька АЕС

1 ВВЕР-1000 1000

2 ВВЕР-1000 1000

3 ВВЕР-1000 1000

4 ВВЕР-1000 1000

5 ВВЕР-1000 1000

6 ВВЕР-1000 1000

Рівненська АЕС

1 ВВЕР-440 440

2 ВВЕР-440 440

3 ВВЕР-1000 1000

4 ВВЕР-1000 1000

Хмельницька 

АЕС

1 ВВЕР-1000 1000

2 ВВЕР-1000 1000

Південно-

Українська АЕС

1 ВВЕР-1000 1000

2 ВВЕР-1000 1000

3 ВВЕР-1000 1000



ЗАЕС



ЮУАЕС



РАЕС



ХАЕС



Підприємство «Атомремонтсервіс» 
Діяльність ВП АРС базується на безпечному й ефективному
виконанні складних та понадрегламентних робіт, зокрема, робіт
з проектування, монтажу, ремонту, реконструкції й модернізації
обладнання АЕС України.

Основними функціями ВП АРС є:

• монтаж, ремонт, реконструкція й модернізація обладнання
АЕС;

• підготовка, перепідготовка та підтримка кваліфікації
ремонтного персоналу;

• комплексний інженерно-технічний супровід та організація
ремонтного обслуговування обладнання АЕС.



Хоча АРС - це маленьке підприємство, яке налічує не більше однієї  тисячі 
робітників, воно виконує ремонтні роботи у різних секторах атомної 
енергетики. ВП АРС має унікальне обладнання для виконання спеціальних 
робіт. До такого обладнання відноситься:

• US400 - для ремонту ущільнюючих поверхонь колекторів парогенераторів 
першого та другого контурів та люколазів гідроємностей САОЗ;

• US3000 - для ремонту ущільнюючих поверхонь головного роз’єму реакторів 
типу ВВЕР-1000 та ВВЕР-440;

• SKODA OSTRO ENERGO та SKODA OMOS OSK 12 - для модернізації 
ущільнюючих поверхонь головного роз’єму ГЦН-195М, ГЦН-317;

• TTNG-1000 - для обробки кромок головних циркуляційних трубопроводів;

• сервісне обслуговування і ремонт імпульсно-запобіжних пристроїв 
парогенераторів торговельної марки «Sebim» (Франція);



Атомна енергетика світу
Якщо уважно подивися на статистику енергетики світу, то можна побачити, 
що на атомні станції припадає лише 4,5 % видобутку електроенергії.  Хоча 
наразі це найдешевша  і найнебезпечніша енергія, спостерігається тенденція 
відмови деяких країн від атомної енергетики через побоювання повторення 
великих трагедій – ЧАЕС і Фукусіма.

Провідною країною, що має АЕС, є Франція, у якій 79 % електроенергії 
виробляють саме АЕС:  19 атомних станцій, 58 енергоблоків.

Країна Виробництво ядерної електроенергії за 2012 рік, млрд кВт·год.

США 769

Франція 405

Росія 166

Китай 98

Країна Частка виробництва електроенергії на АЕС у 2012 році, %

Франція 75

Бельгія 54

Словаччина 51

Україна 46



СТВОРЕННЯ МАКЕТУ БУДОВИ АЕС
За допомогою 3D-принтера ми зробили модель атомної електростанції.

1 Реакторне відділення, в якому знаходиться 

власне реактор, парогенератор (ПГ), головний 

циркуляційний насос (ГЦН), приводи стрижнів 

управління та інше допоміжне обладнання.

2 Турбінне відділення, в якому знаходиться 

турбогенератор (ТГ), конденсатор, ПВТ

(підігрівач високого тиску), ПНТ (підігрівач 

низького тиску), СПП та інше допоміжне 

обладнання. 

3 Охолоджуюча вежа, ставок охолоджувач, 

бризкальні басейни, які  використовується для 

охолодження води.

4 Дизель-генератор, який використовується в 

аварійних ситуаціях для резервного 

електропостачання на головний циркуляційній 

насос. 

5 Блочна насосна станція. 

6 Адміністративний комплекс.

7 Контрольно-пропускний пункт. 




