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Я виросла вже у цей період, коли відбувається використання ядерної енергії у

світі. Перше моє ознайомлення з атомною енергетикою та атомною енергією було

з уст моїх батьків, та вчительки з уроку фізики. Батьки завжди наголошували про

важливість енергетики у нашому суспільстві та про необхідність енергетики в

буденному побуті, а вчителька досконало наголошувала про важливість

маленької частинки атома.

Враховуючи постійне зростання чисельності населення Землі, яке має

статистику:

- на початку нашої ери на планеті нараховувалось 200÷300 млн. людей;

- за часів Колумба – 500 млн. людей;

- на початку ХХ століття – 1,6 млрд. людей;

- в кінці ХХ століття – 6 млрд. людей;

- за передбаченнями вчених, що до кінця ХХІ століття чисельність людей на

Землі стабілізується на рівні 10÷12 млрд. людей.



Першочергове завдання - це забезпечення людства їжею, а також

необхідно задовольнити їхні побутові потреби, кількість яких

постійно збільшується з розвитком цивілізації. Кожен бажає жити в

гарних домівках з опаленням та електричною енергією, яка

забезпечує використання численних побутових приладів. Також,

людям потрібні транспортні засоби (автомобілі, поїзди, кораблі,

літаки), засоби комунікації (радіо, зв’язок, телебачення, інтернет) та

ще багато іншого, про що ми згадуємо лише тоді, коли це раптом

зникає. Можна перерахувати безліч галузей, які не будуть працювати

без електричного струму, це наукові лабораторії, сфера програмного

забезпечення, електромобілі, тощо.
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Враховуючи потреби первісних людей

єдиним джерелом енергії була деревина, яка

лише кілька століть тому була замінена

вугіллям. Лише у кінці ХІХ століття почали

використовувати продукти переробки нафти,

на початку минулого століття - природний

газ, який в свою чергу став витісняти нафту.

Зараз у світі до 40 % електричної енергії

виробляється тепловими електростанціями,

для чого щорічно спалюється 12 млрд. т.у.п.

Інші 57 % виробляються атомними і

гідроелектростанціями, а також 3 %

нетрадиційними джерелами енергії



З поданих цифр можна зробити висновок, що основні джерела виробництва

електричного струму це атомна енергетика, теплова енергетики та зелена енергетика.

Ознайомилась я з вартістю 1 кВт*год основних джерел виробництва то виходить,

що найдешевша електрична енергія на атомній електричній станції (АЕС).



У всьому світі нараховується

приблизно 450 атомних реакторів, які

виробляють значну кількість

електричної енергії.

В атомній енергетиці передбачено:

- здійснити комплекс заходів з підвищення безпеки та продовження терміну

експлуатації 12 діючих енергоблоків АЕС, виведення з експлуатації 6 енергоблоків після

завершення терміну їх експлуатації, а також введення в експлуатацію до 2030 року 18,5

млн. кВт нових потужностей, переважно на існуючих майданчиках.



Уран є головним енергоносієм для атомних електростанцій (АЕС). Відомості

про запаси урану мають орієнтовний характер, оскільки важко судити про

реальність оціночних даних. За сучасним рівнем вивченості залягання покладів

урану на Землі можна виділити такі уранові провінції: Канадський геологічний

щит, Скелясті гори, Південна Америка, Західна, Південна та Східна Європа,

Центральна Азія, Центральна та Південна Африка, Австралія. Провідні місця у

видобутку урану займають США, Канада, ПАР, Австралія, Франція, Росія,

Україна. Крім цих країн, уран видобувається також у Бразилії, Мексиці,

Казахстані, Аргентині, Індії, Пакистані, Китаї, Мозамбіку, Габоні, Конго, Заїрі,

Великій Британії, Португалії.



Для забезпечення власних потреб атомних електростанцій 

України передбачено розвиток уранового виробництва 

(концентрату природного урану), виробництв цирконію та 

цирконієвих сплавів, будівництво заводу для виготовлення 

власних тепловиділяючих збірок, а також вирішення питань 

безпечного розміщення відпрацьованого ядерного палива та 

радіоактивних відходів.

Використання ядерної енергії 

засновано на здійсненні ланцюгових 

реакцій поділу важких ядер і реакцій 

термоядерного синтезу легких ядер.



Економічна перевага атомних електростанцій над тепловими безперервно зростатиме

як внаслідок їхнього удосконалення, так і внаслідок подорожчання кам’яного вугілля,

торфу, нафти і природного газу, запаси яких у верхніх шарах Землі швидко зменшуються.

При сучасних темпах зростання використовування енергії цих запасів палива може

вистачити на 100–150 років, використання ж ядерних реакцій поділу урану, торію і плутонію

зможе збільшити цей строк ще на 200–300 років.

Лише оволодіння термоядерними реакціями синтезу забезпечить людство енергією в

необмеженій кількості і на необмежений термін. Розщеплення ядра вписується в

визначений економістами трикутник дискусії навколо енергетичної політики:

рентабельність, гарантії забезпечення та екологічність. Те, що в межах цього трикутника

залишають багато питань щодо доцільності використання ядерної енергії, турбує її

захисників набагато менше. Використання атомної енергії стимулюється насамперед тим,

що вже на першому етапі її використання вартість електроенергії одержуваної від атомних

електростанцій є дешевша.



Світовими лідерами у виробництві ядерної електроенергії є: США

(788,6 млрд кВт·год/рік), Франція (426,8 млрд кВт·год/рік), Японія (273,8 млрд

кВт·год/рік) і Німеччина (158,4 млрд кВт·год/рік).

• США — 99 блоків АЕС;

• Франція — 58 блоків АЕС;

• Японія — 42 діючих, і з них тільки 8 працюють;

• Росія — 37 блоки АЕС;

• Україна — 15 блоків на чотирьох АЕС.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


Запорізька АЕС

В Україні діють 4 атомних електростанцій з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька

АЕС з 6 енергоблоками загальною потужністю в 6000 МВт є найпотужнішою в Європі.

Ще була п’ята Чорнобильська АЕС, але через аварію зараз не працює.

На Запорізькій АЕС - першій серед атомних

станцій України з реакторами типу ВВЕР —

побудоване сухе сховище відпрацьованого

ядерного палива (ССВЯП). Його технологія

базується на зберіганні відпрацьованих

паливних збірників у вентильованих бетонних

контейнерах, розташованих на майданчику в

межах атомної станції.



В науковій дискусії панує одностайна думка про те, що кінцеве захоронення в

глибоких геологічних утвореннях та спеціально створених шахтах є найкращим

вирішенням проблеми. Але поки експерти не можуть вирішити, які гірські породи,

граніт, сіль, глина або інші найбільш придатні для довгострокового збереження

високорадіоактивних та випромінюючих тепло відходів. Кожний з варіантів має свої

переваги та недоліки.

Про безпечність АЕС свідчить природа, яка розташована поблизу кожної станції

з її різноманітною флорою та фауною.



Дякую за увагу!


