
Талановиті люди
і енергетична

стабільність ЮУАЕС
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ  

ВИКОНАВ:

МАЛАХОВСЬКИЙ КИРИЛО

УЧЕНЬ ГР. 37-Е 

ДНЗ «ЮПЛ»



Южноукраїнськ
– місто-супутник 

атомної 

електростанції



Актуально!!!

Заміна 

конденсаторів парових турбін

на вітчизняних АЕС –

один із шляхів енергетичної 

стабільності ЮУАЕС 



Я поставив перед собою 

мету:

 Довести, що альтернативи атомній генерації  

сьогодні немає

 Ознайомитися та поширити інформацію про 
вклад в покращення ефективності роботи АЕС 

нашого земляка

 Розібратися, чому одним із аспектів 

енергобезпеки є стан потужностей атомної 

енергетики 



Об’єкт дослідження  - проект створення

конденсаторів нового покоління для 

турбоустановок потужністю 1000 МВт



Атомна енергетика –

стабілізуючий фактор 
енергетичної системи країни

 В Україні на чотирьох атомних  електростанціях 

експлуатується 15 атомних реакторів типу ВВЕР

 АЕС забезпечують більше 50% потреби країни в 

електроенергії

 АЕС продукують менше викидів, ніж теплові

 Ні сонячна, ні вітрова електроенергетики не 

спроможні задовольнити потреби нашої держави



Технічні завдання 

НАЕК «Енергоатом»:

 заміна конденсаторів 

турбін енергоблоків 

 модернізація 

теплообмінного 
обладнання на всіх АЕС 

України

Южно-Українська АЕС: 

Замінено конденсатори –

 2015-2016 - енергоблок №2

 2017-2018 – енергоблок  №1

 2019 - енергоблок №3



М.О. Феофентов – Лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року

Пройшов усі сходинки професійного зростання:

 - 11.1981 – 02.2001 рр. - оператор 6-ї групи, інженер-оператор 

реакторного відділення, старший інженер з експлуатації 

реакторного відділення, старший інженер з експлуатації, 

старший інженер з управління реактором, начальник зміни 

реакторного цеху №1, заступник начальника РЦ-1 з експлуатації, 

начальник реакторного цеху №1

 - 02.2001 – 07.2015 рр. - заступник головного інженера з 

експлуатації першої черги ВП ЮУАЕС

 - 07.2015 р. - по т.ч. - головний інженер ВП «Южно-Українська 

АЕС» Національної атомної енергогенеруючої компанії 

«Енергоатом»



Южно-Український енергокомплекс - є 600 мільярдів кіловат-годин 

електроенергії з початку експлуатації



Що собою уявляє конденсатор?

Турбіна оснащена 
двома

конденсаторами, 

кожен з яких

складається з трьох

корпусів. 

А кожен корпус 

зібраний з 8 модулів



Призначення та принцип роботи 
конденсатора



Теплова схема станції – двоконтурна

Перший контур – радіоактивний

Другий контур - нерадіоактивний
 конденсатор належить до 

устаткування другого контуру

 конденсатори визначають надійну

та економічну роботу енергоблоків

АЕС 

 порушення в роботі конденсаторів

призводять до вимушеного

зниження електричної потужності

енергоблока

 заміна конденсаторів турбін

назріла давно



В чому «ноу-хау» та 

оригінальність конденсаторів?

 матеріал, який
використаний в 

трубному 

апараті

( нержавіюча
сталь марки 316 L)

 компонування
трубних пучків



Результат заміни конденсаторів: 

 покращення корозійної стійкості теплообмінного

апарату

 підвищення надійності роботи парогенератора -

одного з бар'єрів на шляху поширення

радіоактивності в навколишнє середовище

 підвищення охолоджувальної здатності

конденсатора

 підвищення потужності турбіни, що, врешті решт,

забезпечило збільшення ефективності експлуатації

всього енергоблока



Значущість нового 
конденсатора:

 новий конденсаторний

модуль надійніше

попереднього

обладнання

 раніше не 

застосовувався в 

конструкціях працюючих

конденсаторів АЕС 

України



Проект «Розробка та впровадження 

конденсаторів парових турбін атомних 

електростанцій»

Можемо зробити такі 

висновки:

 додатковий виробіток 

електроенергії

 покращення якості 

живильної води другого 

контуру

 Зменшення до мінімуму
продувки парогенераторів



Найголовніша цінність у світі сьогодні 

– талановиті люди
 забезпечення країни електроенергією

 чітке дотримання ядерної, радіаційної та 

екологічної безпеки

 багаторічна стабільна та безперебійна

робота нашого підприємства

Майстерність, наполегливість у роботі та 
висока компетентність фахівців –

це те, що завжди вирізняло колектив

ВП ЮУАЕС





Висновок: 
- альтернативи атомній генерації сьогодні немає;

- ознайомився про вклад в покращення ефективності роботи АЕС

наших земляків;

- детально розглянув проект «Розробка та впровадження

конденсаторів парових турбін атомних електростанцій» лауреатом

якого є головний інженер ЮУАЕС Микола Олексійович

Феофентов;

- розібрався, чому одним із аспектів енергобезпеки є стан

потужностей атомної енергетики



Талановиті люди –

це енергетична стабільність 

атомних електростанцій,  яка 

відіграє велику роль в 

реалізації енергетичної 

стратегії України                    

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!
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