
Історія атома

Виконав: учень 9 класу
Славутицької ЗОШ І – ІІІ 
ступенів №3
Супрун Марк
Вчитель: В. Олекса



Атомна енергетика — галузь енергетики, що займається одержанням і 
використанням ядерної енергії.

В основі виробництва теплової та електричної енергії лежить процес
спалювання викопних енергоресурсів – вугілля, нафти та газу. А в основі
ядерної енергетики - поділ ядер атомів урану та плутонію при поглинанні
нейтронів.
Ядерна енергія виробляється на атомних електричних станціях,
використовується на атомних криголамах, атомних підводних човнах;
США здійснюють програму зі створення ядерного двигуна для космічних
кораблів, крім того, були спроби створити ядерний двигун для літаків.



Використання цього ресурсу
не є необмеженим. Цей вид
енергоносіїв є викопним, а
тому – вичерпним. За
підрахунками NEA(Nuclear
Energy Agency) Агентства з
ядерної енергетики
NEA(Nuclear Energy Agency)
і Міжнародного агентства з
атомної енергетики
IAEA(International Atomic
Energy Agency), загальні
доступні резерви урану
складають 3,5 млн тонн з
урахуванням гарантованих і
додаткових оціночних
резервів, які можна добути
за ціною $80 за кілограм. За
підрахунками сучасні
потреби в урані складають
67 000 тонн на рік. Резервів
вистачить на такий же час як
і нафти – на 50 років.

Світовий видобуток урану та 
споживання.



Рейтинг країн за обсягами покладів 
урану

тонн Відсоток із загальносвітового об’єму

Австралія 1,818,300 30%

Казахстан 842,200 14%

Канада 514,400 8%

Росія 485,600 8%

Намібія 442,100 7%

Південна Африка 322,400 5%

Китай 290,400 5%

Нігерія 280,000 5%

Бразилія 276,800 5%

Узбекистан 139,200 2%

Україна 114,100 2%

Монголія 113,500 2%

Ботсвана 73,500 1%

Танзанія 58,200 1%

США 47,200 1%

Йорданія 43,500 1%

Інші 280,600 4%

Всього 6,142,600



20 грудня 1951 року ядерний реактор вперше в історії людства виробив придатну для
використання кількість електроенергії - в нинішній Національній Лабораторії
INEEL Департаменту енергії США. Реактор виробив достатню потужність, щоб
запалити простий ланцюжок з чотирьох лампочок 100 Вт. Того ж дня
експериментальний реактор EBR-1 підвищив виробіток до 100 кіловатів, чого було
достатньо для живлення всього його електроустаткування. У 1962 він став першим у
світі реактором з плутонієвою активною зоною, який виробив електроенергію.
Перша у світі атомна електростанція потужністю 5 МВт, Обнінська АЕС, була
запущена 27 червня 1954 в Обнінську, СРСР, розташованому в Калузькій області.

Обнінська АЕС 1954
Перший реактор – Чиказька 

Дровітня-1



• У 1958 році введено в експлуатацію 1-у чергу Сибірської АЕС (м. Томськ-7,
Томська область) потужністю 100 МВт (повна проектна потужність 600 МВт).

• Того ж року розгорнулося будівництво промислової Білоярської АЕС (м.
Зарічний, Свердловська область), а 26 квітня 1964 року генератор 1-ї черги дав
струм споживачам.

• У вересні 1964 пущений 1-й блок Нововоронезької АЕС потужністю 210 МВт.
Другий блок потужністю 350 МВт запущений в грудні 1969.

• У 1973 почала своє функціонування Ленінградська АЕС.
• Перша АЕС промислового призначення потужністю 46 МВт поза межами

СРСР введена в експлуатацію в 1956 в Колдер-Холі (Велика Британія).
• 1977-й рік - рік народження української атомної енергетики. У промислову

експлуатацію введено перший енергоблок Чорнобильської АЕС з реактором
РБМК-1000 (1000 МВт). Зростаюча потреба в електроенергії, прагнення
замінити теплові та гідроелектростанції на потужніші - атомні, сприяли їх
швидкому будівництву. На час техногенної аварії на 4-му блоці
Чорнобильської АЕС у 1986 році в Україні перебувало в експлуатації 10
енергоблоків, 8 з яких потужністю 1000 МВт. Після розпаду СРСР
Чорнобильська АЕС поступово виведена з експлуатації. Натомість, на інших
електростанціях було введено в експлуатацію три нових енергоблоки. Таким
чином, станом на 2020 рік, працює 4 АЕС на яких працює 15 реакторів, які
виробляють близько 50 відсотків загальної електроенергії України.



У 1986 та в 1990 роках - урядом УРСР впроваджено мораторії на будівництво
нових АЕС (в 1990 на 5 років). 21 жовтня 1993 року мораторій було знято
Верховною Радою України. Мораторії не стосувалися енергоблоків, які були в
процесі будівництва, тому з 1986 по 1990 було введено в експлуатацію 6
атомних блоків потужністю 1000 МВт кожний: три на Запорізькій АЕС і по
одному на Південно-Українській, Рівненській та Хмельницькій АЕС.



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).
Наприкінці червня 2008 заступник голови Міжнародного агентства з
атомної енергії (МАГАТЕ) Юрій Соколов заявив, що до 2030 атомні
електростанції лишатимуться ключовим джерелом електроенергії, а
кількісно збільшаться на 60%.
Станом на квітень 2018 року у світі працювало 449 енергоблоків АЕС. Усі
вони зосереджені в 45 країнах світу, зокрема:
США - 99 блоків АЕС;
Франція - 58 блоків АЕС;
Японія - 42 діючих, і з них тільки 8 працюють (роботу більшості АЕС було 
призупинено після Фукусімської аварії);
Росія - 37 блоки АЕС;
Україна - 15 блоків на чотирьох АЕС.

Країни-виробники 
атомної енергії



Відсоток 
виробництва 
ядерної 
енергії в 
порівнянні з 
іншими 
джерелами

Регіональний 
розподіл 
виробництва 
ядерної енергії



Найбільша АЕС в Європі - Запорізька атомна електростанція в місті Енергодарі 
(Запорізька область), будівництво якої розпочато в 1980 і на середину 2008 
працюють 6 атомних енергоблоків (6-й введено в експлуатацію за незалежності 19 
жовтня 1995). 
Найбільша кількість АЕС сконцентрована у Франції. У цей час на території країни 
розташовано 19 АЕС. В експлуатації знаходиться 58 енергоблоків різної потужності.
За обсягом електроенергії, виробленої на атомних електростанціях, Франція займає 
друге місце у світі після США. Вона є найбільшим експортером електроенергії у світі.
Саме завдяки «мирному атому» Франція в значній мірі незалежна від імпорту 
енергоресурсів, а особливо нафти, та виробляє 95% електроенергії без використання 
вугілля.

Запорізька АЕС



Найбільша АЕС у світі Касівадзакі-Каріва за встановленою потужністю (на 
2008) знаходиться в Японії - в експлуатації знаходяться 5 киплячих 
ядерних реакторів (BWR) і 2 розширених киплячих ядерних реактора 
(ABWR), сумарна потужність яких становить 8,212 ГВт.

Будівництво ядерних реакторів 
станом на 2018 рік



Численні дослідження стверджують що, атомна енергетика – найдорожчий і
найнебезпечніший з усіх видів отримання енергії.
Спочатку здається що ядерна енергетика є дешевшою за інші види, але це не так.
Процес проектування, будівництва, устаткування АЕС, їх обслуговування,
забезпечення відповідними кадрами впровадження безпеки цих об’єктів є дуже
містким. Особливо в плані використання матеріалів, трудових та
інтелектуальних ресурсів і грошей.

У процесі виробництва електроенергії на АЕС утворюються радіоактивні
відходи, які залишатимуться небезпечними десятки тисяч років. Всього
Україна накопичила 120 млн м3 твердих та рідких відходів. Переробка 1 дм3 за
світовими цінам коштує $50. Це означає, що Україна має витратити не менше
$60 трлн. на умовно безпечне зберігання цих відходів. Таким чином, проблема
перекладається на майбутні покоління.

Недоліки атомних електростанцій



Видобування уранової руди, її переробка, збагачення та виготовлення уранових
паливних «брикетів» із газоподібного збагаченого урану є дуже
вуглецевоємною (СО2-intensive) та брудною справою на кожній із стадій цього
процесу. Одним із найбрудніших ланок цього довгого процесу є видобуток та
подрібнення уранової руди, який, як і видобуток вугілля, лишає за собою
велику кількість «хвостів» у вигляді териконів, або як шлак у «хвостосховищах».
Це становить серйозну загрозу для шахтарів, місцевих громад та для довкілля в
цілому

Атомна енергетика – «чиста» чи «екологічна» енергетика, бо атомні станції не
викидають чи майже не викидають СО2 та інші парникові гази. Але таке
твердження не бере до уваги інші забруднюючі речовини, що викидаються у
повітря та водне середовище атомними станціями під час їх роботи, на етапі
видобутку та переробки уранової руди, фабрикації палива та його
транспортування.

Атомні електростанції викидають радіонукліди, які мають канцерогенний
ефект (викликають рак), включаючи тритій, стронцій-90, цезій-137, плутоній-
239 та десятки інших. Для цього не потрібно, щоб відбулась аварія – атомні
станції викидають ці речовини у процесі щоденної роботи.



Ядерні реактори потребують великих кількостей води для охолодження і
генерації електроенергії. Ті станції, що мають градирні, відбирають в
середньому 75 тис. літрів води на хвилину із річок, озер чи океанів. Реактори
без градирень відбирають до 1,9 мільйонів літрів на хвилину і потім
викидають її знову у природне середовище. Після проходження через систему
охолодження реакторів АЕС вона повертається на 5-10 градусів теплішою, що
негативно впливає на екосистему річок.

З самого початку «атомної ери» велися дослідження впливу радіації на
людину. З роками оцінка ризику від дії опромінення лише підвищувалась.
Кожна дія радіоактивного опромінення підвищує ризик раку, дефектів при
народженні дитини та інших хвороб. У 2007 році German Childhood Cancer
Registry опублікував результати епідеміологічного дослідження випадків
дитячого раку у прив’язці до атомних станцій. Це дослідження, виявило
підвищений ризик лейкемії у дітей віком до 5 років, які проживають в межах
5-ти км зони від АЕС.



За оцінками МАГАТЕ від 2008, доля ядерної енергетики залишатиметься до
2030-го в межах від 12,4 % до 14,4 % світового виробництва енергії.
Більшість країн що розвиваються найбільше зацікавлені у цій сфері.
Економічно розвинені країні або планують або здійснюють побудову нових
реакторів (США, Канада, Україна, Росія). Менш розвинені країни мають
плани на побудову реакторів( країни Африки, сходу, Океанії). Натомість,
деякі країни не мають жодних планів щодо АЕС (Іспанія, Нідерланди) або
взагалі не мають( більшість країн Африки, південної Америки тощо).
Швейцарія та Бельгія планують скорочення кількості АЕС, а у Австрії, Італії,
Данії та Німеччині на розвиток атомної енергетики накладено мораторій.


