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Загальне
Результати досліджень МАГАТЕ, GEN-IV OECD та наявного досвіду будівництва
нових енергоблоків, відносно якого стверджується, що фактичні фінансові
витрати на будівництво серійного енергоблоку з урахуванням наведених
факторів може бути знижено на 25 – 50% від початкової вартості першого
енергоблоку.
Основними факторами, які визначають економічну привабливість АЕС є
 будівництво серійних енергоблоків;
 широке використання наявної інфраструктури з об’єктів житлового,
промислового фонду та ліній електропостачання;
 врахування прийнятих рішень з поводження з ВЯП та РАВ, та відповідної
створеної інфраструктури;

 обмеженість у використанні реакторів, що представляють різні реакторні
технології;
 глибока локалізація у виробництві обладнання та складових компонентів
енергоблоків;
 наявність досвіду експлуатації та відповідної науково-технічної підтримки.
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Критерійна оцінка як загальний підхід до пошуку
альтернатив
 Багатокритерійний аналіз - це практична реалізація
системного дослідження у вирішенні складних, комплексних
проблем. Забезпечує раціональний, систематизований і
прозорий процес прийняття рішень при аналізі впливів і
взаємозв'язків в складних системах.
 Складність завдання багатокритеріального порівняльного
аналізу полягає в тому, що порівнювані об'єкти, як правило,
необхідно зіставляти із великої кількості кількісних і якісних
(оцінюваних експертно) критеріїв. А стандартною є ситуація,
коли жоден з об'єктів не домінує над іншими за всіма
показниками одночасно.
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Критерійна оцінка як загальний підхід до пошуку
альтернатив
Основні вимоги до практичної методики багатокритерійного порівняльного
аналізу об'єктів:

 Гнучкість - можуть використовуватися різні системи критеріїв, як
кількісних, так і якісних.
 Універсальність - можна порівнювати і ранжувати будь-які об'єкти, для
яких можна побудувати загальну систему критеріїв.

 Оперативність - всі необхідні розрахунки і експертні оцінки за
методикою можуть виконуватися одним експертом або невеликою
групою в прийнятні терміни.
 Максимально можлива об'єктивність - експертам і особам, які
приймають рішення, повинна бути надана можливість перевірки
обгрунтованості та узгодженості суджень.
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Критерійна оцінка як загальний підхід до пошуку
альтернатив
 Вироблення стратегії, спрямованої на зменшення негативного впливу
глобальної зміни клімату (Fondazione Eni Enrico Mattei)
 Обчислення показника сукупного якості програмних комплексів (Microsoft
Corporation)
 Вибір спеціалізації при навчанні в університеті (Bloomsburg University of
Pennsylvania)
 Оцінка ризиків, пов'язаних з функціонуванням нафтових трубопроводів, що
пролягають на території країни (American Society of Civil Engineers)
 У завданнях прогнозування фондового і сировинного ринків, обмінного курсу
валют (T.L. Saaty)

КРИТЕРІЙНА ОЦІНКА ЯК ЗАГАЛЬНИЙ
ПІДХІД ДО ПОШУКУ АЛЬТЕРНАТИВ
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INPRO - Методологія має ієрархічну структуру. Невідповідність одному критерію
призводить до незадовільнення відповідного Базового принципу (Basic Principle).
Загальна кількість Індикаторів (Indicator) – 123
Перелік кількісних Індикаторів (Indicator) – 39, якісних – 85.
Оцінка якісних критеріїв базується на експертному судженні, що призводить до зниження
достовірності загального результату оцінки.
Основні недоліки: відсутність градації індикаторів за ступеню важливості та відсутність
програмного забезпечення з агрегації результатів оцінки.
RTA NT - Методологія надає системний і нейтральний по відношенню до проекту підхід з
оцінки технічних переваг різних реакторних технологій, як тих, що вже представлені на
ринку, так і тих, комерційне розгортання яких очікується в найближчому майбутньому.
Основні недоліки: направленість на опис алгоритму створення інфраструктури атомної
генерації для країн-новачків, відсутність межі сприйнятливості кожного індикатора та
алгоритму агрегації результатів оцінки.
GAINS - Аналізуються сценарії розвитку ЯЕС та можливості досягнення цілей в сценаріях
Вибрано 10 індикаторів за напрямками (виробництво енергії, використання матеріалів,
вивантажене паливо, РАВ та мінорні актиніди, послуги в ЯПЦ, безпека, ціна та інвестиції) :
o8 кількісних;
o2 якісних.
Критерії направлено на оцінку ЯЕС в цілому як частини глобальної системи.
KIND – методологія, яка надає системний інструмент для
• вибору індикаторів оцінки варіантів ЯЕС з використанням критеріїв, що стосуються
характеристик ЯЕС та її стійкого розвитку;
• агрегації експертних оцінок та аналіза чутливості/невизначеності , що дозволяють
проводити ефективну порівняльну оцінку варіантів
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КРИТЕРІЙНА ОЦІНКА ЯК ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПОШУКУ
АЛЬТЕРНАТИВ
Підходи до формування критеріїв вибору енергоблоку АЕС (включаючи РУ)
(протокол ДП НАЕК «Енергоатом» від 19.08.2015)

Підходи можуть бути застосовні для всіх типів енергоблоків, які можуть реалістично
розглядатися в період до 2035 року.
При виборі індикаторів/критеріїв враховується поєднання двох факторів:
достатність та реалістичність техничної інформації для можливості об'єктивного
співставлення різних проектів.
Порівняльний аналіз проводиться за наступними напрямками «Загальні критерії»,
«Безпека», «Економіка та умови реалізації», «Референтність», «Вплив на людину і
навколишнє середовище», «Інфраструктура», «Технічні показники», «ЯПЦ».
 Загальна кількість критеріїв – 81.
 Перелік кількісних критеріїв - 32, якісних – 49.
Підходи включають алгоритм отримання сумарної оцінки та передбачає градацію
критеріїв за ваговим коефіцієнтом.

Основні недоліки: перелік критеріїв адаптований для оцінки реакторів великої
потужності.
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ВИБІР ТИПУ РЕАКТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Мета розробки - визначення раціонального варіанта реакторної технології.
Завдання дослідження:

 формування алгоритму проведення багатокритеріального порівняльного
оцінювання реакторних технологій;
 формування критеріїв порівняльного оцінювання;
 проведення порівняльного багатокритеріального оцінювання;

 проведення аналізу чутливості отриманих результатів до зміни вагових функцій
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ВИБІР ТИПУ РЕАКТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Ядерний реактор — пристрій, призначений для організації керованої самопідтримуючої,
ланцюгової реакції ділення, яка завжди супроводжується виділенням енергії.

Класифікація
 За спектром нейтронів
 За видом палива
 За видом теплоносія
 За типом сповільнювача

За спектром нейтронів
Реактор на теплових (повільних) нейтронах
Реактор на швидких нейтронах
Реактор на проміжних нейтронах
Реактор зі змішаним спектром
За видом палива
ізотопи урану 235U, 238U, 233U
ізотоп плутонію 239Pu, також ізотопи 239-242Pu у вигляді суміші з 238U (MOX-паливо)
ізотоп торію 232Th (шляхом перетворення в 233U)
За видом теплоносія
•H2O
•Газ (Графіто-газовий реактор)
•D2O (важка вода, CANDU)
•Реактор с органичним теплоносієм
•Реактор с рідкометалевим теплоносієм
•Реактор на розплавах солей
•Реактор с твердим теплоносіем

11

ВИБІР ТИПУ РЕАКТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Граничні умови: не розглядаються технології на швидких нейтронах та технології на
теплових нейтронах з графітовим сповільнювачем.
Реактори на швидких нейтронах не розглядаються з наступних причин:
 відсутність повністю розроблених стандартних технологій;
 низька вірогідність і перспективність реалізації цієї технології в світі;
 складнощі реалізації цієї технології в ув’язці з наявними і перспективними елементами
існуючого в Україні ЯПЦ.
Реактори з графітовим уповільнювачем не розглядаються з таких причин:
 низький рівень безпеки порівняно з іншими реакторними технологіями;
 обмеженість їх застосування в світі.
Для будівництва заміщуючих та нових енергоблоків не розглядаются реакторні технології
покоління нижче ніж 3+.
Враховуючи значний дефіцит маневруючих потужностей в Україні, необхідно розглядати
технології, які дозволять АЕС приймати участь у добовому маневруванні.
Технології, що розглядаються для середньострокової та довгострокової перспективи,
повинні відповідати викликам для Україні щодо мінімізації витрат на їх реалізацію,
включаючи необхідну інфраструктуру.
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ВИБІР ТИПУ РЕАКТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Під час порівняльного
інформацію з таких аспектів:

оцінювання

реакторних

технологій

враховано

 відповідність реакторної технології міжнародним нормам з безпеки та
критеріям WENRA, EUR, МАГАТЕ, а також співставність із вимогами нормативної
документації України з ядерної та радіаційної безпеки;
 економічність, надійність, можливість експлуатації енергоблоків АЕС у різних
режимах;
 залучення енергоблоків АЕС до забезпечення умов надійного функціонування
об’єднаної енергетичної системи України;
 можливість надійного забезпечення ядерним паливом з урахуванням власних
запасів урану, диверсифікації постачальників і виробників, можливості
локалізації окремих етапів виробництва;
 забезпечення режиму нерозповсюдження відповідно до законодавства та
міжнародних зобов’язань України;
 можливість серійного будівництва та подальшої експлуатаційної підтримки
парку енергоблоків, локалізації виробництва їхніх систем та компонентів;
 умови та перспективи ЯПЦ, в якому працює наявний в Україні парк
енергоблоків.
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ВИБІР ТИПУ РЕАКТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
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ВИБІР ТИПУ РЕАКТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Загальний підхід до формування переліку індикаторів:
 пріоритет на використання кількісних розрахункових
параметрів для виключення впливу експертного судження
 проведення оцінки при фіксованій кількості вхідних
параметрів
 включати параметри ідентифікації стійкості ЯПЦ
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ВИБІР ТИПУ РЕАКТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Прикладна методологія INPRO МАГАТЕ проекту KIND-ET
 KIND-ET – це побудований на базі Excel розрахунковтий
інструментарій, оснований на багатокритерійної теорії
значущості (MAVT), який розроблений в рамках
спільного проекта INPRO «Ключові індикатори для
іноваційних енергетичних систем» (Key Indicators for
Innovative Nuclear Energy Systems - KIND) для
використання в яккості керівного інструменту для оцінки
сталості іновацій.

 Алгоритм застосування KIND-ET передбачає
•
•
•
•

•
•
•

вибрати набір експлуатаційних параметрів;
визначити структуру дерева цілей;
підготувати таблицю робочих характеристик;
визначити тип функції з однією змінною для кожного
індикатора;
оцінити вагові коефіцієнти;
виконати аналіз чутливості;
интерпретувати результати ранжування і сформулювати
рекомендації.
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ВИБІР ТИПУ РЕАКТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
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Економіка
Ціль верхнього
рівня

Напрям
оцінювання

Назва критерію

Вартість будівництва, у тому числі основних об’єктів на
проммайданчику, USD/кВт

Е1

Можливість розміщення заміщуючих потужностей на
майданчиках діючих АЕС

Е2

Приведена тривалість будівництва на майданчику, міс/МВт
Вартість

Економіка

Позна-чення
критерію

Використання принципу стандартизації будівництва
Використання принципу модульного будівництва
Об’єм участі національної промисловості та національних
організацій, %

Питоме споживання природного урану, кг/кВт∙доба

Е3
Е4
Е5
Е6
Е7

ВИБІР ТИПУ РЕАКТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
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Технічні характеристики
Ціль
верхнього
рівня

Напрям
оцінювання

Безпека

Технічні
характеристики

Технічні
показники

Референтність

ПознаНазва критерію
чення
критерію
Частота пошкодження активної зони (CDF), 1/реактор∙рік
S1
S2
Частота великого викиду радіоактивності (LRF),
1/реактор·рік
S3
Філософія безпеки, включно з поєднанням активних і
пасивних систем із пріоритетом пасивних систем
безпеки
S4
Наявність спецзаходів із запобігання важких аварій та
обмеження їхніх наслідків
Період відтермінування до втручання оператора, год
S5
Сейсмостійкість, у частках g
S6
ККД енергоблока брутто, %
P1
Коефіцієнт готовності, %
P2
Маневрені характеристики (глибина розвантаження), %
P3
Проектний термін експлуатації енергоблока, років
P4
R1
Кількість побудованих та таких, що перебувають в
експлуатації
R2
Кількість енергоблоків, що будуються, та тих, що
заплановані до будівництва
R3
Співставність реакторної технології з тією, що
використовується нині в Україні в частині власне АЕС
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ВИБІР ТИПУ РЕАКТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Прийнятність

Ціль верхнього
рівня

Напрям
оцінювання
Загальний
критерій
Вплив на
персонал

Прийнятність

Інфраструктура

Взаємозв’язок з
ЯПЦ

Назва критерію
Співставність з вимогами ядерної та радіаційної безпеки
України
Величина дозового навантаження на експлуатаційний
персонал, люд.-Зв/реактор·рік
Логістика в частині транспортування важких вантажів
(можливість доставки різними видами транспорту)
Необхідність створення спеціальної інфраструктури
відповідно до вимог реакторних технологій
Можливість використання наявної інфраструктури
«переднього краю» з урахуванням дій, що плануються на
сьогодні
Можливість використання наявної (створюваної)
інфраструктури з поводження з ВЯП

Позначення
критерію
G1
EN1
I1
I2
N1
N2
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КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ТИПУ РЕАКТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Агрегування результатів порівняльної оцінки

ВИБІР ТИПУ РЕАКТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Аналіз чутливості

Аналіз чутливості 1.
Модифіковані параметри
Аналіз чутливості 1.
Модифіковані вагові коефіцієнти
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ЗАКЛЮЧЕННЯ

 Розроблено комплексний підхід (алгоритм) та сформовано загальний перелік
критеріїв порівняльного оцінювання реакторних технологій з урахуванням
відповідності до вимог WENRA, EUR, рекомендацій МАГАТЕ та нормативних
вимог України з ядерної та радіаційної безпеки
 Проведено порівняльну оцінки РТ за переліком «типових» РУ за напрямками
безпека, технічні показники, референтність, загальні критерії, вплив на
персонал, інфраструктурні показники та зв’язок з ЯПЦ.

 На підставі виконаного аналізу сформульовано рекомендації щодо
пріоритетної реакторної технології для будівництва енергоблоків в Україні на
довгострокову перспективу до 2050 р.
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Дякую за увагу!

