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В роботі конференції беруть участь близько 160 офіційних учасників, які надали 

відповідні заявки та зареєструвалися у встановлені регламентом строки. 

Серед учасників конференції:

- представники 18 організацій ( в тому числі – громадських), закладів та установ в 

сфері використання ядерної енергії;

- 6-ти провідних наукових установ Національної академії наук України (зокрема, 

Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»);

- викладачі, аспіранти та студенти 3-х вітчизняних національних університетів –
Одеського політехнічного, Харківського та «Львівської політехніки».

- В роботі конференції приймають участь представники:

• 6-ти країн (Франції, Німеччини, Чеської республіки, Швеції, Норвегії, Туреччини);

• 3-х міжнародних організацій в сфері атомної енергетики (зокрема, Всесвітньої 

асоціації операторів АЕС).

Програмою конференції передбачено проведення одного пленарного та чотирьох 

тематичних секційних засідань з актуальних різноманітних питань безпеки, ефективності 

та подальшого розвитку атомної енергетики,на яких планується заслухати та обговорити  

46 доповідей, а також розглянути 62 стендові доповіді.

До відома: у попередній конференції 2016 року брали участь близько 100 учасників (в 

тому числі, представники 2-х країн та ВАО АЕС  було заслухано 46 виступів та 

представлено 41 стендову доповідь.

Інформація про учасників

VI МІЖНАРОДНОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ

«БЕЗПЕКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»

м. Одеса, ОНПУ, 4-6 вересня 2018 року
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History. NSC KIPT has the deep historical roots. It was created in 1928

by academician A.F. Ioffe and scientists ,which arrived from Leningrad.

The Institute is mainly known due to the fact that on October 10, 1932
A.Valter, K.Sinelnikov, A.Leipunsky and I.Latyshev carried out the
outstanding physical experiment – they split the nucleus of lithium. This
achievement can be truly considered the starting point of the following
dynamic development of nuclear physics, physics of accelerators and
nuclear materials science.

The known Soviet physicists L.D.Landau I.V.Obreimov, I.V.Kurchatov,
N.E.Alekseevsky, L.F.Vereschagin, E.M.Lifshits, I.M.Lifshits, A.A.Slutskin,
V.E.Ivanov, B.I.Verkin, A.A.Galkin, I.Ya.Pomeranchuk, A.F.Prikhot'ko,
A.Ya.Usikov, D.V.Volkov ,B.G.Lazarev and others worked here

During Soviet nuclear weapon program Institue has a title : Laboratory N1

Up to 1991-Institute served in MinSredmash and was leading organisation
in former Soviet Union on Physics of Rdaiation damage.

The main direction of activity now: to carry out research in science and
technology to provide the development of nuclear power engineering in
Ukraine.

Where we are  from?
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“Научно-техническая работа 
не должна быть 
сосредоточена в одном 
центре, ибо тогда она 
погибнет, как погибла 
французская революция, 
сконцентрированная 
исключительно в Париже”.

А.Ф. Иоффе
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10 октября 1932 года 
А.К.Вальтером, 
К.Д.Синельниковым, 
А.И.Лейпунским, 
Г.Д.Латышевым был 
получен выдающийся 
результат – впервые в 
СССР осуществлено 
расщепление ядра 
атома лития.



Ядерна енергетика сьогодні:
➢ фактор сталого розвитку,  який

задовольняє потреби теперішнього часу, не 

ставлячи під загрозу здатність майбутніх

поколінь задовольняти свої власні потреби;

➢ стабільна і незалежна від погодних умов 

електроенергія; 

➢ основний фактор зменшення 

у атмосфері  діоксиду вуглецю (CO2).

На даний момент альтернативи 

ядерній енергетиці не існує,

питання полягає лише в створенні 

енергобалансу, що включає як 

ядерні, так і інші джерела енергії. 

За перше півріччя 15 ядерних блоків України 

виробили 58% від усього виробництва 

електроенергії.

Чим є ядерна енергетика для України?

Внесок різних джерел електроенергії в 

енергобаланс України в I півріччі 2017 р.
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ЯДЕРНА

57,6%

ТЕС

34,2%

ГЕС

7,1%

ВІЕ

1,1%
ВДЕ

1,1%

2016 рік

2017 рік
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Не ядерне 

виробництво



♦Безпека реакторних установок:
➢стабільність геометрії активної зони на весь 

період експлуатації (ТВЗ і ТВЕЛи); цілісність 

корпусів;

➢ утримання усередині ТВЕЛів продуктів поділу  

ядерного палива;

➢ збереження працездатності органів СУЗ;

➢ забезпечення мінімальних наслідків 

можливих аварійних ситуацій.

♦Економічність ядерної енергетики:
➢підвищення потужності одиничних блоків

ядерних енергетичних   установок (ЯЕУ);

➢ збільшення тривалості кампаній;

➢ більш ефективне спалювання (підвищення вигоряння) ядерного палива.

Конструкційні та паливні матеріали визначають безпечну 

та економічну роботу атомних станцій

безпека ефективність
сталий 

розвиток
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❑Опромінення впливає на деградацію вихідних фізико-механічних характеристик 
та розмірну стабільність матеріалів.

❑ Радіаційна стабільність – це здатність матеріалу протистояти впливу 
інтенсивного опромінення та зберігати вихідні фізико-механічні властивості та 
розмірні зміни.

❑Зараз радіаційні матеріали є критичною технологією, яка обмежує 
безпеку  і  комерційні переваги ядерної енергетики.



Вигоряння палива і радіаційна стабільність

Зараз існує один ефективний – (реальний шлях) удосконалення
технічних і економічних характеристик ядерного паливного циклу
– підвищення вигоряння (енергія, вироблена із одиниці ядерного
палива GWднів /т]).

Сучасний статут:
• Легководяні реактори (LWR) → 45-50 GWtд/т (~5% важких атомів), 

8-10знa

• Швидкі реактори (FR) → ~ 75 GWtд/t → 10-12% (h.а) , 80-90 знa

Цілі:
• Легководяні реактори (LWR) → 75-80 GWtд/t (~ 8% h.а), 12-15знa

→ 100 GWtд/t(~ 10-11% h.а), 18-20знa
• Швидкі реактори(FR) → ~ 200 GWtd/t /т (20-25 % h.а), > 200dpa

Ці завдання дуже складні завдяки недостатньому розумінню 
природи радіаційно-індукованих явищ і пошкодження матеріалів у
практично не дослідженому інтервалі дуже високих доз 
опромінення. 
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Корпус
Шахта, Вигородка (ВКП)

Паливні збірки

Темп. опромінення -

3000С

Доза = 0,1 зна*

Експлуатація -30 

років→60 р.

Темп. опромінення

300-4000С

Доза 10/15 зна*

Експлуатація 5-6 р.

окрихчення розпухання

радіаційний 

ріст,

гідрування

Реактор ВВЕР-1000

Перлитна сталь 

15Х2НМФА 

(15Х2НМФА-А)

- конструкція

- матеріал

характерні 

умови праці

найбільш 

небезпечне 

явище(а)

-

-

• потужні потоки нейтронів

• температура

• механічні навантаження

• агресивне навколишнє

середовище

Загальні для всіх елементів конструкцій 

негативні фактори:

Конструкційні матеріали забезпечують безпеку та економіку безаварійної 

роботи атомних станцій !!!

* - зміщень на атом (зна)

Сплави цирконію

Е-110 (Zr-1% Nb), 

Е-125 (Zr-2,5% Nb)

Темп. опромінення

300-3800С

Доза 30-120 зна*

Експлуатація 30 

років →60 р.

Аустенітна сталь 

08Х18Н10Т
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1) Первинне формування 

дефектів:
-формування кластерів 

точкових дефектів (ТД) 

та дислокацій.

Корпуси реакторів ВВЕР. Окрихчення материалів.  

Одночасно відбувається знеміцнення 

границь зерен через сегрегацію фосфору 

на цих границях.

Опромінення веде  до зміцнення зерен,

за рахунок створення нових виділень та

гальмування дислокацій.

втрата пластичності  
та окрихчення

2) Наноструктурна  еволюція

- сегрегація фосфора на границях зерен.

- формування  виділень що збагачені Cu, а також 

Mn - Ni, карбонитридів (V,Cr)7(C,N)3;

підвищення 
температури крихко-

вязкого переходу

Границя зерна

ТД Cu-виділення
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(Топр=270-340°С,  Доза = <0,1 зна)



Завдання по подовженню ресурсу корпусів і
моніторінгу радіаційних пошкоджень

1. Окрихчення корпусів реакторів, виведених із
експлуатації АЕС, знаходиться у прийнятних
межах.

2. Найбільш небезпечне явище - окрихчення
сварних швів - лімітується концентрацією
марганцю і нікелю.

3. Проблема – як буде поводитися окрихчення на 
протязі 30 років після подовження (загальне
60 років). Потрібен постійний моніторінг
зразками-свідками.

Ni↓ 1,00-1,50
0,20-0,40

Cr 2,70-3,00
1,80-2,30

V 0,27-0,30
0,10-0,12

Mo↑ 0,50-0,70
0,60-0,80

Cu↓ 0,30
0,07

S 0,02
0,006

↓ P 0,02
0,006

↓ As 0,10
0,006

↓ 

↑ ↑ 

Оптимізація хімічного складу матеріалів корпусів ВВЕР
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Цирконієві сплави – сучасні задачі та перспективи

Задачі:
➢ Необхідність досягнення вигоряння паливних елементів (ПЕ) до 75 –

80 МВт д/кг урану
➢ Підвищення температури Zr- оболонок до 358 °С.
➢ Можливість маневрування потужністю.
➢ Досягнення більш високої корозійної стійкості.
➢ Підвищення опору формозмінам.

Сплав Вміст елементів, % 

Nb Sn Fe O S C

E-110 0.9-1.1 0.05→0.12 <0.1→ 0.16  0.02

E-125 2.4-2.7 0.05→0.12 <0.1→ 0.16  0.02

М5 0.8-1.2 0.015-0.06 0.09-0.18 0.0035 0.0025-0.012

Zry-4 1.2-1.7 0.18-0.24 0.1-0.14  0.027

E-635 0.9-1.1 1.0-1.5 0.3-0.5  0.1  0.02

Zirlo 0.9-1.1 0.9-1.1 0.09-0.11 0.1-0.14  0.027

Хімічний склад цирконієвих сплавів

Як це можна вирішити? - Легування

12



В ННЦ ХФТІ розроблена технологія виробництва злитків

реакторного сплаву Zr1%Nb із вітчизняної сировини для

виготовлення дослідно-промислової партії труб-оболонок

твелів.

В ННЦ ХФТІ створені бездефектні наноструктурні

радіаційно стійкі покриття з високими механічними і

корозійними властивостями, які забезпечать довговічність

і цілісність оболонок твелів при експлуатації і в аварійній

ситуації до 1100 С.

Проводяться дослідження по модернізації сплаву

Zr1%Nb за рахунок збільшення концентрації кисню і

заліза, що ефективно підвищить опір повзучості сплаву і

зміцнить сплав під опроміненням, а також підвищить

його опір радіаційному росту і стійкість до корозії в

теплоносії.

без покрытия   с покрытием

Незважаючи на відсутність фінансування, ННЦ ХФТІ

разом із Інститутом титану проводить дослідження

процесів отримання губки магнієтермічного цирконію із

вітчизняної сировини і процесів виплавлення сплаву

Zr1%Nb на його основі.

Сучасні розробки

13



❖ ДНПП “Цирконій” (виробництво діоксиду цирконію, цирконієвого сплаву і трубної 

заготовки) включений у склад ДП “ВостГОК” і здійснює в основному виготовлення 

гафній-нікелевої лігатури.

❖ Інститут титану (виробництво цирконієвої губки) – не фінансується.

❖ ДП «Дніпропетровський завод прецизійних труб” (виробництво цирконієвого прокату) 

– ліквідований.

❖ Наукове супроводження і фінансування цирконієвої програми з боку Міненерговугілля

– практично відсутнє.

❖ Обладнання для виробництва цирконієвих сплавів (дугові пічі та інш. обладнання) – не 

купується. 

Реальна  ситуація сьогодні…

Українська мрія про незалежність атомної промисловості стає все більше є не здійсненною. 

Країна поступово ліквідує підприємства, які мали стати базою для створення власного 

паливного циклу.

Якщо найближчим часом ситуація з цирконієвим виробництвом не зміниться, то ми 

будемо повністю залежати від інших країн щодо постачання цирконієвих 

комплектуючих для ядерного палива.

Завдання по створенню в Україні виробництва ядерного палива і його компонентів 

визначене. Енергетичною стратегією України на період до 2035 р. “Безпека, енерго

ефективність, конкурентоспроможність”, затвердженою розпорядженням КМ України 

від 18.08.17 №605-р і Концепцією Державної цільової економічної програми розвитку 

атомно-промислового комплексу на 2016-2020 рр., затвердженою розпорядженням КМ 

України від 09.11.2016 №943-р.
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Гамма разогрев приводит к 

локальному повышению 

температуры свыше 300 С

ВКП-розподіл дози і температури у вигородці

реакторів ВВЕР-1000.

1998 р.
ФЕІ

2005 р
Гідропрес, 

НДІАР

2009 р.
Курчатовський

Інститут

Труднощі у визначенні дози і 

температури опромінення 

внутрішньокорпусних пристроїв 

(вигородки і шахти реактору) 

викликають невизначеність у 

діагностуванні розпухання.
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● - предел прочности

Х - хрупкая прочность

Залежність характеристик міцності сталі Х18Н10Т від 
розпухання (Неустроєв та інш.,1988)

Існує критична величина розпухання (біля 20%), вище якої пластичність
відсутня (нульова) і крихка міцність різко знижується до значень, не характерних
при цих температурах випробування діючих теплових реакторів.

В зв`язку з цим має місце побоювання за можливе руйнування елементів ВКП

за рахунок розпухання та окрихчення при подовженні сроків експлуатації діючих

атомних реакторів.

Температура випробування  400-500ºC 
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Розпухання – основна проблема вигородки

17

● - дані ПЕМ досліджень
○ - дані вимірювання діаметру

││- дані зміни густини матеріала
18Cr-10Ni-Ti: 

S=32%, D = 66 знa, Tmax=480°C

На основі даних з прискорювачів і реакторів 
побудована емпірична функція для розрахунку 
розпухання сталі 08Х18Н10Т в широкому 
інтервалі доз (D), температур опромінення (T) і 
швидкостей створення пошкоджень (k).

Розпухання оболонок і 
чохлів в активній зоні 

БОР-60

Матеріал - аустенітна нержавіюча сталь (Х18Н10Т)
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Розпухання вигородки реактору ВВЕР-1000, розраховане за 
допомогою емпірічних функцій

Області з найбільшим 
розпуханням
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Створення паливних оболонок, стійких в аварійних 

умовах (концепція ATFC)

Аварія на станції Фукусіма стала приводом для інтенсивних досліджень в галузі 

створення паливних оболонок, які зможуть забезпечити безпеку реактору в умовах 

аварії із втратою теплоносія. 

Лінія для нанесення Cr-
покриттів на повнорозмірні 

оболонки

Китай.  Країни розробники: Франція (CEA/AREVA/EDF), США (GE, 

Westinghouse), Корея, Японія, Китай.

Матеріали:  Zr-сплави з покриттями, F/M сталі

(FeCrAl), Mo – сплав з покриттям, SiC/SiC

Завдання:
➢ Вибір матеріалу покриттів для Zr- оболонки (корозійна стійкість в 

нормальних і в аварійних умовах, дослідження радіаційної стійкості);

➢FeCrAl – оптимізація складу, дослідження радіаційної стійкості;

➢SiC/SiC – вибір архітектури і технології виготовлення, дослідження 

корозійної стійкості в нормальних умовах, дослідження поведінки під 

опроміненням.
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➢Збільшення вигорання палива (>60 

МВтд/кгU)=> Більш тривалий цикл =>

Більш корозійне середовище

Ядерне паливо ВВЕР, толерантне до аварійних 
інцидентів (Accident Tolerant Fuel)

В світі визначені два шляхи створення модифікованих паливних оболонок для ЛВР :

Довготривалий (>10 років): нові оболонки (SiC/SiC композити, FeCrAl, Mo/FeCrAl);

Середній (≤10 років): існуючі цирконієві сплави із захисними покриттями (Cr, SiC, FeCrAl 

та ін.)

E110

Покриття

Цирконієва трубка із вакуумно-дуговим 

покриттям на основі хрому

➢Запобігання тяжких наслідків (вибуху 

водню) при аварії із втратою теплоносія 

(Fukushima-1; 
Zr + 2H2O = ZrO2 + 2H2, (LOCA) 

Необхідність підвищення  надійності паливних оболонок ядерних реакторів викликана:

❖ Проведені дослідження вакуумно-дугових керамічних та металічних покриттів на макетах твелів в

потоці пари;

❖ Цирконієві трубки з покриттями на основі хрому (h ~ 10 мкм) показали найкращі захисні властивості

при високотемпературних випробуваннях (600-1020 ° C);

❖ Розроблені хромові покриття можуть забезпечити захист цирконієвих паливних оболонок в умовах

аварії протягом 1 години (ІФТТМТ, НТК ЯТЦ, ННЦ ХФТІ).



ПЕРІОДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА СТРУКТУРИ 

МЕТАЛУ ЕЛЕМЕНТІВ ТРУБОПРОВОДІВ

Вперше досліджено прямими методами метал «гарячої» та 
«холодної» ниток ГЦТ ВВЕР-1000 після 200 тис. годин

експлуатації.
Визначено, що:
1. Метал ГЦТ після експлуатації відповідає вимогам технічних умов;
2. У процесі тривалої експлуатації виявлено ознаки старіння металу 
(зменшенні середньої величини зерна, збільшенні частки 
пластинчастого перліту в структурі, появі виділень зерномежевих 
карбідів, зниженні ударної в'язкості;
3.  Темпи змін властивостей металу при тривалої експлуатації для 
кожного окремого ГЦТ варіюються и потребують періодичного 
контролю прямими методами (методом Мікрозразків)

Досліджено причини прискореного руйнування 

трубопроводів технічної води
Визначено, що:

1. Метал трубопроводів (Ст20 сучасного виготовлення) 

може мати наднормову кількість неметалевих 

включень, це приводять до інтенсивного розвивання 

корозійних дефектів; 

2. Для підвищення надійності трубопроводів перед 

використання  металу необхідно контролювати 

кількість неметалевих включень.
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З'ЯСОВАНІ ПРИЧИНИ ТА МЕХАНІЗМИ   ЗНОСУ ПЛАСКОСПІРАЛЬНИХ 

ТРУБНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДІГРІВНИКІВ ВИСОКОГО ТИСКУ НА АЕС С 

ВВЕР-1000

Експлуатаційний знос трубопроводів з феритно-перлітних сталей відбувається в результаті 
вибірної корозії перлітної фази, що супроводжується кавітацією та винесенням продуктів у водну 

середовище. Формується ямковий рельєф поверхні. 

Більш інтенсивне зношення  на розтягнутих  сторонах згинів обумовлено турбулентністю, а також 
деформованим станом металу і підвищеною концентрацією водню 22
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Необхідність в реакторах покоління 4 (Gen IV)

Нержавіюча сталь-
розпухання.

Взаємодія розпухання-
повзучість, викривлення 
прутків, але без руйнування.

53 знa 

27.8%

34 знa

14%

52 знa    

29.8%

Зумовлене порами окрихчення
в збірках із  сталі X18H10T.

Традиційні матеріали – не влаштовують !!!

Потрібні інші конструкції реакторів та новітні  матеріали!

Перші реактори Поточні реактори Модернізовані реактори Реакторні системи майбутнього

Покоління 1, Вигоряння ~2%

Покоління 2, Вигоряння ~3%

Покоління 3 та 3+, Вигоряння ~5%

Впровадження “пасивної системи безпеки” на рівні конструювання ядерних реакторів виключаючи
елементи електричного автоматичного обладнання (внаслідок його пошкодженню) і мінімізація впливу
операторів на функціонування ядерних реакторів (так званий людський фактор).

Низька ефективність (~33-34%) ядерних реакторів у порівнянні з тепловими енергетичними реакторами з
твердим паливом (~45% і вище). Необхідне підвищення вигоряння ядерного палива.

За останніх 60 років не було досягнуто
значного збільшення вигоряння палива!
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Sodium Fast Reactor (SFR)

Supercritical Water 

Reactor (SCWR)

Very High Temperature 

Reactor (VHTR)

Molten Salt Reactor (MSR)

Lead Fast Reactor (LFR)

Gas Fast Reactor (GFR)

Нові виклики для матеріалів реакторів 4 покоління

Тип реактору

Вихідна 

температу

ра 

теплоносі

я, (◦C)

Максима

льна доза,

зна

Тиск, 

(Мпа)
Теплоносій

SFR 550 200 0,1
Натрій

MSR 1000 200 0,1
Розплав

солей

SCWR 500 15-67 25 Вода

LFR 800 200 0,1 Свинець

VHTR 1000 1-10 7 Гелій

GFR 850 200 7 Гелій/CO2

Нові проблеми для матеріалів (T, зна, корозія, 

60 р. експлуатації, підвищення пасивної безпеки)
6 типів реакторів Покоління 4:
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““Матеріалознавство більше, 

ніж будь-коли, є одним із 

головних викликів для діючих і 

майбутніх поколінь ядерних 

енергетичних установок”
F.Carre, Director CEA,07.11.16

( NuMat 2016,Montpellier)
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Дрібні виділення

Y2(Ti,Zr)2O7

Дисперсно зміцнені оксидами (ДЗО) матеріали

26

Топр =450 С

Х18Н10Т

D=100 зна

Комерційні ДЗО-сплави :
Феритна матриця+ оксидна дисперсія

MA956 & PM2000: Fe - 20 Cr – Al - Ti – 0.5 Y2O3

MA957 : Fe – 14 Cr – 1 Ti – 0.3 Mo – 0.25 Y2O3

ДЗО аустенітні сталі:
18Cr-10Ni-Ti+Y2 (Ti+Zr)2O7

ДЗО сталь

Топр =450 С

D=100 зна

При дозі опромінення 100 зна розмір пір в ДЗО-
сталі в 3 рази, а розпухання в 5 разів менше, ніж у
вихідній стали.

Чому саме оксиди?
- Можливість досягнути великої 

щільності нанорозмірних частинок в 

матеріалі;

- Ковалентність, підвищення 

рекомбінації точкових дефектів, значна 

радіаційна та термічна стабільність.



Високоентропійні сплави (ВЕСи). Наступний крок ВЕСи + ДЗО

-200 C

525 C

500 nmДЗО ВЕСи ВЕСи 500mm

В ХФТІ вперше запропонована та реалізована ідея створення ВЕСів, що 

зміцнені нанооксидами Y та Zr. 27

ВЕСи – це  багатокомпонентні сплави з високою концентрацією  кожного компонента, що характерізуються високою 

ентропією змішення, завдяки чому в них реалізуються  однофазні тверди розчини. Встановлено, що ВЕСи с ГЦК 

граткою (аустенітні ВЕСи) в силу особливостей структури можуть витримувати великі радіаційні навантаження. 



Опромінен

ня

Параметри

Cr

Cr+He

Cr+H

Cr+He+H

ЕCr= 0.3 – 1,8 МеВ

jCr =1 - 35 мкA/cм2

ЕНе= 10 - 60 кeВ

jНе = 1 – 500 нA /cm2

ЕН= 10 - 60 кеВ

jН = 1 – 500 nA /cm2

Т опр= 3500 – 8000С

D = 0 – 600 зна

k = 7·10-5 – 2·10-2 зна/с

0.1 – 1.3 appmHe/с

0.1 – 1 appmH/с

Електростатичний (3х-пучковий) прискорювач із зовнішнім
інжектором (ЕСУВІ) 

300 зна

500 зна

600 зна

200 зна

450°C 500 зна

HT9 при 450°C

14YWT
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Необхідність імітаційних експериментів

(12Cr1MoVMnNiW)



Ізоляція радіоактивних відходів АЕС України 

Нинішій стан, проблеми:

⚫ В Україні накопичений великий обєм  рідких РАВ і він оцінюється в 

кількості більш ніж 50 тис.м3, із них на АЕС – біля 20 тис.м3.

⚫ На даний момен  не приянято рішення  відносно остаточної технології 

ствердіння рідких РАВ на АЕС України.

⚫ Розроблена лише технологія цементування з використанням бетоних 

захисних форм для ствердіння кубового залишку. .

⚫ Строк надійної експлуатації таких виробів оцінюється в 300 років, що 

недостатньо для кінцевого геологічного поховання.

2х5см

Склад накопичених РРВ на АЕС України Зберігання сольового плаву в діжках-контейнерах 

і залізобетонних ємностях на ХАЕС
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Технологічні розробки і матеріалознавчі дослідження для 

ізоляції радіоактивних відходів

⚫ Мотивація, головне завдання: Забезпечення екологічної  безпеки сухого зберігання РАВ і кінцевого 

видалення в приповерхневі і геологічні сховища потребує імобілізації шкідливих радіонуклидів в зіхисні 

радіаційно- і корозійно стійкі форми.

⚫ Наша філософія

⚫ Розробка корозійно і радіаційно-стійких керамічних матеріалів з можливістю включення в їх структуру

радіонуклідів.

⚫ Вивчення поведінки синтезованих керамічних матеріалів в умовах радіаційного і корозійного впливу для

обгрунтування їх подальшого використання.

⚫ Основні напрямки досліджень:Розпобка захисних матриць на основі фосфатної кераміки,

зокрема, на основі калій-магнієвого фосфату KMgPO4·6H2O

Попередні результати

⚫ Розроблено метод інкорпорування Cs в захисну матрицю на основі калій-магнієвого фосфату

KMgPO4·6H2O за допомогою синтезу при кімнатній температурі порошкових компонентів MgO, KH2PO4 і

CsCl. (CsCl – продукт хімічної переробки ВЯП)

⚫ Виготовлені експериментальні зразки фосфатної кераміки і проведений комплекс досліджень по

обгрунтуванню її використання в якості альтернативи бетону для ствердіння РА

2х5см

Високощільна кристалічна 

структура отриманої 

фосфатної кераміки
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Изоморфні 

заміщення K-Cs

Результати досліджень і перспектива

⚫ На підставі отриманих результатівв запропонована робота в

НАЕК: Розробка і дослідження фізико-механічних властивостей

кристалічних матриць, в тому числі керамічних фосфатних

композицій, для ствердіння рідких РАВ, які відрізняються

підвищеною радіаційною та корозійною стійкістю в порівнянні з

традиційним бетоном.

⚫ Рішення НАЕК: пропозиція ухвалена і прийнята на розгляд.

⚫ :Рентгенофазний аналіз синтезованих матеріалів після

інкорпорування в них цезію показав:

⚫ Кристалічна структура K1-xCsxMgPO4∙6H2O не змінилася

у порівнянні з KMgPO4·6H2O

⚫ . Спостерігається невеликий зсув рентгенівських ліній у

бік менших кутів, що підтверджує заміщення атомів

калію (К) атомами цезію (Cs) –ізоморфні заміщення.

⚫ Визначена корозійна стійкість методом вищолочення у

воді (методика МАГАТЕ)

⚫ Показано, що швидкість вищолочування CS із отриманих

матеріалів на рівні 10-7 г/(см2 д.), що значно нижче

значень, характерних для цементних компаундів, які

традиційно використовуються для імобілізації рідких

РАВ.
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ВЯФЕ НАН України вважає за доцільне науково-технічне

співробітництво із НАЕК “Енергоатом” із залученням академічних

інститутів в розв`язанні проблем розвитку ЯЕК України.

Це співробітництво з НАЕК “Енергоатом” пропонується здійснювати

шляхом реалізації наступних основних напрямків діяльності:

➢Подовження строку експлуатації діючих енергоблоків АЕС:

-обгрунтування строків безпечної експлуатації корпусів;

-прогнозування деградації матеріалів внутрішньокорпусних

пристроїв;

-контроль обладнання і трубопроводів 2 контуру;

➢Розробка новітніх оболонкових матеріалів з високою радіаційною

толерантністю;

➢Переробка і захоронення РАВ і ВЯП;

➢Розробка перспективних матеріалів для підвищення ефективності і

надійності обладнання ядерної енергетики.

Співробітництво ВЯФЕ НАН України із НАЕК “Енергоатом”
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Висновки
1. Ядерна енергетика зараз - це гарант енергетичної незалежності, найбільш

розвинений і високотехнологічний сектор економіки, найважливіший фактор

сталого розвитку країни.

2. Саме матеріали ядерної енергетики є визначальним фактором, що вирішує основні

проблеми безпеки та економіки реакторів, що експлуатуються, та реакторів

новітніх поколінь.

3. Визначена ціль – досягнення комерційно-привабливого рівня вигоряння ядерного

палива може бути досягнуто тільки за рахунок розвитку наукових уявлень про

роль фізичних механізмів мікроструктурної еволюції, що відповідає за зміну

первісних фізико-механічних властивостей та розмірів під час опромінення.

4. НАН України завжди вирізнялася високим рівнем своїх матеріалознавців (ІЕЗ,

ІПМ, ІМФ, ФМІ, ХФТІ та ін.) і володіє величезним потенціалом, що має бути

реалізований, як у вирішенні матеріалознавчих питань сучасної та майбутньої

ядерної енергетики в Україні, так і у вирішенні завдань, які стоять перед світовим

ядерним суспільством.

5   Розв`язання проблем безпечної експлуатації існуючих та створення реакторів 

нових поколінь,що здатні вирішувати енергетичні проблеми людства ,мають 

забезпечуватися сумісними зусиллями експлуатаційників, промисловців, науковців 

та повинно супроводжуватися відповідною політичною волею з боку держави.
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Покоління ядерних енергетичних реакторів

(Гідропрес, 2010)
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Прогноз работоспособности выгородки реактора 
ВВЭР-1000 при длительных сроках эксплуатации
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