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Більшість реакторних установок українських атомних електростанцій вже 

вичерпали свій ресурс або термін їх експлуатації добігає кінця найближчим часом. За 

деякими даними у 2020 році лише 3 з 15 українських атомних енергоблоків 

відповідають проектним нормативам експлуатації, а для решти навіть не існує 

проектів модернізації.  

Забезпечення безпеки АЕС з розвитком ядерної енергетики здебільшого 

базується на принципах глибокого різноманітному захисту. Припускається, що 

незважаючи на всі вжиті проектні заходи, включаючи системи безпеки, аварія може 

статися внаслідок технічних відмов і/або помилок персоналу. Історично в практиці 

проектування АЕС і обґрунтування безпеки прийнято умовно розділяти загальну 

сукупність можливих аварійних ситуацій на проектні, для запобігання розвитку яких є 

штатні засоби, що забезпечують не перевищення проектних критеріїв, і запроектні 

(тяжкі аварії), які можуть призвести до істотного пошкодження активної зони аж до її 

плавлення. Тому безпека залишається в усьому світі пріоритетним завданням, що 

визначає перспективи експлуатації існуючих і створення нових атомних 

електростанцій. Це пов'язано з тим, що низка тяжких аварій ядерних енергетичних 

установок призвели не тільки до значного економічного та соціального збитку, але й 

до виникнення негативної громадської думки щодо доцільності використання АЕС. У 

зв’язку з цим, у теперішній час для подальшого розвитку атомної енергетики є 

актуальним створення надійних систем захисту при запроектних аваріях корпусних 

водоохолоджуваних реакторів.  

Після тяжких аварій на АЕС «Трімайл Айленд» (США) та четвертому блоці 

Чорнобильської АЕС, а також інших ядерних енергетичних та спеціальних установках 

стало зрозуміло, що подальший розвиток ядерної енергетики неможливий без 

введення системи безпеки нового рівня -  пасивного захисту АЕС у випадку тяжкої 

аварії з розплавленням активної зони ядерного реактора.  
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Чорнобильська катастрофа сталася через некерований розігрів паливних 

збірок ядерного реактора великої потужності типу РВПК, що призвів до розриву 

трубопроводів охолоджуючого контуру з подальшим паровим вибухом і вибухом 

повітряно-водневої суміші. Ядерне паливо, що залишилось, розплавилося, 

зруйнувало будівельні бетонні конструкції і розтеклося на нижній рівень в 

приміщення басейну-барбатера [1]. Розплав, що містить ядерне паливо і розплавлені 

компоненти внутрішньокорпусних пристроїв називається коріум. 

Понад 30 років науковці та інженери різних країн проводять аналіз її причин та 

розробляють заходи із запобігання аваріям такого масштабу в майбутньому. 

Необхідність такої роботи обумовлена низкою факторів: 

- величезними економічними та екологічними збитками, наслідки яких не 

ліквідовані дотепер і навряд чи будуть усунені у майбутньому; 

- існуванням імовірності тяжкої аварії ядерного реактора з розплавленням 

активної зони. 

У четвертому блоці ЧАЕС не були передбачені заходи щодо пасивного 

управління і ліквідації небезпечних наслідків такої аварії. Усвідомлення цього факту 

підштовхнуло до ідеї пасивного фізико-хімічного управління запроектною тяжкою 

аварією ядерного реактора 

Ключові ідеї пасивного фізико-хімічного управління запроектною тяжкою 

аварією наступні [2]:  

 1. Усі необхідні переміщення коріуму і зниження його тепловмісту 

(температури) повинні відбуватися під дією природних сил, що діють без втручання 

людини (сили тяжіння, градієнта температури, хімічних реакцій, розчинення). Це 

забезпечується складом і розташуванням матеріалів у просторі, що знаходиться під 

реактором.  

2. Матеріали в підреакторному просторі при будь-якому потенційно можливому 

енерговиділенні коріуму, який вийшов за межі першого контуру, і будь-якому його 

складі повинні забезпечувати розведення і охолодження коріуму без порушення 

механічної цілісності пристрою, в якому забезпечується локалізація коріуму. Мета 

розведення: зниження ентальпії коріуму і забезпечення його підкритичності. 

Матеріали, що застосовуються для досягнення цієї мети, у зв'язку зі специфікою їх 

функціонального призначення отримали назву «жертовні матеріали» (ЖМ). Пристрій, 

в якому розміщені ЖМ і здійснюється охолодження коріуму аж до заморожування, 

називається пристроєм локалізації розплаву (ПЛР). 
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Склад і функції жертовних матеріалів в ПЛР визначається концепцією роботи 

такого пристрою. До теперішнього часу існують три концепції локалізації розплаву 

при тяжкій аварії ядерного реактору з деградацією активної зони: 

1. Утримання розплаву активної зони в корпусі реактора [3]. 

2. Розтікання розплаву коріуму на великій горизонтальній поверхні поза 

бетонної шахти реактору з подальшим охолодженням розплаву [4]. 

3. Утримання розплаву коріуму в водоохолоджуваному металічному корпусі, 

розташованому в підреакторному  просторі бетонної шахти (ПЛР тигельного типу) [5, 

6]. 

Широкий розвиток отримала концепція локалізації розплаву активної зони 

ядерного реактору типу ВВЕР великої потужності, запропонована в роботах [6, 7] (так 

звана, тигельна концепція), яка була реалізована під час будівництва АЕС 

«Тяньвань», «Сюдайпу» (Китай), «Куданкулам» (Індія), «Курська-2», «Ленінградська-

2» (Росія), «Аккую» (Туреччина), «Білоруська» (Білорусь), «Пакш-2» (Угорщина), 

«Ель-Дабаа» (Єгипет), «Руппур» (Бангладеш).  

Суть даної концепції полягає в тому, що розплав, який  надходить з корпусу 

реактора, локалізується в розташованому в підреакторному просторі бетонної шахти 

реактора сталевому водоохолоджуваному корпусі ПЛР (рис. 1), який являє собою 

стальний тигель-теплообмінник, що охолоджується ззовні проточною водою, яка 

надходить до шахти в пасивний спосіб. У випадку проплавлення корпусу реактора 

розплав коріуму випливає з отвору і починає рухатися вниз під дією сили тяжіння.  

Для організації цього руху і захисту будівельних конструкцій в ПЛР передбачена 

воронкоподібна конструкція під загальною назвою «плита нижня», на якій розміщені 

шари ЖМ (поз. 13, 14, 15 на рис. 1). Воронка повинна спрямувати розплав вниз в 

тигельну частину ПЛР, заповнену керамічними жертовними матеріалами (поз. 16, 17, 

18, 19 на рис. 1) [5, 6]. В тиглі коріум повинен розплавити жертовні матеріали і 

змішатися з ними в рідкому стані. При цьому повинна знизитися температура суміші, 

що утворюється. Далі розплав охолоджується за рахунок теплопередачі через 

гарнісажний шар і стальні стінки тиглю водою, яка рухається самопливом в 

теплообміннику 7 (див. рис. 1).  

Функціональне призначення захисного покриття з жертовних матеріалів плити 

нижньої полягає [2]:  

- за умов нормальної експлуатації  

• - в забезпеченні теплової ізоляції днища корпусу реактора і захисту від 

нейтронного та гама-випромінювання підреакторного приміщення бетонної шахти.  
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 - при тяжкій аварії з руйнуванням корпусу реактора 

• - в забезпеченні зісковзування коріуму до центрального отвору з наступним 

падінням в кошик пристрою локалізації розплаву; 

• - у тимчасовому захисті бетонних та металічних несучих конструкцій плити 

нижньої від руйнування коріумом на час його стікання в кошик ПЛР.  

Для вирішення цих задач покриття плити нижньої з жертовного матеріалу 

повинно бути багатошаровим:  

1-й шар з ЦКС-М [8] - його основною функцією є зрідження перших 

(металічних) порцій коріуму. Цей шар буде розплавлений і стече разом з коріумом у 

вигляді шлаку в кошик ПЛР; 

2-й шар з ОКА-М [9] призначений для захисту будівельних бетонних 

конструкцій від термічного впливу за умов екзотермічної реакції окиснення 

елементарного цирконію, що міститься в оксидній компоненті коріуму;  

3-й шар виготовлений з бетону з високим вмістом оксиду алюмінію ОКА [10] і 

забезпечує високу термічну та механічну міцність захисного покриття плити нижньої. 

  

 

Рисунок 1 – Схема пристрою локалізації розплаву для АЕС з реакторами типу ВВЕР-1000 

за тигельною концепцією: 

1 - контеймент, 2 - реактор, 3 - бетонна основа, 4 - бетонна консоль, 5 - пристрій 

підводу охолоджуючої води, 6 - пристрій відводу охолоджуючої води, 7 - кільцева 

секція теплообміннику, 8 – кошик, 9 - силове ребро, 10 - секція теплоізолятору (БГК), 

11 - вентиляційний канал, 12 - тепловий ізолятор (БГК), 13 - вогнетривкий бетон 
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(ОКА), 14 - захисний проміжний шар (ОКА-М), 15 - зріджений шар на поверхні плити 

нижній (ЦКС-М), 16 - касета з ЖКМ, 17 - захисний шар (БГК), 18 - шари мурувального 

цементу, 19 - касети з жертовною сталлю, 20 - місце передбачуваного розриву 

корпусу і виникнення течі, 21 - напрямок руху коріуму. Ділянка А дана в збільшеному 

масштабі. 

У теперішній час в Україні вимагає вирішення питання побудови двох 

запланованих реакторів на Хмельницькій АЕС. НАЕК «Енергоатом» пропонує 

будувати на українських АЕС виключно блоки 3-го покоління обладнані пасивними 

системами захисту. Також висловлюється думка не продовжувати діяльність ядерних 

реакторів, термін експлуатації яких вже сплив, оскільки вони належать до реакторів 

2-го покоління і не відповідають сучасним критеріям безпеки. У зв’язку з цим, 

найближчим часом перед українською атомною енергетикою гостро повстане 

проблема побудови нових об’єктів, які відповідають сучасним стандартам безпеки. 

Слід зазначити, що в останні роки в нашій країні приділялась значна увага 

проектуванню пасивних систем захисту (ПСЗ) від тяжких аварій на АЕС [11, 12]. 

Однак розробки, щодо жертовних матеріалів без яких неможлива робота сучасних 

ПСЗ, мають вельми обмежений досвід у світі, а в Україні взагалі відсутні.   

У зв’язку з викладеним вище, метою даного дослідження було отримання 

нових в’яжучих матеріалів для багатошарового захисного покриття плити нижньої 

ПЛР активної зони ядерних реакторів. Беручи до уваги, що матеріал, який захищає 

конструкції приймаючої воронки від руйнування розплавом, повинен з одного боку, 

бути легкоплавким (для того, щоб забезпечити зісковзування відносно холодних 

порцій розплаву та фрагментів конструкцій реактору в ПЛР), а з іншого боку – 

удароміцним та термостійким, то це можливо лише за максимально високої 

концентрації оксидів заліза та алюмінію в ЖМ [2].  

Найбільш перспективною уявляється розробка потрібного в’яжучого матеріалу 

на основі поєднання гідравлічно активних хімічних сполук оксидів заліза та алюмінію. 

До таких сполук відносяться деякі алюмінати, ферити та алюмоферити 

лужноземельних елементів. З цього погляду, викликає безсумнівний інтерес 

чотирикомпонентна система CaO – BaO – Al2O3 – Fe2O3, що містить алюмінати 

кальцію та барію, які забезпечують високу міцність вогнетривких алюмінатних 

цементів, а також ферити кальцію та барію, які характеризуються високими 

масовими коефіцієнтами поглинання гама-випромінювання.  

На основі композицій системи було синтезовано 16 нових складів спеціальних 

в’яжучих та досліджено їх фізико-механічні та технічні властивості. Виявлено, що всі 
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синтезовані цементи є швидкотверднучими в’яжучими з низьким водоцементним 

співвідношенням (0,20 – 0,28). Початок тужавіння   7 хв. – 31 хв., кінець – 12 хв. – 44 

хв. Границя міцності на стиск після 7 діб твердіння досягає 45 – 92 МПа, після 28 діб 

– 52 – 82 МПа. Надано оцінку захисних властивостей синтезованих цементів. 

Розраховано коефіцієнт масового поглинання γ-випромінювання. Встановлено, що 

усі склади мають коефіцієнт масового поглинання більше 100 (190 − 223 см²/г). Таким 

чином, захисні властивості отриманих цементів в 3 – 4 рази перевищують 

відповідний показник для звичайного глиноземного цементу, який складає 50 – 60 

см²/г. 

Висока варіативність вимог до жертовних матеріалів пов’язана з їх 

багатофункціональністю, тому пошук одного матеріалу, який би задовольняв усім 

вимогам, є безперспективним. У зв’язку з цим, нами були обрані три базових склади 

жертовних в’яжучих матеріалів на основі композицій системи CaO – BaO – Al2O3 –

 Fe2O3, які можуть бути основою для створення тришарового захисного покриття 

плити нижньої ПЛР (табл. 1).  

Отже, у результаті проведених досліджень була доведена можливість 

отримання жертовних в’яжучих матеріалів на основі композицій системи CaO – BaO –

 Al2O3 – Fe2O3. Найперспективнішими для створення різних шарів захисного покриття 

плити нижньої ПЛР, на нашу думку, є склади перетинів СA − ВА, BA − C2F и BA − C2F 

− B2F. 
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CА — BА 

50 – 50 
18 30 52 - 51 

ОКА-

М 
7,2 - 

не > 

30 

не < 

25 
30 

ВА − C2F 

50 − 50 
21 30 20 29 59 

ЦКС-

М 
30,2 - 

не > 

15 

не < 

35 
25 

ВА − C2F − 

В2F 

25 − 50 

−25 

21 31 10 38 33 
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Таким чином, синтезовані матеріали можуть служити основою для створення 

сухих сумішей, спеціальних цементів для мурування та захисних бетонів, що 

використовуються в активній зоні ядерних реакторів при будівництві пристроїв 

локалізації розплаву – основаних елементів сучасних пасивних систем захисту при 

запроектних та аварійних ситуаціях на АЕС 
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