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Глибоко ешелонований захист — сукупність послідовних фізичних бар’єрів на шляху 

розповсюдження радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань у поєднанні з 

технічними засобами і організаційними заходами, спрямованими на недопущення відхилень 

від нормальних умов експлуатації, запобігання аваріям і обмеження їх наслідків. До глибоко 

ешелонованого захисту належать : паливна таблетка, оболонка ТВЕЛа, границя першого 

контуру реакторної установки, біологічний захист реактора, гермооболонка. Практично всі 

енергоблоки, що будувалися останні кілька десятиліть, оснащені захисними оболонками. Їх 

застосування необхідно для захисту атомної електростанції (АЕС) у разі внутрішньої аварії з 

розривом великих трубопроводів і втратою теплоносія, а також у випадку зовнішніх подій: 

землетрусів, цунамі, ураганів, смерчів, падінь літаків, вибухів, ракетних ударів і т.д. 

Залізобетонні та попередньо-напружені оболонки вперше з’явилися в США. Перша, 

залізобетонна гермооболонка, була споруджена на АЕС Коннектикут Янкі, що була введена в 

експлуатацію в 1968 році. Попереднє напруження оболонки вперше застосоване на АЕС 

Роберт Е. Джина (пуск в 1969 році), але лише часткове, вертикальне в стінах. Повне попереднє 

напруження стін і купола вперше застосоване на АЕС Палісадес (пуск в 1971 році). Потім 

практика будівництва гермооболонок з попередньо-напруженого залізобетону стала все 

ширше розповсюджуватися в США, Канаді, Японії, Бельгії (АЕС Тіанж, блок 1, 1975 році), 

Франції (АЕС Фессенхейм, блоки 1-2, 1977 році), СРСР. Перше застосування такої 

гермооболонки в радянському реакторобудуванні — АЕС Ловііса з реакторами ВВЕР-440 в 

Фінляндії (перший блок пущений в 1977 році), потім, починаючи з Нововоронезької АЕС 

(блок 5, пуск у 1980 році) в СРСР будувалися блоки з ВВЕР-1000, оснащені гермооболонками. 

В гермооболонках водо-водяних реакторів розташовується основне обладнання 

першого контору реакторної установки: реактор, циркуляційні петлі першого контуру, головні 

циркуляційні насоси, парогенератори, паровий компенсатор тиску, головний циркуляційний 

трубопровід, чотири іонообмінних фільтра і чотири фільтра-пастки. Гермооболонка 
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спирається на залізобетонну плиту товщиною 2,4 метра, розташовану на висоті 13 метрів. 

Висота залізобетонного купола гермооболонки 67,5 метра, товщина залізобетонної стіни 

гермооболонки і сферичного куполу 1,2 метра. Вся внутрішня поверхня гермооболонки 

облицьована сталевими листами товщиною 8 міліметрів, створюючими герметичний контур. 

Усередині стіни і купола гермооболонки проходять канали 164 високоміцних сталевих пучків 

тросів для створення попередніх протидіючих напружень в конструкції. Проектне зусилля 

натягу кожного пучка 1200 тонн. Рівномірність обтягування захисної гермооболонки 

контролюється системою вбудованих в неї датчиків, постійно ведуться моніторингові роботи 

по визначенню та оцінці геометрії гермооболонки і параметрів її зміни, а також всі зміни 

планово-висотного положення будівельних елементів та їх частин. Перевірка гермооболонки і 

її обладнання на міцність та щільність здійснюється надлишковим тиском 0,5 МПа. При цьому 

навантаження на поверхню гермозони становило близько 600 тис. тонн. Будівельні конструкції 

енергоблоку задовольняють всі сучасні вимоги надійності. Зокрема, обладнання та корпус 

будівлі розраховані і побудовані так, що здатні без порушень витримувати : землетрус у 7 

балів за шкалою MSK-64, смерчі, урагани, пилові бурі, падіння літака масою 20 тонн при 

швидкості 700 км/год, дію ударної хвилі від вибуху 5 тонн тротилу на відстані 200 м. 

Гермооболонки є одним з пасивних бар’єрів безпеки реакторної установки. За 

гермооболонками ведуть спеціальний технічний нагляд з регулярними випробуваннями їх 

функцій з інспекціями державних органів. Головна відмінність будівельних конструкцій 

енергоблоку з реактором ВВЕР-1000 від енергоблоку з реактором РБМК (Чорнобильський 

тип) в тому, що останній немає герметичної захисної оболонки, як ВВЕР-1000. 

Сучасні тенденції в спорудженні гермооболонок спрямовані, в основному, в бік 

нарощування пасивних систем безпеки, тобто не вимагають джерел енергії та сигналу на 

включення систем. У всіх нових проектах гермооболонки подвійні: зовнішня для захисту від 

зовнішніх впливів і внутрішня для локалізації аварій з розгерметизацією першого контуру, 

іншим напрямком у підвищенні безпеки є пастка розплаву ядерного палива і пропалювання 

ним корпусу реактора, а також каталітичні рекомбінатори водню. Дані нововведення в 

області пасивних систем безпеки унеможливлять повторення аварій на Чорнобильській АЕС 

(1986 рік) та АЕС Фукусіма – І (2011 рік). 
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