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Пожежа, як один із варіантів розвитку радіаційної аварії 

на атомних електростанціях України 

 

Атомна електростанція (АЕС) є складним комплексом, що налічує велику 

кількість споруд технологічно пов’язаних між собою. З метою отримання 

електроенергії виконують багато різних технологічних операцій в процесі яких 

повинна забезпечуватись безвідмовна та безпечна робота складного устаткування. На 

сьогоднішній день в Україні функціонує 4 АЕС з реакторами типу ВВЕР, які налічують 

15 енергоблоків. 

Найбільш небезпечна ланка в технологічному процесі отримання електроенергії 

– ядерний реактор. На АЕС України найпоширеніші корпусні, водо-водяні енергетичні 

реактори (ВВЕР). На АЕС з реакторами типу ВВЕР в якості ядерного палива 

застосовується головним чином двоокис урану-238, що розміщується в 

тепловиділяючих елементах (ТВЕЛ). Під час реакції в ТВЕЛ накопичуються 

радіоактивні продукти ядерного поділу. Процес ділення в ТВЕЛ триває кілька років, 

оскільки завантаження реакторів ядерним пальним здійснюється не частіше одного 

разу на 3 роки. За цей термін короткоживучі ізотопи розпадаються. Одночасно йде 

накопичення радіонуклідів з великим періодом напіврозпаду (стронцій-90, цезій-137, а 

також плутоній-239 (-240, -241, -242)). В ході трирічного періоду експлуатації реактора 

процентний вміст довгоживучих радіонуклідів в продуктах ядерного поділу 

збільшується. У разі радіаційної аварії останні створюють стійке радіоактивне 

забруднення місцевості. Досвід попередніх років експлуатації реакторів типу ВВЕР не 

дає гарантії того, що виключена можливість розгерметизації системи їх охолодження. 

Це можливо за наступних причин аварійних ситуацій:  

- при розтріскуванні паливних таблеток виготовлених з двоокису урану 

відбувається розбухання тепловиділяючих елементів з їх подальшим руйнуванням. В 

результаті цього продукти поділу виходять в теплоносій, при цьому підвищується 

радіоактивність першого контуру; 

- під впливом іонізуючого випромінювання вода розкладається на кисень і 

водень, і при певному їх співвідношенні суміш утворює гримучий газ. Тому, на 

водоохолоджуваній АЕС, завжди залишається небезпека виникнення хімічного вибуху 

(Калінінська АЕС, 1990 рік, руйнування внутрішньо корпусних пристроїв реактора);  

- з різних причин може виникнути інтенсивне пароутворення в першому контурі 

і відбудеться паровий вибух. Даної енергії буде достатньо, щоб скинути кришку 

реактора або зруйнувати його перший контур; 

- в конструкційних матеріалах стінок корпусу реактора і трубопроводів 

неминуче виникають тріщини, розвиток яких може призвести до аварії; 

- більша частина радіаційних аварій на АЕС відбувається в результаті помилок 

або дій персоналу, що не відповідають вимогам затверджених інструкцій. 

Радіаційна аварія (РА) – аварія на радіаційно-небезпечному об’єкті (РНО), що 

приводить до виходу або викиду радіоактивних речовин і (або) іонізуючих 

випромінювань за передбачені проектом для нормальної експлуатації даного об’єкту 

межі в кількостях, що перевищують встановлені межі безпеки його експлуатації. РА 



можуть починатися і супроводжуватися тепловими вибухами і пожежами. Ядерні 

вибухи на АЕС практично виключені. Аварії на АЕС підрозділяються на проектні та 

запроектні (гіпотетичні). Система технічної безпеки на АЕС, як правило, забезпечує 

локалізацію максимальної проектної аварії, але не дозволяє уникнути гіпотетичних 

аварій. Аналіз аварії на Чорнобильській АЕС дозволяє зробити деякі висновки:  

- газо-аерозольна хмара викиду поширюється на сотні кілометрів і є потужним 

джерелом випромінювання; 

- радіонукліди, що знаходяться в газоподібному стані не затримуються 

респіраторами; 

- забруднення місцевості має складний характер і важко прогнозується в процесі 

аварії;  

- спад радіоактивності в часі багато в чому визначається наявністю 

довгоживучих радіонуклідів; 

- дрібнодисперсний склад радіонуклідів сприяє їх проникненню в мікротріщини, 

пори, населені об’єкти і істотно ускладнює їх дезактивацію. 

Найбільш складною обстановка при виникненні пожежі на АЕС може 

утворитись в приміщеннях контрольованої зони та гермооболонки, де встановлені 

маслосистеми і маслобаки головних циркуляційних насосів. Наявність великої 

кількості масла і розгалуженої мережі маслотрубопроводів створює сприятливі умови 

для розвитку пожежі, що супроводжується внаслідок недостатнього повітрообміну 

наявністю сильного задимлення та високої середньооб’ємної температури. На шляхах 

поширення полум’я можливий вихід з ладу силових і контрольних кабелів, 

комутаційної арматури та іншого обладнання. Обстановка на пожежі характеризується 

наявністю токсичних і радіоактивних речовин у продуктах згорання та іонізуючого 

випромінювання. Всі роботи по гасінню пожеж можна проводити тільки з 

використанням засобів індивідуального захисту органів дихання та зору і при 

безперервному веденні дозиметричного контролю. Для цього необхідно створювати 

резерв ланок ГДЗС, проводячи їх періодичну зміну. При пожежах в електротехнічних 

приміщеннях неконтрольованої зони можливий вихід з ладу систем контролю, 

управління та захисту реакторної установки, що може призвести до аварійної зупинки 

реактора. Вибір введення сил і засобів на вирішальному напрямку оперативних дій 

необхідно погоджувати з начальником зміни станції. 

За період з 2004 по 2006 рік на АЕС України з реакторами типу ВВЕР відбулось 

чотири пожежі. З них дві на Рівненській АЕС, одна на Запорізькій АЕС та одна на 

Южно-Українській АЕС. З 2007 року по теперішній час на АЕС України аварій та 

пожеж не зареєстровано. Забезпечення пожежної безпеки АЕС відповідно до 

міжнародних норм МАГАТЕ є частиною загальної програми забезпечення ядерної 

безпеки АЕС, адже пожежа може стати однією з причин ядерних подій. З іншого боку, 

ядерні інциденти можуть супроводжуватися значними пожежами. Тому, забезпечення 

пожежної безпеки АЕС є одним з пріоритетних завдань НАЕК “Енергоатом”, якому 

повинна приділятись відповідна увага. 
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