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Проблеми надійності в атомній енергетиці є традиційними напрямками науково-практичної діяль-

ності ІЯД. Останній період прогресу в справі підвищення надійності в ядерній енергетиці пов'язаний 
з помітним зростанням вкладу різноманітного комплектуючого обладнання ядерних енергетичних 
об’єктів в кризових ситуаціях на діючих АЕС. Досвід свідчить, що експлуатація обладнання на ядер-
них об’єктах призводить до прискореної втрати ним своїх параметрів, що сприяє більш частому ви-
никненню кризових ситуацій. Деякі групи комплектуючого обладнання потім було названо «критич-
ним» за їхнім внеском у загальну надійність енергетичної установки.  

Вступ. Останнім часом акцент досліджень змістився від традиційних проблем міцності реакторної 
сталі і корпусів реакторів до контролю за станом обладнання, яке входить до складу цих найбільш 
потужних технічних об’єктів енергетики. Створено цілий комплекс профілактичних заходів для своє-
часного виявлення пошкоджень і запобігання аварій. Але використання в рамках одного блока всіх 
процедур, метою яких є забезпечення відповідного рівня працездатності обладнання систем, що є ва-
жливими для безпеки, з урахуванням їхнього взаємозв'язку - дуже тривалий, громіздкий і технічно 
складний процес. Його було спрощено введенням єдиної системи кваліфікації технологічного облад-
нання. У 2004 р. під егідою МАГАТЕ запропоновано ввести до переліку обслуговуючих робіт на АЕС 
обов’язкову кваліфікацію обладнання на його придатність використовуватися на ядерних об’єктах. В 
Україні цей процес було фактично завершено до 2008 р.  

Тому актуальним було проаналізувати результати цього нового етапу удосконалення експлуатації 
об’єктів атомної енергетики і формування науково обґрунтованих шляхів подальшого прогресу цього 
напрямку. Тим більше, що кваліфікація декларується як особливо важлива для вирішення Національ-
ної програми продовження терміну понад проектної експлуатації АЕС. Враховуючи велику увагу до 
цієї проблеми, велику кількість заходів і розроблених нормативних регулюючих документів очікува-
лось отримання значного зростання показників надійності кваліфікованого обладнання.  

Дослідження. Відповідність реально отриманих результатів поставленим завдання кваліфікації до-
сліджувалась аналізом опублікованих статистичних даних [1, 2]. З нього видно, що для подальшої 
надійної експлуатації комплектуючого критичного обладнання все ще існує низка проблем, які вима-
гають вирішення. 

На рис. 1 наведено графік динаміки аварійності електротехнічного обладнання на вітчизняних 
ядерних енергетичних установках в різні періоди експлуатації – до впровадження кваліфікації та піс-
ля завершення цього процесу. 

 

 
Рис. 1. Динаміка відмов в електротехнічному критичному обладнанні АЕС 

у період 1994 - 2004 рр. до впровадження кваліфікації (верхній графік) 
та після впровадження кваліфікації в період 2009 - 2018 рр. (нижній графік). 
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Перші етапи впровадження кваліфікації надали можливості частково вирішити найбільші пробле-
ми експлуатації об’єктів ядерної енергетики. Майже в 2 рази зменшився відсоток відмов в електроте-
хнічному обладнанні. Але водночас стала актуальною проблема подальшого удосконалення процесів 
конструювання і експлуатації ядерних енергетичних установок, особливо в частині комплектуючого 
критичного обладнання. Наприклад, з графіків рис. 1. видно, що незважаючи на кількісне покращен-
ня показників надійності, зберіглася і продовжує прогресувати тенденція до збільшення кількості 
відмов. У всякому разі, цей показник вже впритул наблизився до рівня 2001 р., коли це стало причи-
ною активної розробки нових методів контролю (кваліфікації) за обладнанням. 

Показовим також є порівняльна інформація, наведена на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Відсоток причин аварійності електротехнічного обладнання реактора на АЕС України. 

 
У результаті кваліфікації обладнання загальний об’єм відмов через надійність критичного облад-

нання зменшився з 77 до 58 %. Але одночасно викликає стурбованість падіння якості обслуговування 
обладнання та зниження кваліфікації персоналу. 

Висновки. Впровадження кваліфікації лише частково вирішило завдання підвищення надійності 
АЕС. Це підтверджує необхідність термінового введення в експлуатацію АЕС практики функціона-
льних випробувань критичного обладнання [3] і створення умов залучення штучного інтелекту для 
контролю і прогнозування поведінки об’єкта в усіх його режимах, від стаціонарного до аварійного. 
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