Переваги та виклики для
впровадження реакторів SMR в
Україні
Власенко М.І.
ВП НТЦ
ДП «НАЕК «Енергоатом»

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧІ СТАНЦІЇ НАEК «EНЕРГОАТОМ»

ВВEР440

ВВEР440

ВВEР1000

ВВEР1000

ВВEР1000

ВВEР1000
ВВEР1000

ВВEР1000

6000 МВт

ВВEР1000

ВВEР1000

ВВЕР1000

ВВЕР1000

ВВEР1000
ВВEР1000

Загальні встановлені потужності
енергогенеруючих станцій
НАЕК «Енергоатом»

14 148.5 МВт
3313.5 МВт

Ташлик.
ГАЕС

3000 МВт

ЮУАЕС

ВВЕР1000

Александров.
ГЕС

ВВЕР1000

ВВЕР1000

2

СТРУКТУРА ГЕНЕРАЦІЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ
Структура генеруючих потужностей
ТЕС
62,6%
34,3 ГВт

Структура виробництва електроенергії

АЕС
52,5%

АЕС
25,9%
13,8 ГВт

ГЕС та інш.
11,5%
7,4 ГВт

Структура покриття споживання
в піковий період (02.01.2017)

ГЕС та інш.
11,0%

Структура електроенергії на
Енергоринку України
ТЕС
31,8%

ТЕС
37%
7,6 ГВт

АЕС
52%
10,7 ГВт

ГЕС та інш.
11%
2,2 ГВт

ТЕС
36,5%

АЕС
53,9%

ГЕС та інш.
14,3%
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АЕС В СТРУКТУРІ ЕНЕРГОВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ
Частка виробництва електроенергії на АЕС України в
загальній структурі
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ОСНОВНІ ВИКЛИКИ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
 Зношеність та вплив на оточуюче середовище теплової
генерації (ресурс ТЕС відпрацьовано на 80‐90%).
 Незадовільні темпи модернізації
потужностей, в основному ТЕС.

основних

генеруючих

 Повільні темпи впровадження відновлюваної енергетики.
 Необхідність
дублювання
енергетики (переривчастий
відновлюваній енергетиці).
 Дефіцит инвестицій
комплексі.

у

потужностей
відновлюваної
характер енергогенерації у

всьому

паливно‐енергетичному

 Дефіцит маневрових потужностей: згідно проекту Енергетичної
стратегії України частку маневрових потужностей планується
збільшити до 18% до 2035 р.
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ОСНОВНІ ВИКЛИКИ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
 Виконання екологічних норм
 Виконання міжнародних зобов’язань (Паризька угода).
14 липня 2016 р. Верховна Рада України ратифікувала Паризьку угоду.

* О. Дячук. ІЕПр НАН Укріїни. КЛІМАТИЧНА УГОДА ДЛЯ УКРАЇНИ.
http://energyreform.uacrisis.org/climate

Зобов’язання України – до 2030 р. парникові викиди зменшити на 60%
порівняно з 1990 р. Ця мета повинна переглядатись раз в 5 років.
6

ОСНОВНІ ВИКЛИКИ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
 Зняття з експлуатації діючих АЕС починаючи з 2030 р. та
необхідність їх заміни новими атомними енергоблоками.
В період з 2030 по 2040 р.р. закінчиться продовжений термін
експлуатації 12 реакторів.
В період з 2041 по 2055 р.р. закінчиться продовжений термін
експлуатації ще 3‐х енергоблоків АЕС.

7

Визначення та сфери застосування
реакторів малої потужності

 Реактори малої потужності – реактори з потужністю
до 300 МВт.
 Можливе застосування:

 Заміщення старих електростанцій на органічному паливі;
 Гібридне використання ядерної та відновлюваної енергетики;
 Використання в режимі когенерації, в регіонах зі слабко
розвиненими електричними мережами, не електроенергетичне
застосування;
 Економічні причини (менша загальна вартість).

Потужність, МВт

Енергетичний діапазон SMR

Проект реактора

Учасники та розробники SMR
Аргентина

Франція

CAREM

FLEXIBLE

RF

Канада

ІндІя

LEADIR‐PS

AHWR‐300

IMSR
Китай

Японія

HTR‐PM

CAP150/200

4S

IMR

ACP‐100

ACPR50S

GTHTR3
00

FUJI

KLT‐40S

SHELF

ELENA

MHR‐T

RITM‐200

UNITERM

RUTA‐70

SVBR‐100

AVB‐6E

KARAT‐100

GT‐MHR

BREST‐OD‐
300

VBER‐300

KARAT‐45

MHR‐100

Південна Африка
PBMR‐
400

Великобританія

HTMR‐100 SMR

STABLE SALT REACTOR

USA

DMS

NuScale

SC‐
HTGR

LPFT

Данія

Корея

mPower

Xe‐100

SmAHTR

MSTW

SMART

W‐SMR

EM2

MK‐1 PB‐FHR

SMR‐160

G4M

Проекти малих реакторів, перспективних для введення в
експлуатацію в короткотерміновій перспективі
Проекти наземного базування
Теплоносій ‐ вода

Теплоносій ‐ газ

Теплоносій – рідкий метал

Оцінка періоду введення в дію малих реакторів
Найближчий період

Аргентина

Китай

Російская Федерація

На етапі будівництва
CNEA, Аргентина
ОКБМ Африкантова, РФ
INET, Китай

Короткотерміновий період

Китай

Республіка Корея

Средньо‐ і довготерміновий період

США

Сертифікований або на заключному етапі
проектування

Концептуальний дизайн для подальшого
розвитку

KAERI, Корея

CNNC, Китай

BARC, ІндІя

Westinghouse, США

ОКБМ, РФ

NuScale Power, США

DCNSC, Франція

Holtec, США

GE‐Hitachi, США

B&W, США

IRIS, консорціум

НИКИЭТ, РФ

PBMR, ПАР

JAEA, Японія

Hitachi‐GE, Японія

STL, ЮАР

НИКИЭТ, РФ

АКМЭ, РФ

MHI, Японія

Areva, Франція

Toshiba, Японія

ОКБМ, РФ

ОК Гидропресс, РФ

Gen4 Energy,
США

Основні переваги SMR

Серійне будівництво енергоблоків

Модульна конструкція

Підвищена безпека

Гнучкість у використанні

Переваги, спірні моменти і проблеми
Переваги

Спірні моменти і проблеми

•

Коротший період будівництва
(модульність)
Потенціал для збільшення безпеки
та надійності
Спрощений проект
Можливість неелектричного
використання (опріснення води та
інш.)
Заміщення застарілих станцій на
органічному паливі, зменшення
викидів парникових газів

•

Придатність для малих електричних
мереж
Задоволення росту споживання за
допомогою поступового
нарощування потужностей
Гнучкість майданчика
Зменшення аварійної зони
Менша капітальна вартість
Більш легка (простіша) схема
фінансування

•
•
•
•
•
•

Технологічні

•
•
•
•

•

Нетехнологічні

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ліцензування (перший в серії, системи
та компоненти)
Відмінні від LWR технології
Експлуатація та обслуговування
Персонал для багатомодульного
майданчика, людський фактор під час
проектування
Мережа поставок для серії модулів
Потреба у високопрофесійній науково‐
технічній підтримці
Економічна конкурентоздатність
Оцінка вартості станції
Регуляторна інфраструктура
Доступність проектів для новачків
Фізична безпека
Вплив подій Фукусіми на рішення
громадськості

Гібридні системи (SMR + Smart Grid + Акумулювання енергії)

Споживач

Електроенергія
Тепло

Транспорт

Вода
H2
Електроенергія
Тепло

Електроенергія

Опріснення води

SMR

Електроенергія
Тепло
Акумулювання

енергії

SMR для не «електроенергетичного» застосування
Високотемпературні реактори
Реактори з газовим охолодженням
Реактори з теплоносієм з розплаву солей
Реактори з надкритичними параметрами
Швидкі реактори з натрієвим теплоносієм
Реактори з теплоносієм з рідкого металу
З водяним теплоносієм

Централізоване опалення
Опріснення води
Виробництво паперу
Виробництво метанолу

Десульфація нафтопродуктів
Нафтопереробка
Виробництво Н2 з метану
Термохімічне виробництво Н2
Газифікація вугілля
Металургічне виробництво

Визначення необхідних дослідницьких та
конструкторських (R&D) робіт для SMR
Врахування людського фактору, персонал для
пультів керування, операційні процедури для
багатомодульних станцій з SMR.

Стабільність «природної»
циркуляції теплоносія через
АЗ для SMR (PWR‐типу)

Розробка гібридних систем безпеки
для SMR (PWR‐типу)

Аналізи Надійності,
Невизначеності та Чутливості
для інтегрованих механізмів
керування керуючими
стрижнями для SMR (PWR‐типу)

Попередній аналіз безпеки (PSA) для
станцій з кількома SMR, що враховує
відмову за загальними причинами
(Common case Failures)

Основні економічні чинники для SMR
Чинник

АЕС з реактором великої
потужності

SMR

Приведена вартість
електроенергії
(LUEC)

Доведена нижча вартість
електроенергії c/кВт×г у
порівнянні з SMR

Потеннціал зниження приведеної вартості
електроенергії за рахунок серійного
будівництва реакторів

Капітальні витрати

•

•
•

•

Великі початкові капітальні
витрати?
Економія масштабу

•

Початкові кап.витрати можна розділити
Більш просте (простіше?спрощене?)
фінансування
Економія серійного виробництва

Витрати на
підтримку
експлуатації (O&M)

Стабільні (мала варіація)

•
•

Потенціал зниження
Можливі флуктуації за рахунок
невизначеності кількості персоналу та
охорони для багатомодульних систем

Вартість палива

•

Низька вартість; 9‐15% від
повної вартості; залежно
від технології.
Проводяться дослідження
в напрямку безпеки та
економічності палива

•
•

Вартість палива може мати таку саму частку,
як і для великих реакторів
Проводиться багато досліджень укорочених
збірок LWR для отримання ліцензії

Велика вартість.
Потрібно багато часу на
зняття з експлуатації

•
•
•

Менша вартість зняття з експлуатації
Замінні модулі
Фабрична розбірка/зняття з експлуатації

•

Вартість зняття з
експлуатації

•
•

Капітальні витрати
Чинник

Перспективи

Виклики

Компонента капітальних
витрат в приведеній вартості
електроенергії

Потенціал до зменшення витрат під час
будівництва великих потужностей або
серійного

Потрібне велике початкове
замовлення

Вплив місцевої робочої сили
та виробництва

•

«Перший в серії» для модульного
будівництва проти одиничного
будівництва

•

Зменшення часу будівництва для
перевіреного проекту
Для модульного будівництва
потрібна менша кількість
працівників

Вартість ліцензування

Засновано на технологіях LWR –
спрощене ліцензування

«Перший в серії». Необхідний час для
модифікації існуючого
законодавства і регуляторних
правил

Проект містить
постфукусімські
вдосконалення

Більша гнучкість проекту для
врахування досвіду в аварії на Фукусімі
(Зміст незрозумілий)

Додаткові кошти на R&D для систем
безпеки

Гарантування того, що всі
витрати на необхідне
обладнання враховані в ціні

Підтверджений ефект: чим більша
кількість SMR на одному майданчику,
тим вища ефективність витрат
будівництва на майданчику

На вартість впливає затримка
доставки та виникнення дефектів під
час доставки

Гарантування надійної оцінки
вартості власником технології

Подібні серед виробників

Створення «перших в серії»
компонент

Витрати на підтримку експлуатації SMR
(O&M cost)
Чинник

Перспективи

Виклики

Оцінка очікуваних експлуатаційних
витрат і порівняння з досвідом

Досвід експлуатації може привести до
ефективнішої експлуатації SMR

Необхідно отримати досвід експлуатації SMR

Персонал

Кількість персоналу встановлюється
регулятором

Персонал мультимодульної АЕС повинен
отримати кваліфікацію

Характеристики проекту, що
зменшують експлуатаційні витрати

Спрощений проект та досвід

Простота проекту для «першого в серії»

Вплив локалізації в порівнянні з
контрактними роботами

В країнах з розвиненою
промисловістю

В протиріччі з принципом модульності.
Виклик для країн з нерозвиненою
промисловістю

Можливість взаємозаміни частин

• Модульна конструкція з фабрично
виготовленими модулями
• Багатомодульна станція

Стійкість мережі постачання

Покладання на пасивну безпеку та
надлишкові канали для оптимізації
експлуатації та ремонту без
остановки ???

Високий рівень пасивної безпеки або
внутрішньо присуща безпека
покращують витрати O&M

Вартість дослідницьких робіт для першої в серії

Оптимізований графік ремонтів, що
базується на даних досвіду
експлуатації

Багатомодульна станція:
Велика кількість одиничних установок

Запропонована схема планів ремонту повинна
бути узгоджена

Як власник технології оцінює експлуатаційні витрати в порівнянні
з існуючими установками?

«Альтернативне» використання SMR
Чинник

Перспективи

Виклики

«Гнучка»
експлуатація

«Слідування за
навантаженням» ‐‐ можливість
всіх SMR

Залежить від технічних
можливостей, безпеки експлуатації,
вартості експлуатації для
забезпечення високої
частоти/амплітуди

Когенерація
(опріснення
води,
теплопостачан
ня)

SMR добре узгоджуються з
існуючими станціями
теплопостачання та
опріснення.
Багатомодульність гарантує
безперервне постачання

Чи є досвід роботи великих АЕС в
режимі когенерації/опріснення.
Існуючі проекти SMR ліцензовані
тільки для виробництва
електроенергії

Віддалена
мережа
електропоста
чання.

• Можливе приєднання до
малої або слабкої мережі,
де в великих потужностях
немає потреби
• Установка в місцях з
потребою тепла або прісної
води

Необхідна відповідна
інфраструктура, що може бути
неможливо у віддалених місцях

ВИСНОВОК
1.

В найближчому майбутньому в Україні необхідно замінити старі потужності, перш за
все ТЕС. При цьому необхідно враховувати зобов’язання згідно міжнародних
кліматичних угод.

2.

Прогнозується необхідність збільшення маневрових потужностей до 18% до 2035 р.
При цьому забезпечення маневрування за допомогою ТЕС може виявитись
проблемним.

3.

В період з 2030 по 2040 р.р. закінчується продовжений термін експлуатації 12
атомних енергоблоків в Україні. Необхідно замінити їх новими атомними
енергоблоками, які здатні працювати в маневровому режимі.

4.

Інноваційні технології виробництва електроенергії та керування маневровими
потужностями є одними з основних напрямків, що активно вивчаються в світі. В
цьому відношенні модульні реактори малої потужності (SMR) можуть відігравати
важливу роль в енергосистемі України за умови вирішення серії питань, пов’язаних з
їх використанням.
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Дякую за увагу!
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