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Питання удосконалення організації та технічного забезпечення фізичного захисту 

АЕС в надзвичайних ситуаціях 

Дерлюк М. І.

Науковий керівник – доктор техн. наук, проф. каф. «Атомні електричні станції»

Погосов О. Ю.

Розглянуті методи вивільнення ядерної енергії та де вони використовуються,

кількість функціонуючих АЕС в Україні, а також необхідність фізичного захисту АЕС та 

радіоактивних матеріалів.

Ціль та задачі дослідження: аналіз шляхів удосконалення засобів забезпечення 

фізичного захисту атомних електричних станцій з урахуванням можливості виникнення 

такої надзвичайної ситуації, яка пов’язана з антропогенним фактором. Для досягнення 

вказаної цілі вирішувались наступні задачі:

- розглянуто технічне забезпечення системи фізичного захисту АЕС в

штатному режимі та проаналізована надійність його функціонування у надзвичайних 

ситуаціях, пов’язаних з антропогенним впливом;

- проаналізовані шляхи удосконалення організації та технічної модернізації 

інженерних засобів фізичного захисту АЕС, що мають використовуватися не тільки в

штатних, але і в надзвичайних ситуаціях.

Було розглянуто інженерно-технічне забезпечення систем фізичного захисту АЕС,

яке включає в себе загородження периметру території атомної електростанції, захист від 

несанкціонованого потрапляння автомобільного транспорту, захист персоналу, що працює 

на контрольно-пропускних пунктах. Крім цього, була описана робота різноманітних 

датчиків, камер, системи контролю та управління доступу і системи формування та 

передачі сигналу тривоги, які допомагають в контролі за ситуацією на території 

підприємства.

Для уточнення, представлені терміни, що описують, хто такий зовнішній та 

внутрішній правопорушник, що з себе представляє система фізичного захисту АЕС в

цілому та на яких законодавчих актах вона базується.

Були розглянуті теоретичні варіанти несанкціонованого потрапляння зовнішнього 

правопорушника на територію АЕС, транспортування вибухових речовин для вчинення 

диверсій та (або) акту ядерного тероризму з застосуванням на свою користь погодних 

умов чи інших надзвичайних ситуацій. На розглянуті приклади, були запропоновані 

можливі методи їх вирішення, що базуються на використанні методів радіоелектронної 
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боротьби, застосуванню дронів, зміни параметрів захисних бар’єрів, а також на пропозиції 

введення нового статусу санітарної зони АЕС. Останній варіант включає в себе зміну 

статусу даної зони для підвищення рівня захищеності ядерної установки та обладнання 

АЕС, що з нею пов’язане, а саме – слід зробити доступ в санітарно-захисну зону 

юридично та фізично забороненим, в деяких випадках – обмеженим та санкціонованим.

Крім нових пропозицій, було розглянуто культуру безпеки АЕС та людський 

фактор, який є невирішеною проблемою та який ніяким поліпшенням технічного 

забезпечення безпеки повністю не зникне.
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