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ТИПОВЕ МЕХАНИЗМИ НА 

ДЕГРАДАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ В КР

• окрехкостяване;

• умора на метала;

• корозия;

• механично износване;

• радиационни ефекти,причиняващи пълзене

и разбухване на метала.

Съществуват два типа окрехкостяване,които могат да въздействуват на 

елементите разположени в близост до активната зона на КР. Това са: 

-радиационно окрехкостяване, което може да повлияе както на частите в 

активната зона така и на КР. 

-термично окрехкостяване ,което може да се отрази върху наплавената 

неръждаема стомана по вътрешната страна на КР,  Вътрешно-корпусни 

устройства ВКУ и самия КР.



СТАРЕЕНЕ И МЕХАНИЗМИ НА ДЕГРАДАЦИЯ 

ДОМИНАНТНИ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ НА РЕАКТОРА

Корпусът на реактора (КР) е 
подложен на интензивно неутронно 
облъчване при висока температура  
Експлоатационните условия на КР са 
утежнени и от това, че той работи под 
високо налягане. По време на 
експлоатация под въздействието на 
високата температура и интензивното 
неутронно облъчване в метала на КР 
протичат процеси, които променят 
неговите механични свойства, в случая 
якостта и крехкостта му се увеличават, а 
пластичността и жилавостта намаляват]. 
Степента на окрехкостяване на метала 
(неутронно индуцирано окрехкостяване и 
температурно стареене) на КР и на 
неговите шевове зависи от химически 
състав на метала, от изходното му 
структурно състояние, от натрупания 
интегрален поток (флуенс) неутрони с 
енергия над 0.5 MeV  и от времето на 
експлоатация.



РЕСУРС НА МЕТАЛА ОТ КР

За оценка на окрехкостяването на метала на 
КР под действието на неутронното облъчване и 
високата температура на експлоатация на 
Реакторната установка (РУ) се използва параметъ-

рът критична температура на студена крехкост Тк, 
това е температурна граница характеризираща 
прехода на метала от пластично в крехко състояние. 
Промяната на тази стойност  по време на експлоа-

тация на РУ ∆Тк е част от процеса определен като 
стареене на метала. 

За обосноваване на Ресурса на метала от КР 
е необходимо да се определи прогнозната зависи-

мост  на механическите свойства и характеристики 
на материала от облъчваната част от КР (основен 
метал и заварен метал)  чрез използване резултатите 
от изследване на образци-свидетели (в случая от 
5ЕБ на АЕЦ “Козлодуй” ) на основа действащите в 
момента руски нормативни документи. Представена 
е примерна оценка на ресурс на КР по критерии 
достигане на пределно значение на температура на 
студена крехкост Тк.

Проектни гранични 

стойности за 

експлоатация на корпуса 

на реактора:

-40 години време на 

експлоатация

-допустим флуенс 

57*1022 н/м2



СТУДЕНА КРЕХКОСТ Тк

Критерий за работоспособността на РУ е 

условието - във всеки момент по

време на експлоатация на РУ (Проектни 

режими на работа) достигнатата критична 

температурата на студена крехкост Тк на 

метала от КР (основен метал и заваръчен 

шев) да не превишава нейната пределна 

критична стойност:  Тк  Тka.

След обобщаване на резултатите от 

термохидравлични пресмятания (Мярка 

23241 от ПМ-PTS анализ) са определени 

следните консервативни стойности за 

допустима критична температура на 

студена крехкост за КР тип ВВЕР-1000 на 

5ЕБ на АЕЦ „Козлодуй”:

За метал (зоната с макс. Флуенс) от КР 

Тка =94 °С,  

Заваръчни шев на КР  Тка =67 °С.



ОБЛЪЧВАНИ  ЕЛЕМЕНТИ ОТ КР НА 5ЕБ 

Състав на стомана 15Х2НМФА-А от 5ЕБ на АЕЦ “Козлодуй”:

Материал

Источ

ник на 

информ

ация

С Si Mn Cr Ni Mo V P S Cu

№ 

поков

ката

Марка 

Шев 4 Пас. 0.06 0.24 0.87 1.89 1.72 0.60 н/о 0.008 0.008 0.01

Св-

10ХГНМАА

Шев 3 Пас. 0.06 0.27 0.83 1.86 1.70 0.59 н/о 0.009 0.009 0.03

Св-

10ХГНМАА

Заварен 

Метал ОС Фор.
0.06 0.27 0.83 1.86 1.70 0.59 н/о 0.009 0.009 0.03

ССв-

10ХГНМАА

Пръстен от

горната

част на

АкЗ Пас. 0,17 0,28 0,46 2,01 1,18 0,53 0,11 0,010 0,010 0,04 444791

15Х2НМФА-

А

Пръстен от

долната

част на

АкЗ Пас. 0,15 0,26 0,46 2,24 1,15 0,56 0,1 0,009 0,012 0,055 444807

15Х2НМФА-

А

Oпорен

пръстен Пас. 0.18 0.26 0.43 2.06 1.15 0.55 0.12 0.009 0.012 0.04 444588 15Х2НМФА

За изготвяне на ОС от основен метал е използван припуска от пръстен долна част на Акз поковка №444807



ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА ФЛУЕНСА

Определянето на флуенса е осъществено чрез 
пресмятане, изпълнено в приближение S8P3 с използване на 
програмния комплекс TORT за решаване на уравнението за 
пренос на неутрони по метода на дискретните ординати и 
библиотека с макроскопически транспортни сечения за мате-

риалите използвани за моделиране на реактора, съста-

вени от библиотеки с транспортни сечения BUGLE-96.

Интерпретирането на моделните пресмятания с 
комплекса TORT  се свежда до представяне на геометричния 
модел и описание на източника на неутрони от делене. 
Степента на точност за представяне на геометрията и състава 
на материала в голяма степен се определя от детайлното 
описание на макроскопичните транспортни сечения за бързи 
неутрони в АкЗ и в близост до нея. 

Представени са стойности на флуенса акумулирани в 
максимума на азимутално и радиално  разпределение на 
флуенса за протеклите до този момент 22 кампании на блок 
№ 5 и прогнозни стойности след 22 до 53 кампания за основ-

ния метал от КР. Прогнозирането е извършено чрез използ-

ване ескстраполирана средна стойност на флуенса на основа-

та на 5 преминали кампании.  Тази стойност е използвана за 
определяне на флуенса за проектен период на експлоатация-
40 год. и надпроектен срок на експлуатация от 60 год. 

Кампа

ния Флуенс

Експл.-

Год.

1 1.02

5 4.81

6 5.49

9 8.59

10 9.81

20 16.98

23 19.32 30

25 20.89

30 24.80

33 27.14 40

35 28.71

40 32.62

45 36.53

50 40.44

53 42.78 60



ИЗПИТВАНЕ НА УДАРНО ОГЪВАНЕ НА 

КОМПЛЕКТИ ОС ОТ БЛОК №5

В изпълнение на програма за изследване на 
образци-свидетели от блок №5 АЕЦ Козлодуй, до 
сега са изпитани образци от контролния комплект, а 
също първи (1Л, 26016 часа), втори (2Л, 65208. часа) 
и трети (3Л, 149496 часа) облъчени комплекти ОС.

За определяне стойността на критическата тем-

пература на крехкост за материала от корпуса на ре-

актора, са извършени изпитания на ударно огъване
(Шарпи тест) на ОС от основен метал и заварен 
метал. 

Изпитванията на облъчените ОС са проведени в 
“гореща” камера с чук на Шарпи модел  RKP-300, 
притежаващ запас от потенциална енергия 300 Дж.

Определянето на критическата температура на 
студена крехкост по резултати от изпитване на ОС е 
в съответствие с методика:

РД ЭО 1.1.2.09.0789-2012 “Методика определения 
вязкости разрушения по результатам испытаний
образцов-свидетелей для расчета прочности и 
ресурса корпусов реакторов ВВЭР-1000”.



РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА УДАРНО 

ОГЪВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ И ОБЛЪЧЕНИ 

КОМПЛЕКТИ ОС ОТ БЛОК №5

Мате

риал
Комплект

Време на 

престой в КР, 

час

Флуенс,

1022×м-2 Тк, °С ∆Тк, °С

ОМ1

Контролен 0 0 -68 0

1Л 26016 6,9 -60 8

2Л 65208 6,74 -56 12

2Л 65208 20,03 -53 15

3Л 149496 21,28 -59 9

3Л 149496 43,72 -46 22

3Л 149496 60,72 -40 28

МШ

Контролен 0 0 -47 0

1Л 26016 5,81 -26 21

2Л 65208 5,56 -29 18

2Л 65208 14,53 -16 31

3Л 149496 17,64 -25 22

3Л 149496 31,45 -15 32

3Л 149496 45,33 -9 38



ОЦЕНКА НА РЕСУРСА НА КР ОТ БЛОКА 5  НА АЕЦ

КОЗЛОДУЙ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КРИТИЧЕСКАТА 

ТЕМПЕРАТУРА НА КРЕХКОСТ

На следващите два слайда са представени в графическа форма зависимостите 

Тк(F,t) в сравнение с пределните значения на Тк :

За ОМ  на КР  Тка =94 °С,  

За МШ на КР  Тка =67 °С.

За време на експлоатация по-вече от 100 хил. часа и съгласно методика РД 

ЭО 1.1.2.09.0789-2012, зависимостта за прогнозиране на Тк придобива 

следния вид:

За ОМ от КР на блок 5 :

Tк(F,t)=Тко + 2 + TF(F) +38;  където            =2, и  inf

tT

8,0

0

45,1)( 











F

F
FTF

За МШ от  КР на блок 5 :

Tк(F,t)= Тко + 7 + TF(F) +26 , където             =7  и inf

tT

8,0

0

57,1)( 











F
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РЕСУРС НА КР ОТ 5ЕБ  ПО ИЗМЕНЕНИЕ Тк ЗА  

ОСНОВЕН МЕТАЛ
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РЕСУРС НА КР ОТ 5ЕБ  ПО ИЗМЕНЕНИЕ Тк ЗА  

ЗАВАРЕН МЕТАЛ
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ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Окрехкостяването на заваръчния шев с увеличаване на кампаниите, 

респективно акумулирания флуенс в КР е по интезивно в сравнение с това на 

основния метал. 

2. Разликата между прогнозната стойност на Тк за основен метал и 

резултатите от изпитване на ОС основен метал са в границите 70-90 ºС, като 

по-ниските стойности са за резултатите от изпитване на ОС.

3. По резултати от пресмятанията и резултати от изпитване на ОС от 

основен метал за КР на 5ЕБ, може да се твърди че ресурсът на основен метал 

по отношение  достигане пределно значение на Тк (студена крехкост), е 

повече от 60год. експлоатация на РУ.

4. Разликата между пресметнатите по методиката прогнозни стойности за 

Тк и тези за Тк получени с използване на резултати от изпитване на ОС за 

заварен метал са в границите  40-50 ºС, така че по-ниските стойности са от 

резултати от изпитване на ОС.

5. Построената прогнозна крива по резултати от изпитване на ОС заварен 

метал и самите резултати от изпитване на ОС, обосновават че пределната  

стойност за Тк ще се достигне след повече от 60год. експлоатация. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


