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НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

НАРЕДБА за осигуряване безопасността на ядрените централи    
(приета с ПМС№245 от 21.09.2016, обн.ДВ, бр.76 от 30.09.2016г.) 
 

Чл. 230.  
(1) Управлението на стареенето на корпуса на реактора и на неговите 
заваръчни шевове отчита всички приложими фактори, включително 
радиационно окрехкостяване, термичното стареене и умора, и сравнява 
тяхното развитие през проектния срок на ЯЦ с предвиденото в проекта. 

(2) Надзорът на основните структури и компоненти трябва навреме да 
открива началото на процесите на стареене, за да намали мерките за 
предотвратяване и възстановяване. 



ВЪВЕДЕНИЕ 
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Корпус на реактор ВВЕР 1000/320 
 

1. Фиксиращ опорен пръстен 

2. Фланец на корпуса 

3. Пръстен с щуцери – горен 

4. Разделител на потока 

5. Пръстен с щуцери – долен 

6. Носещ опорен пръстен 

7. Цилиндър с носещ щлици 

8. Цилиндрични тела 

9. Направляващи за шахта 

10. Елиптично дъно 



МЕХАНИЗМИ НА СТАРЕЕНЕ 
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Критичен  
компонент 

Околна среда, 
стресори 

Механизъм  
на стареене 

Ефект  
на стареене  

Основен метал  
(15Х2НМФА-А) 

Заварени съединения  
(Св-12Х2Н2МАА)  
(разположени срещу активната зона) 

Неутронно и гама 
облъчване 

Радиационно 
окрехкостяване 

Загуба на якост 

Номинална  
температура 320ᵒС 

Термично  
стареене 

Пукнатиноустойчивост 

Топлоносител  
I контур 

Умора 
Образуване на 
пукнатини 

Антикорозионна наплавка 
(08X19H10Г2Б) 

Неутронно и гама 
облъчване 

Радиационно 
окрехкостяване 

Загуба на якост 

Номинална  
температура 320ᵒС 

Термично  
стареене 

Пукнатиноустойчивост 

Топлоносител  
I контур 

Умора 
Образуване  
на пукнатини 

Топлоносител  
I контур 

Корозия под 
напрежение 

Възникване и 
нарастване на 
пукнатини 

Уплътнителни повърхности на 
разглобяемите съединения на 
корпуса (38ХН3МФА) 

Шпилкови гнезда 

Топлоносител  
I контур 

Локална корозия 
Борна корозия 

Язви, питинги, 
изменение на 
размерите  

Механически 
натоварвания 

Механически 
повреждания 

Смачкване, пукнатини 
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УПРАВЛЕНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ 

Програмa за управление на стареенето на корпуса на реактора 

 
 

 

•   Координира съществуващите програми и инструкции на АЕЦ 
“Козлодуй”, имащи отношение към управление на стареенето на корпуса 
на реактора 
  

 

•   Предвижда мониторинг на съответния експлоатационен опит и 
резултати от научно-изследователската и развойна дейност 
 

 

 

•   Включва дейности с външни  и международни организации за 
техническа подкрепа 
 

 

 

•   Нейното прилагане изисква извършване на оценка на необходимостта 
от допълнително обучение 
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УПРАВЛЕНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ 

Програмa за управление на стареенето на корпуса на реактора 

•   Идентифициране, откриване и изследване на механизмите и ефектите на 
стареене 

•   Изучаване и мониторинг на процесите на стареенето 

•   Разработване и прилагане на мерки за смекчаване на процесите на 
деградация и превантивни мероприятия 

•   Установяване на критериите за приемане 

 

•  Разработване и внедряване на коригиращи мероприятия 
 



Радиационното окрехкостяване е основният процес, който е способен да 
ограничи експлоатационния срок на корпуса на реактора. 

Радиационното окрехкостяване не е причина за възникването на пукнатини, но 
намалява устойчивостта на метала на корпуса към зараждането и развитието на 
пукнатини в резултат на умора и корозия под напрежение. 

Основният повреждащ фактор е неутронният поток. 

Определящи параметри на техническо състояние на корпуса на реактора: 
критична температура на крехкост на метала, якостните характеристики, 
характеристиките на еластичността и промените в тези характеристики, дължащи се 
на влиянието на неутронно облъчване. 
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РАДИАЦИОННО ОКРЕХКОСТЯВАНЕ 

Разположение на стандартна 
сборка с образци-свидетели в 
реактора 



РАДИАЦИОННО ОКРЕХКОСТЯВАНЕ 
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Температура на изпитвания, ᵒС 

Микроструктура “Основен метал” 

Радиационното окрехкостяване се 
управлява чрез постоянно следене на 
акумулирания флуенс в корпуса на 
реактора и периодично изследване на 
лъчевите образци-свидетели. 

Микроструктура “Метал на шева” 

Повърхност на разрушаване 
“Основен метал” 

Повърхност на разрушаване 
“Метал на шева” 



РАДИАЦИОННО ОКРЕХКОСТЯВАНЕ 
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Валидиране на неутронния флуенс на корпуса на реактора се извършва 
регулярно чрез облъчване на прагови активационни детектори в задкорпусното 
пространство. В устройството за позициониране на детекторите се монтират 
два комплекта активационни детектори.  

Позициите на детекторите са съобразени с изискването за оценка на 
пространственото разпределение на неутронния флуенс както в азимутално, така и в 
аксиално направление. 

Първият от тях е 
разположен в хоризонтално 
направление на нивото на 
III шев срещу зоната с 
очакван максимален 
флуенс, близо до III ос на 
реактора и съдържа 26 
елемента, закрепени върху 
алуминиева лента.  

Вторият комплект се състои от 
19 елемента и е монтиран в 
аксиално направление, като 
пресича хоризонталния в 
близост до III ос на реактора.  

Устройство с детектори за облъчване зад корпуса на ВВЕР-1000 



ТЕРМИЧНО СТАРЕЕНЕ 

Термичното стареене води до влошаване на механичните свойства на материала, 
което се обяснява със структурни промени в материала под влиянието на високите 
температури. 

Основният повреждащ фактор е високата температура. 

Определящите параметри на техническото състояние на корпуса на реактора: 
критична температура на крехкост на метала, механичните характеристики и 
промени в тези характеристики поради термичното стареене. 

Термично стареене на корпуса на реактора се управлява чрез периодично 
изследване на топлинните образци-свидетели. 

Изработване на допълнителна контейнерна сборка чрез опаковане в 
цилиндрични контейнери на образците, реконструирани от половинките на 
изпитаните образци, с цел тяхното поставяне в реактора за допълнително топлинно 
въздействие.  
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1. Вставка 
2. Опашка 
3. Заварено съединение (импулсно дъгово заваряване) 



УМОРА 

Умората се смята също за доминиращ механизъм на стареене, въпреки че има 
много голям запас на якост от гледна точка на натрупаната циклична повреждаемост. 

 Основни повреждащи фактори: промените в налягането и температурата, 
циклично променящи се натоварвания, като, например, затягане на шпилки или 
усилия и моменти от тръбопроводите към патрубките.  

Определящи параметри на техническото състояние: състоянието на основен 
метал и метал на заварените шевове, циклите на натоварване на РУ. 

Умората на корпуса на реактора се управлява чрез поддържане на “Регистър за 
следене на натрупания брой цикли на реакторната установка при проектни 
режими”.  

В случай на превишаване на фактическия брой цикли, определения за периода на 
ДСЕ прогнозен брой, или в случай на възникването на нерегламентиран режим на 
работа на реакторната установка, се провеждат разчети на якост, с цел проверка на 
отговаряне на условията на циклична якост на корпуса на реактора. 
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КОРОЗИЯ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ 

Корпусът на реактора отвътре и уплътнителната повърхност са напълно плакирани 
с двуслойна аустенитна неръждаема наплавка. 

Транскристална корозия (през зърната на метала).  

Междукристална корозия (по границите на зърната).  

Основни повреждащи фактори: корозионна среда (топлоносител на първи контур), 
температурни и механични напрежения. 

Определящи параметри на техническо състояние: състоянието на основния метал 
и заварените шевове. 

Корозията на корпуса на реактора се управлява чрез управление на 
водохимичния режим и чрез корозионно обследване на оборудването, с цел 
своевременно откриване на корозионни и ерозионни увреждания (обща корозия, 
язви, питинги и др.), както и контролиране състава, количеството и състоянието 
на отложенията. 

Радикално средство за предотвратяване на корозионното разрушаване под 
напрежение – твърдо нормиране на качеството на топлоносителя на първи контур за 
съдържанието на кислорода и халогените (изключение на превишаване на 
установените граници). 
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БОРНА КОРОЗИЯ 

Топлоносител на първи контур – химически очистена борирана вода с 
температура 270ᵒ- 350ᵒС и налягане 160 kgf/cm2. 

Разтворът на борната киселина може да разруши въглеродните и леко 
легираните стомани. Борната киселина е сравнително слаба киселина, но когато 
попадне на гореща повърхност, водата се изпарява и остава концентриран разтвор на 
борна киселина.  

Корозията би могла да се развие в резултат на теч от фланцевите съединения на 
щуцерите на система за управление и защита и температурен контрол на горния 
блок.  

Основният повреждащ фактор е корозионната среда – топлоносител на първи 
контур.  

Определящият параметър на техническото състояние: състоянието на основния 
метал. 

Борна корозия се заражда и развива поради изтичане на топлоносителя от 
първи контур. В случай на окриване на протечката е необходимо тя да бъде 
отстранена заедно с причините на нейната поява, и да бъдат извършени 
необходимите коригиращи мероприятия (ремонт или замяна).  

Предотвратяването на изтичане на топлоносителя на първи контур е най-добрата 
защита срещу корозия в резултат на действието на борна киселина. 
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МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ 

В процес на експлоатация на уплътнителните повърхности на главния разьом на 
корпуса на реактора в резултат от силовото въздействие на никеловите уплътнения, 
могат да се появят несъвършенства от механичен произход. Също, в резултат на 
затягане на шпилките М170 mm могат да възникнат механични повреди на резбовите 
повърхности на шпилъчните гнезда. 

Основни повреждащи фактори: механични натоварвания. 

Определящ параметър на техническото състояние: състоянието на основния и 
наварения метал. 

Механичните повреди са характерни за зоните на уплътнителните канавки и 
резбовите повърхности на шпилъчните гнезда. Тези зони се контролират 
периодично, подлежат на ремонт и не са лимитиращи за срока на експлоатация на 
корпуса на реактора. 

Стриктното спазване на експлоатационните и ремонтните процедури и 
инструкции при извършване на операции по уплътняване на главния разьом на 
реактора и контрол на усилията при затягане на шпилки М170 mm, са мерки, 
предотвратяващи възникването на механични повреди на корпуса. 
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ОТКРИВАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ НА СТАРЕЕНЕ 

Прилагат се ефективни методи и средства за идентифициране, откриване и 
изследване на механизмите на деградация на корпуса на реактора 
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА 
КОНТРОЛ  
Експлоатационен 
контрол на основен 
метал, наварени 
повърхности и 
заварени съединения 
на оборудването и 
тръбопроводите на 
блокове ВВЕР-1000 на 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД 

Системите (методики, 
оборудване и персонал) за 
извършване на външно и 
вътрешно корпусен УЗК на КР  
са квалифицирани  на базата 
на Методологията на МААЕ и 
Европейската мрежа за 
квалификация на инспекции 
ENIQ. 



ПРЕВАНТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Оптимално радиационно натоварване на корпуса на реактора 

 Избягване на възможни отклонения от показателите на водохимичния режим 

 Недопускане на термо-хидравлични преходни процеси и състояния, 
водещи до термичен шок под налягане при пускане и спиране на блока 

 Спазване на ограниченията за изменение на температурата и налягането  
по време на разгряване и разхлаждане 

 Не превишаване на допустимите параметри на експлоатация,  
като температура, налягане, скорост на изменение на работните параметри 

 Хидравлични изпитвания на якост се извършват един път на 8 години 

 Съкращаване на общия брой цикли на натоварване 

 Превантивното техническо обслужване и ремонт     

  Използване на подходящи смазочни и почистващи средства, и консумативи               
за БК 

 

15 

Необходими за предотвратяването или свеждане до минимум на възникването и 
развитието на деградация 



КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ 
И КОРИГИРАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Механичните свойства на 
основния метал и метала на 

заварените съединения  

Фактическото значение на 
критична температура на 

крехкост на метала на 
корпуса  

Фактическото значение на 
флуенса на бързи неутрони 

с енергия над 0.5 MeV 
върху корпуса на реактора  

Регистрираните индикации  

Броят цикли на натоварване 
на реакторната установка  

Геометричните размери на 
елементите на корпуса  

на реактора 
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Коригиращо техническо 
обслужване и ремонт 

Допълнителни датчици за 
контрол  за максимално 

пълна информация 

Допълнителни якостни 
анализи от компетентни 

инженерингови компании и 
научни институти 

Нови критерии за 
приемливост на 

установените индикации 

Разширяване на обхвата, 
методите, периодичността 

на надзорните дейности  
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