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Анализ на механизмите на деградация  

на ЗС №111 на ПГ, ВВЕР-1000   

1 - щуцер Ду1200 на ПГ 

2 – ЗС №111  

3 – колектор  на ПГ 

4 – “джоб” на колектора 

5 – щуцери за периодична продувка Ду 20 

1 

Фигура 1 ПГВ-1000М 
Фигура 2 Възел за заваряване на 

колектора I-ви контур към щуцера 

Ду 1200 на ПГ 
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Анализ на механизмите на деградация  

на ЗС №111 на ПГ, ВВЕР-1000 

Механизъм на 

деградация 
Стресор Ефект на стареене 

Циклична умора 

Термично стареене 

Локална корозия 

Корозия под 

напрежение 

Циклични  натоварвания 
Възникване и нарастване  

на уморни пукнатини 

Температурни режими на 

работната среда 

Изменение на механичните 

свойства и характеристики на 

материалите 

Работна среда (ВХР) 
Повърхностни корозионни 

увреждания: ерозионни язви, 

питинги 

Скорост на промяна на 

напрежението 

(деформация), с 

едновременно 

въздействие на 

корозионно активна 

работна среда (мед, 

кислород, pH и др.) 

Възникване и нарастване  

на пукнатини 
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Анализ на механизмите на деградация  

на ЗС №111 на ПГ, ВВЕР-1000 

Механизъм на 

деградация 
Стресор Ефект на стареене 

Корозионна умора 

Забавено 

деформационно-

корозионно 

напукване (ЗДКН) 

Високи механични напрежения 

с едновременно въздействие 

на корозионно активна работна 

среда (мед, кислород, pH и др.) 

Развитие на магистрални/ 

транскристалитни пукнатини 

• Температура на метала в   

  диапазона от 260 до 280°С,  

• Наличие на високи напрежения   

  на опън (над границата на  

   провлачване на метала),  

• Наличие на корозионно активна  

  среда (мед, кислород, pH и др.),  

• Забавена деформация на метала  

  с течение на времето (скорост на  

   деформиране по-малка от 5.10-5 s -1) 

Развитие на проходни 

пукнатини 
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Анализ на механизмите на деградация  

на ЗС №111 на ПГ, ВВЕР-1000 

ДОМИНИРАЩИ МЕХАНИЗМИ НА СТАРЕЕНЕ 

 Циклична (малоциклова) умора  

  - отчита се в разчетите на цикличната якост [1] (проект за ПСЕ на 5 и 6 блок),  

  - резултатите от контрола не показват наличие на пукнатини – механизмът на       

    деградацията не се проявил 

 Локална корозия  
  - окислителни свойства на работната среда по II-ри контур,  

  - наличие на корозионни отлагания в "джобовете" на ПГ. 

ТВО – през щуцерите на периодичната продувка Ду20 

УЗК – повърхностни индикации в корена на ЗС №111 – 5 блок. На 6 блок не са  

          регистрирани фиксируеми индикации 

С подмяна на мед-съдържащото оборудване по II-ри контур (1995÷2004 г.), 

подобряване на ВХР (рН = 9,7÷9,95) и модернизация на постоянна и периодична 

продувка е постигнато: 

→ съществено намаляване на концентрацията на желязо;  

→ значително намаляване (3-4 пъти)  на скоростта на натрупване на продуктите  

     на корозия в ПГ.  
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Анализ на механизмите на деградация  

на ЗС №111 на ПГ, ВВЕР-1000 

ДОМИНИРАЩИ МЕХАНИЗМИ НА СТАРЕЕНЕ 

 Корозия под напрежение и Корозионна умора   

- отчитат се в разчетите на цикличната якост 

- огнищата с язвена корозия са концентраторите за развитие на пукнатини 

- скорост на промяна на напрежението (деформация), високи механични   

напрежения с едновременно въздействие на корозионно активна работна среда   

(мед, кислород, pH и др.) 

УЗК (“корневой” тандем) не е потвърдил наличие на пукнатини в зоната на ЗС 

№111 на 5 блок.  

Фрактографските изследвания, извършени от НПО „ЦНИИТМАШ” [2] на 

темплетите (зоната на повреда на ЗС №111), показват: 

- I етап, образуването на пукнатина на дълбочина 2÷3 mm) настъпва основно по   

механизма на корозионно напукване под напрежение, при това се 

наблюдавали и признаци на корозионна умора; 

- период между началния етап на развитие на пукнатина и етапа на нейното 

последващо развитие, което говори за промяна в механизма на разрушаване; 

- последващото развитие на пукнатината се дължало главно на механизма на 

корозионна умора, с наличието на области на корозионно напукване;  

-  между I и ÌI стадий на развитието на пукнатината е имало значителен 

инкубационен период. 
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Анализ на механизмите на деградация  

на ЗС №111 на ПГ, ВВЕР-1000 

ДОМИНИРАЩИ МЕХАНИЗМИ НА СТАРЕЕНЕ 

 Забавено Деформационно-Корозионно Напукване  

- едновременно наличие на следните фактори [2,3,4,5]:  

 температура на метала 260 ÷280°С, 

 високи напрежения на опън,  

 корозионно активна среда, 

 забавена деформация на метала с течение на времето. 

- отчита се в разчета за циклично нарастване на пукнатина, разположена на   

вътрешната повърхност на ЗС №111, при реализация на механизма на ЗДКН –   

проект за ПСЕ на 5 блок [7]. 

Статистически анализ на данните за повредите на ЗС №111 към 2015 г. [6] показва,   

че основно повредите се развиват в ЗС на „горещите” колектори (4 повреди в   

„студените” колектори от 21, регистрирани в ПГ на руски и украински централи). 

За разчетната пукнатина са избрани максималните размери на индикациите, 

регистрирани при УЗК на ЗС №111 на ПГ4 на 5 блок. 

Съгласно Заключението за ПСЕ на ПГ на 5 блок [8], „регистрираните при УЗК 

индикации не нарастват вече продължително време и не съответстват на 

поврежданията, които са били откривани в парогенератори в руски и 

украински АЕЦ.” 
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Анализ на механизмите на деградация  

на ЗС №111 на ПГ, ВВЕР-1000 

ПОТЕНЦИАЛНИ МЕХАНИЗМИ НА СТАРЕЕНЕ 

 Температурно стареене   

- промяна в разтворимостта на въглерода и азота в α-желязо при високи 

температури (образуването на карбиди и тяхното последващо коагулиране) 

-  втвърдяване на стоманата и, в резултат на това, нейната крехкост  

-  отчита се в разчета на съпротивлението срещу крехко разрушаване – проект 

за ПСЕ на 5 и 6 блок 

Измерените по време на ПГР-

2016 механични свойства на ЗС 

№111 на парогенератори №4 и 

№3 (съответно на 5 и 6 блок), 

се намират над стойностите на 

нормативните изисквания и 

съответстват на паспортните 

данни.  

Влиянието на продължителната 

експлоатация не е довело до 

изменение на якостните 

свойства. 

Фигура 3  Контрол на механичните свойства на 

метала на ЗС №111 по метода на кинетичното 

индентиране с уред ТЕСТ-5У 
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Анализ на механизмите на деградация  

на ЗС №111 на ПГ, ВВЕР-1000 

ПОТЕНЦИАЛНИ МЕХАНИЗМИ НА СТАРЕЕНЕ 

 Температурно стареене (продължение)  

Разчетно-експерименталният анализ [3] на метала на темплетите, изрязани 

от дефектните зони на ЗС №111, показа, че:  

- действителните механичните характеристики на основния и заваръчния 

метал на темплетите, отговарят на изискванията на ТУ на доставките и НД; 

- термодеформационното стареене на метала в зоната на ЗС №111 не може 

да се разглежда като доминиращ фактор, който би могъл да бъде пряката 

причина за повреда в зоната на ЗС №111. 
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Експлоатационен контрол на ЗС №111 

Инструкция  за периодичен контрол: 

 Инструкция за контрол. Експлоатационен контрол на основен метал, 

наварени повърхности и заварени съединения на оборудването и 

тръбопроводите на блокове ВВЕР-1000 на “АЕЦ Козлодуй” , ЦДК.КД.ИН.084 
 
Процедури  за контрол:  

 ЦДК.ВК.ПЦ. 0901-02 – ВК 

 ЦДК.KЦ.ПЦ. 0901-03 – КК 

 ЦДК.УзК.ПЦ. 0901-05 - УЗК  

 

Методика за ултразвуков контрол на възела на заваряване на колектора 

към парогенератор ВВЕР-1000, МЦУ-11-98п с изменение 1, Москва 2007, 

идент № ЦДК.УЗК.МТ.0901-05-03 
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Експлоатационен контрол на ЗС №111 

Периодичност  

≤ 30 000 h на експлоатация (4 г.) – Инструкция за  контрол ЦДК.КД.ИН.084 

 5 блок: 

ПГ 1: през 4 г. 

ПГ2, 3, 4 – ежегоден контрол, под наблюдение – индикации от УЗК 

 6 блок: през 4 г. 
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Експлоатационен контрол на ЗС №111 

 Недостатъци при УЗК съгласно ПН АЭ Г-7-030 [9]: 

 голям брой фалшиви сигнали (неравности в корена на шева) 

 ограничен достъп за контрол 

 при УЗК от страна на колектора постоянно се наблюдава сигнал от 

радиусния преход на “джоба” на колектора с амплитуда, значително 

превишаваща нивото на брака. Този сигнал може да маскира ехо 

сигнали с по-малка амплитуда от пукнатина, разположена на 

повърхността на радиусния преход или в корена на ЗС, което може 

да доведе до пропускане на рефлектора. 
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Експлоатационен контрол на ЗС №111 

 Въвеждане на Методика за УЗК на ЗС №111, МЦУ-11-98П 

 1998 г. – на 5 блок на НВАЕЦ е регистрирано разрушение метала в 

зоната на ЗС №111/1 

Фигура 4 Вътрешна повърхност на ЗС №111/1, ПГ1, 5 блок на НВАЕЦ 
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Експлоатационен контрол на ЗС №111 

 Въвеждане на Методика за УЗК на ЗС №111, МЦУ-11-98П 

 1999 г.  

нова методика за УЗК  “Методика за ултразвуков контрол на възела на 

заваряване на колектора  към парогенератора ВВЕР-1000”, МЦУ-11-98 

 разработена  от НПО “ЦНИИТМАШ”, Москва  

 одобрена от ОКБ “ГИДРОПРЕСС”, Подолск , Московска Обл. 

2003 г.   

 обучение и атестация на дефектоскопистите от АЕЦ “Козлодуй”, 

проведен от НПО “ЦНИИТМАШ”  

 УЗК на ЗС №111 на 5 блок, заедно с експерти от НПО “ЦНИИТМАШ” 

2005 г.  

подобрена Методика за УЗК с идент. № МЦУ-11-98П (изменение 1) 
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Експлоатационен контрол на ЗС №111 

Февруари 2003 - Курс на обучение 
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Експлоатационен контрол на ЗС №111 

 Въвеждане на Методика за УЗК на ЗС №111, МЦУ-11-98П 
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ПЦ30-1,8П 

30° 

Дополнителен контрол със  

специализирани осезатели: 

 “головная” вълна 

 “корневой” тандем (напречна вълна): 

    ПЦП-45-КТ, ПЦП-35-КТ  

 надлъжна вълна: ПЦ30-1,8П, 

                                 RTD 30ºL2 Ell (20x23)  

Образци за настройка/калибрация:  

НО -111 и СОП-ГВ2 

Образец за квалификация:  

НО-111-30 

Фигура 5 УЗК на ЗС №111 със 

специализирани осезатели 
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Квалификация на УЗК на ЗС №111 

Квалификация на системите за БРК е едно от условията за лицензия на 5 и 

6 на АЕЦ “Козлодуй”.  

Квалификация на БРК се провежда съгласно методологията на  МААЕ: 

IAEA-EBP-WWER-11   Методология за квалифициране на системи за 

експлоатационен контрол на атомни електроцентрали с ВВЕР, МААЕ, 

март 1998. 
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Квалификация на УЗК на ЗС №111 

 2009 г. – квалифициран ръчен УЗК на ЗС №111 

 2014 г. – реквалификация:  

 нова редакция на Методика ЦДК.УЗК.МТ.0901-05-03  

 включен автоматизиран УЗК (от 2012 г.):  

 сканер SPH-pipeline scanner  

 осезател RTD 30ºL2 Ell (20x23)  

 многоканален дефектоскоп TOMOSCAN III 



1

9 

1

9 

1

9 

Квалификация на УЗК на ЗС №111 
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ИЗВОДИ 

         На база научни изследвания относно повреждаемостта на ЗС №111 
на парогенераторите ПГВ-1000М и заключения за техническото 
състояние на ПГ по проекта за ПСЕ на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“ са 
определени доминиращи и потенциални механизми на стареене. 

 Най-опасните механизми на стареене, регистрирани в зоната на ЗС 
№111 на руски и украински ПГ, са корозия под напрежение и корозионна 
умора, които при определени фактори могат да предизвикат развитие на 
проходна пукнатина вследствие на забавено деформационно-
корозионно напукване. 

 Резултатите от УЗК и ТВО на ЗС №111 на парогенераторите на 5 блок 
на АЕЦ “Козлодуй” показват наличие на локална корозия (корозионни 
язви, питинги) по вътрешната повърхност на “джобовете” на щуцерите 
Ду1200, която на даден етап от експлоатация се явява като доминиращ 
механизъм на стареене. Не са регистрирани индикации, тип 
пукнатина. 
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ИЗВОДИ (продължение) 

        Сравнителен анализ на индикациите, регистрирани при ежегоден УЗК 
на ЗС №111 на студените и горещите щуцери на ПГ-2, ПГ3 и ПГ4, 
показва, че не се наблюдава тяхното развитие. 

 С подмяна на мед-съдържащото оборудване по II-ри контур и 

поддържане на високоалкален ВХР, както и модернизация на постоянна 

и периодична продувка, е постигнато съществено намаляване на 

продуктите и на скоростта на корозия в ПГ на 5 и 6 блок на АЕЦ 

“Козлодуй”.  

 Въвеждането на нова квалифицирана методика за УЗК на ЗС №111 

спомогна за значително увеличаване на вероятността за откриване 

на дефекти, характеризацията на дефектите и точността на 

измерването им. 
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