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Въведение
В световен мащаб ядрените енергийни централи демонстрират

непрекъснато подобрение на експлоатационните си качества и разполагаемост.
Това се отнася и до тяхната безопасност. Въпреки това се наблюдават проблеми
с конструкционните материали, които са използвани в тях. Тези проблеми не са
само от чисто техническо естество, понякога се дължат на грешки в
управлението на централата. С доближаването на експлоатационния срок до
проектния срок на енергоблоковете в АЕЦ възниква необходимостта от
приемането на решение дали да се изведе блока от експлоатация или да се
обоснове възможността на блока да работи над проектния срок при осигуряване
необходимото ниво на безопасност.

Необходимостта от продължаване срока на експлоатация се определя от
следните основни положения:

1. Общонационална потребност от развитието на ядрената енергетика.
2. Обективна необходимост от внедряването на нови методологии и

технологии за разширяване срока на експлоатация извън проектния срок.
3. Технико-икономическа целесъобразност от удължаване срока на

експлоатация.

Достиженията в науката и техниката от многогодишния опит на
експлоатация на ядрени блокове позволява обоснователно да се удължи срока на
експлоатация 20-30 години или повече над проекта и това се е превърнало в
устойчива тенденция в ядрените държави.

Основния проблем за удължаване срока на експлоатация на ядрен блок
(над 30 години) се явяват въпросите, свързани с експлоатацията на оборудване и
системи, важни за безопасността, които по технически причини се явяват
незаменими и невъзстановяеми или подмяната на такова оборудване се явява
икономически нецелесъобразно

Основен елемент на ЯЕЦ с вода под налягане (PWR и ВВЕР) се явява
парогенератора, който произвежда пара, която се подава към парна турбина, в
нея топлинната енергия на парата се преобразува двукратно:  топлинната
енергия на парата се преобразува в кинетична енергия, а след това кинетичната
енергия се преобразува в механична работа на вала на турбината. В генератора
тази енергия се преобразува в електрическа при осигуряването на висока
ефективност на процеса. Исторически в САЩ и СССР (страни, положили
основите на ядрената енергетика), са разработени коренно различни схеми и
конструкторски подходи за създаването на парогенераторите си.

Хоризонталните парогенератори, използвани в ядрени централи  с ВВЕР
се различават по конструктивна концепция от вертикалните парогенератори,
използвани в западните централи. В настоящия момент на блокове ВВЕР-440 и
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ВВЕР-1000 в експлоатация са 270 парогенератора, и няколко блока са в процес
на изграждане. Опита от експлоатация показал, че хоризонталните
парогенератори имат някои важни предимства от гледна точка на надеждност и
сигурност. В настоящата работа са разгледани преимуществата на
хоризонталните парогенератори пред вертикалните.

Проблемите, свързани с парогенераторите в ЯЕЦ, се класират на второ
място, след прекъсванията за презареждане с гориво, като най-значителен
принос за загуба на електрическа енергия. Собствениците на ЯЕЦ с влошени
парогенератори трябва да решат дали да направят годишни ремонти, ако се
наложи и замяна на парогенераторите или да затворят своите централи.

Подмяната на парогенератор е трудоемък и скъп процес, изпълнен със
значителни дозови натоварвания за персонала на централата, но разходите са
оправдани от ползите, които предоставя една такава подмяна. Има разработени
различни подходи за подмяна на парогенератори.
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1. Корпус на ядрен реактор и вътрешно корпусни
устройства
Основния проблем за удължаване срока на експлоатация на ядрен блок

(над 30 години) се явяват въпросите, свързани с експлоатацията на оборудване и
системи, важни за безопасността, които по технически причини се явяват
незаменими и невъзстановяеми или подмяната на такова оборудване се явява
икономически нецелесъобразно. Именно такъв елемент от оборудването в
ЯППУ се явява КР. Много изследвания в областта на изследването КР показват,
че замяната на КР се явява много сложна техническа задача и икономически не
оправдана. По тази причина КР се явява практически определяща за удължаване
срока на експлоатация на блока.

При корпуси на реактори от първо и второ поколение има разлики в
конструктивните им характеристики, както и в условията за експлоатация,
техническо обслужване и ремонт, който задължително трябва да участват при
обосноваващото удължение на ресурса. Опитът на Руската Федерация и на
други европейски страни по удължаване ресурса на КР показва, че такива работи
се явяват трудоемки и много отговорни, включващи анализ с значително голямо
количество информация, изпълнение на много сложни разчети. Срокът на
безопасна експлоатация на ядрен реактор се определя главно от двата основни
компонента: КР и ВКУ. За всеки от тези елементи е възможно удължаване срока
на служба. Основният фактор, определящ здравината и работоспособността на
метала на ВКУ, в това число и ограничителя на активната зона, се явява
радиационното подуване на метала.  На първо място като резултат от
подуването се появява при изменение на формата и размерите на ограничителя
на активната зона. Това може да доведе до заклинване на горивната сборка, а
също така и до контакт на ограничителя с шахтата на реактора, което ще наруши
условията за охлаждане на активната зона на реактора. Разчетите показват, че
такава опасност може да възникне при подуване от порядъка от 12-14%. Също
така радиационното подуване води до драстично окрехкостяване на метала по
следните два основни механизма:

1. Изчерпване на никеловия матричен материал за сметка на дифузията му в
граници, който след това ще снижат концентрацията на никел до ниво 5-
6%, което като ще доведе до поява в аустенитния метал (Fey) на участъци
с феритна структура (Fea) която под влиянието на неутронното поле
бързо ще се окрехкости.  Това води до рязко понижаване пластичността
на материала (практически до нула) и реална опасност за разрушаване на
конструкцията.  Въз основа на  голям обем експерименти е установено, че
феномен се наблюдава при стомана 08Х18Н10Т при радиационно
подуване 7%.

2. Загубата на якост на метала възниква по следната схема, разрушаване на
материала в обем с линейни размери от 50-100 нано метра с последвано
образуване и развитие на микропукнатини, при което якостта на
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материала намалява 5-6 пъти и разрушението се случва при напрежения
значително по-ниски от пределните. Установено е, че този механизъм на
разрушаване се реализира при подувания  от 12-18%.
Разчетите показват, че радиационното подуване на стомана 08Х18Н10Т,

използвана в наши дни за изработката на ВКУ на всички реактори ВВЕР, при
дози на облъчване  160 Gy и температура на облъчването  360 С е 16 %. Това
надвишава всички критични стойности, над който има реална опасност от
нарушаване здравината и работоспособността на ВКУ.

Начини за възстановяване на физико-механичните свойства на корпуса на
реактора и ВКУ.

Методът включва топлоизолационна външна стена на корпуса, поставяне
на нагреватели вътре в корпуса, нагряване на стената на корпуса от вътрешната
повърхност, задържане и охлаждане, нагряване се извършва до температура 400-
580 С със скорост не по-голяма от 20 С за час, в течение на 100 до 150 часа се
поддържа температурата при градиент между външната и вътрешната
повърхност на корпуса не повече от 15 до 20 С, охлаждането става с скорост не
по голяма от 20 С на час  до 300 С и със скорост не по голяма от 30 С на час до
100 С и след това се изключват нагревателите. Въпреки това експериментите
при прилагането на този метод за възстановяване на физико-механичните
свойства на метала на ВКУ, че не е възможно да се осигури възстановяване на
структурата и механичните свойства до нива близки до първоначалните.

Методът представлява термична обработка, включваща отгряване, по-
конкретно температурата на отгряване е между 1010 С до 1038 С, а времето за
отгряване е между 90 и 60 секунди. Този метод е приложим за ВКУ преди
въвеждането им в експлоатация и не е приложим за възстановяване на физико-
механичните свойства на металите, защото вече един път материала е претърпял
такова въздействие.

Възможно е  на ВКУ да бъдат почти пълно възстановени  механичните
свойства и микроструктура, ако те бъдат извадени от корпуса на реактора и се
нагреят до температура 975 С до 1025 С като трябва да се поддържа тази
температура в течение на 120-130 часа и след това да се охладят на въздух.

Изменение на микроструктурата в резултат на изотермично отгряване на
стомана Х18H10Т, облъчена до доза 115 Gy

Номер Т , С Време,
h

Раздуване%

1 - - 8.2

2 450 10 8.1

3 600 10 8.2

4 700 10 6.7

5 800 10 4.8
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2. Aлой 600/182/82 използван като основен материал в
ЯЕЦ
Алой 600 първоначално е бил избран за използване на заваряване тръби с

малък диаметър в централите с реакторите с вода под налягане  поради тяхната
добра устойчивост на корозия и коефициент на термично разширение, подобен
на този на нисколегираните стоманени използвани за материал за тръби. Много
от тези заварки са прикрепени за съда или за тръбите с Алой 82/182 с J-
вдлъбната заварка. Алой 82/182 заваръчни материали също се използва и за
точкови заварки. Стрес корозията под напрежение на щуцерите от сплав алой
600 и Алой 82/182 използван за заваръчен материал стана източник на
безпокойство в тръбите на парогенераторите. Някой значителни събития през
изминалите 25 години са :

 1991 г- Открит е теч на върха на капака на реактора по време на
хидравлично изпитание в централа в Франция - Bugey 3

 2000г- Пукнатини били открити в Алой 182, заваръчен шеф
присъединяващ нисколегираните щуцери на капака на реактора с тръби
от неръждаема стомана в Рингал 4(Швеция) и VC Summer в САЩ.

 2002 г- Най-тежкото събитие се е случило в АЕЦ Дейвид Бейс .  Стрес
корозия под напрежение, последвана и значителна борна киселинна
корозия от  въглеродна стомана, причинили значителна деградация на
капака на реактора.

 2003 г- Малък теч бил открит на компенсатора на обема на регулиращия
щуцер на капака в АЕЦ Tsuruga 2 (Япония) поради аксиална пукнатина в
челната заварка между ниско легираната стоманенен щуцер и
неръждаемия предпазния клапан на тръбопровода.

 2005г- АЕЦ Калвър Клифс (САЩ) идентифицира наличието на
пукнатина в Алой 182/82 при несходен метал на горещия щуцер на
дренажа на КН. Открити са две аксиални пукнатини, които се съдържали
изцяло в заварката и маслената зона.

6 800 70 4

7 900 10 4.2

8 900 70 2.3

9 900 120 2

10 1000 10 1.7

11 1000 120 0,83

12 1100 10 0.78
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- граница на провлачване (yield strength) – когато металите проявяват явлението
провлачване, напрежението съответстващо на точката достигната по време на
изпитването, при което настъпва пластична деформация без нарастване на
силата; - горна граница на провлачване (upper yield strength) ReH - максимална
стойност на напрежението преди първото намаляване на силата; - долна граница
на провлачване (lower yield strength) ReL – най-ниското ниво на напрежението
по време на провлачването, изключвайки първоначалния краткотраен ефект;

В списъка са показани компонентите, които е известно, че съдържат Алой
600/82/182 в поне доста ядрени централи :

 Капак на реактор
 Студените и топли щуцери на корпуса на реактора
 Дънни измервателни уреди на реактора
 Главните щуцери на ПГ както и тръбичките
 КН и топлообменици
 Връзките на главните тръбопроводи с разклонения

Някой от местата където се намира Алой 600/82/182 са показани на фиг. 2.1

Основните видове засегнати заварки са :

Разпръскващите дюзи за тръбите

Капак на реактора
Топлообменна

повърхност

ГЦПГЦТ

Измервателни
уреди Заварката на

щуцерите на ПГ с ГЦТ

Заварките на
щуцерите за
тръбите на

основния клапан
и импулсните

клапани

Компенсатор на
обема

J-вдлъбнати заварки

Главни щуцери

парогенератор

Реактор

Фиг. 2.1 места където се използва Алой 600/82/182
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 с J-вдлъбната заварка на механизмите на регулиращите органи,  дънно
монтираните измервателни уреди, парогенераторни щуцери, КН  горещия
щуцер- фиг 2.1.3

 точкова заварка или заваряване на различни метали – фиг. 2.1

Алой 182 J-
вдлъбната

заварка

Алой 182/82 заварка

Алой 182 материал нанесен с термична
обработка

Въглеродна стомана

Неръждаема стоманена
облицовка

Неръждаема стомана

Фиг. 2.1 Tочкова заварка

Алой 600 тръби

Въглеродна стомана Неръждаема стоманена
облицовка

Алой 182 материал нанесен с термична
обработка

Фиг. 2.1 J-вдлъбната заварка  на капака на реактора

Алой 182 J
заварка
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3. Стрес корозивни пукнатини
Това е започването и размножаването на интеркристални пукнатини през

материала в привидно крехък вид, с малко или без пластична деформация на
материала  и без нуждата от циклично натоварване. Обикновено това се случва
при нива на стрес в близост до границата на провлачане на материала.  Анализът
на повредените от този вид корозия показва, че е възможно да се появят тези
пукнатини най-бързо в частите, в които са :

 произведени от по податливи или с по висока якост материали
 машинно или студено обработени преди заварка
 монтирани с помощта на методи, които могат да оставят високи

остатъчни напрежения, като заваряване или валцоване
 работа с високи температури
 липсва стресово облекчаване след монтаж

През последните 3 десетилетия са направени значителен брой
лабораторни изследвания, както и индустриални събития, докладвали за този
вид механизъм за повреда от Алой 600 с Алой 182/82 заварки. Резултатите от
тестовете и данните от индустрията показват, че появата на този феномен зависи
от едновременното участие на :

 податлив материал
 корозивна среда (топлоносителя в АЗ )
 високи натоварвания, включително остатъчно напрежение и операционен

стрес

3.1 Материал
Производственият процес,  топлинните обработки, както и химическите

съставки влияят на формирането на микроструктурата на материала и на
основните фактори за податливостта към корозия. Алой 600 пръти, плочи, тръби
и ленти обикновено са термично обработени за намаляване на провлачането и
увеличаване на издръжливостта на материала на приемливо ниво.
Температурата на топлинната обработка, времето на отгряване и съдържанието
на въглерод са взаимосвързани и се отразяват на микроструктурата на сплавта.
Диаграмата температура-време на карбидното отлагане за материал Алой 600 е
показана на фигурата 3.1.1 , тя може да бъде използвана за оценка на влиянието
на температурата на топлинната обработка и времето на обработката.
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Кинетиката на отлагането зависи от скоростта на дифузия, която е по-
голяма при по-висока температура. Количеството на карбидите зависи от
времето на огряване. При висока температура (1066 С) на термична обработка и
при достатъчно време (зона Д) може да се образува интеркристални карбидни
частици без да повлияе на мястото на границата на съседното зърно.
Отгряването в диапазона 700-800 С (зона С) също ограничава образуването на
интеркристалният карбид и подобрява устойчивостта на материала. Топлинната
обработка в зони А и В  ще доведе до податлив материал към корозия. Масовата
част от въглеродното съдържание (w (C) /%)  е важен фактор в образуването на
микроструктурата на Алой 600 поради топлинната обработка. По ниско
въглеродно съдържание предвижва кривата на диаграмата надясно и подобрява
условията за образуване на интеркристален карбид.  Като цяло в Алой 600
добрата границата на зърното с карбидна мрежа повишава устойчивостта към
този вид корозия. Въпреки това, податливостта на Алой 600 също зависи от
студената работа на повърхността на механичната обработка, шлайфане.

Карбидно отлагане: Много от аустенитните неръждаеми стомани са обект
на явлението карбидно отлагане при повишена температура от 800-1600 F
съдържанието на въглерод в излишък  0.02 % мигрира към границите на зърната
на аустенитната структура, където реагира с хрома и образува  хром-карбид
Cr3C2 непосредствено:   ако хрома се свърже с въглерода, това не е достатъчно
за устойчивост от корозия. По този начин когато стоманата с карбид е изложена
на корозионна среда се позволява границата на зърното да бъдат изядени. Виж

Те
м

пе
ра

ту
ра

 (С
)

С% Увеличаване

Време (h)

Фиг. 3.1.1. Диаграмата температура-време на карбидното

отлагане
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фигурата : 3.1.2 Тя показва как интекристалната корозия може се развие в
резервоар с корозионен материал. Забележете, че корозията се извършва само в
засегната от нагряването зона от вътрешната страна където се намира
корозиония носител.

3.2 Заобикаляща среда
Има няколко екологични параметри, които са влиятелни относно

започването на стрес корозия под напрежение. Най значителен е температурата
на топлоносителя. Резултати от лабораторни изследвания показват, че корозията
е термично активен процес, че започването на напукване и темпа на растеж са
силно зависими от температурата. Подобно на много температурно-зависими
процеси, съответствието на скоростта на растеж и температурата може да се
изрази с уравнението на Арениус :

 а=Сеxp(-Q/R.T)   Където
 а-темп на растеж
 Q-енергията на активация за фазата на растежа
 R-Универсална газова константа
 Т-температура
 С-константа

Други влиятелни параметри на заобикалящата среда са химическите
добавки в топлоносителя. ВХР се подържа от химици и от звукова
контролираща система, която е проектирана за да позволи на операторите да
регулират химическия състав на водата. Тази система основно се използва да
контролира съдържанието на бор, като функция на мощността на реактора. С
добавянето или премахването на литиев хидрооксид се контролира PH на
водата. Възможно е и добавянето на водород по време на нормална работа. Той
се добавя за да улавя свободния кислород. Тестове, при които са използвани
образци показват, че податливостта към корозия нараства когато
електрохимичния потенциал на водата в зависимост от концентрацията на
водород е близо до потенциала където Ni/NiO когато се появява реакцията по-

Заваръчен шев

Вътрешна стена Термично повлияните зони

Фиг. 3.1.2 Развитие на интеркристална корозия
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високи или по-ниски стойности на концентрацията на водород намаляват
темповете на растеж.

3.3 Несходни метални заварки:
Конвенциалните заваръчни процеси могат да се използват за

производството на никелови съединения. Някой от характеристиките на
никеловите сплави изискват използването на малко по различни техники на
заваряване от обичайно използваните на заварки на неръждаема стомана.
Заваръчния материал Алой 82/182  са често използвани за заваряване на Алой
600 и на други метали. Тези сплави се използват също за облицоване на области
като вътрешността на дъските на капака на реактора и тръбните дъски на
парогенераторите. Съставите на двете сплави са различни, което води до
различна податливост от корозия. Алой 182 има по-ниско съдържание на хром
(13-17%) от Алой 82 (18-22%) и има по-висока податливост към корозия,
вероятно в резултат на ниското съдържание на хром. Сравнението на двете
сплави е дадено в таблицата:

Ni Cr Fe Ti Ni+Ta C
Алой 182 >=59 13-17 <=10 <=1 1-2.5 <=0.1
Алой 82 >=67 18-22 <10 <=0.75 2-3 <=0.1

Mn S Si Cu P Co
Алой 182 5-9.5 <=0.015 <=1 0.5 <=0.03 <=0.12
Алой 82 2.5-3.5 <=0.015 <=0.5 0.5 <=0.03 <=0.10

Например - капака на реактора и парогенераторите са направени от ниско
въглеродна стомана, докато главните тръбопроводи са направени от неръждаема
стомана. Следователно за да се присъединят ниско въглеродни стоманени
компоненти за тръбопроводите от неръждаема стомана се използва Алой 182/82
като заваръчен консуматив Микроструктурата на типична несходна метална
заварка е показа на Фиг. 3.2.1
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Алой 182/82 заварка
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Фиг. 3.2.1 Несходна метална заварка
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Виден колонообразен модел на дендрити може да бъде видян при много
наслагана заварка. Дендридите растат в обратна посока на топлината, способни
да бъдат перпендикулярни  на основния материал в заваръчния базов материал и
са склонни да станат вертикални с увеличаване дебелината на заваряване. В
центъра на заварката те са предимно вертикални. Границата между тези подобно
ориентирани дендриди се наричат втвърдяване на вторичното зърно и са
склонни да имат ниски ъглови несъответствия, както и липса на енергия и се
смята че рядко е възможна появата на корозия. Когато различни снопове
дендриди се пресичат или припокриват, често възникват големи ъглови
несъответствия между зърната. В този случай втвърдяването на зърното може да
бъде с висока енергия и това се смята, че може да доведе до корозия. Проучване
стигнало до заключението, че темповете на растеж на корозията на Алой 82/182
заваръчен шеф е в съответствие със следната взаимовръзка.

А=exp(-Qg(1/T -1/Tref)/R)αfalloyforientKβ
Където:

 А - темпа на растеж при температура в м/сек
 Qg=130kj/mol енергия за активация на растежа
 R-универсална газова константа = 8.314х10^(-3) kj/(mol.K)
 T=-абсолютна температура в зоната на пукнатината К
 Треф= 598.15К
 α=мощността константа 1.5х10^-12
 falloy= 1 за Алой 182 и 0.385 за Алой 82
 forient= 1 – 0.5 за разпространяването на пукнатини, които са напълно

перпендикулярни на посоката на дендрит втвърдяването.
 К=интензивност на стрес фактора (МPa m^1/2)
 β= eкспонент 1.6

3.4 Ограничаване, ремонт и подмяна
От както корозивните стрес пукнатини станали сериозен проблем редица

техники, оценени за да отложат или ограничат  процесите на поява на
деградация. Тези техники могат да бъдат разделени на три категории :

 Механично повърхностно подобрение;
 Бариери или покрития на обкръжаващата среда;
 Химичен и електрохимичен корозионен контрол

Механичните техники представляват процеси, които намаляват
повърхностните остатъчни напрежения.  Такива техники са- чукова обработка
или  електрическо полиране.  Бариерите или техниките за припокриване
представляват процеси, които предпазват повърхността на материала от
агресивните среди. Примери за такива покрития са никелиране и заваряване на
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слоеве. Химичния и електрохимичния контрол представляват промени в
заобикалящата среда, които да попречат на корозивните процеси в критичния
диапазон. Примери за това са цинкови допълнения към топлоносителя и
подобрение на водохимичния режим (нива на разтворения водород,
концентрация на литий и бор). В някой ядрени блокове също се прилага
намаляване температурата на компонентите.

Поправката или замяната е алтернативна техника особено когато е открит
теч. Изследвания уточняват, че недостатъците открити по време на проверките в
експлоатацията, трябва да бъдат намалени или отстранени до приемливо ниво в
съответствие с приетите процедури. За Алой компоненти са използват няколко
подхода, като например отстраняване на дефекта и наслагване на заварката. За
сравнително плитко или незначително напукване, пропуските може да бъдат
отстранени чрез стържене. Това ще елиминира дефекта, но не и причината за
този дефект, следователно след време е възможно да се стигне до нова
пукнатина. Отстраняването на дефекта не трябва да бъде постоянно решение,
освен ако в бъдеще не се планира подмяна на компонента. Един от подходите за
ремонт е да се вгради в пукнатината устойчив материал на корозия, обикновено
Алой 52 заваръчен метал отложен над податливия Алой 182/82 заваръчна
повърхност. Друг метод, който е бил широко използван за ремонт на пукнатини
и изпускащи тръбни заварки е заваръчно наслагване Фиг. 3.4.1

Непрекъснат аксиален
дефект

под заварката

Заваръчно наслагване

Капак на
реактора

щуцер

J-вдлъбната заварка
Над заварката

материал нанесен с
термична обработка

Област на заварката

Фиг. 2.3.2.1 Заваръчно наслагване
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В много случаи тези техники или ремонти са били успешни. За да се
задоволят регулаторните изисквания, са разработени специално програми за
инспекция и поддръжка за податливи към корозия материали. Допълнителни
дейности за поддръжка и контрол означава повече разходи за инспекция и
подобряване техниките за откриване на дефекти и допълнителни разходи
дължащи се на по-дългото време за спиране на блока за ремонт. Подмяната на
оборудване предлага много предимства, когато се разглежда дългосрочна
експлоатация на ядрената централа. Новите компоненти са проектирани така, че
да са премахнати всички податливи материали, заменяйки ги с устойчиви на
корозия материали, такива като Алой 690 и свързани с заварки Алой 52 и 152.
Основни компоненти, които са били заменени са парогенератори, капак на
реактора и компенсатори на обема.

4. Подмяна  и ремонт на основно оборудване в ядрена
енергийна централа с реактор с вода под налягане.

4.1Компенсатор на налягането

Предназначен е за създаване и поддържане на налягането в главния
циркулационен контур (ГЦК), а също за ограничаване на колебанията на
налягането в преходни и аварийни режими. Нивото на водната част в
компенсатора на налягане се явява основен технологичен параметър на
реакторната установка и характеризира наличното количество топлоносител в I
контур. Компенсацията на налягането се извършва, чрез фазово превръщане на
топлоносителя в компенсатора на налягане от водна в парна фаза и обратно. При
фазовия преход топлоносителя променя обема си многократно. При налягане 16
МРа, фазовия преход от водна в парна фаза се извършва при температура 347 °С
и води до 5,45 пъти увеличение на обема на изпарения топлоносител. Това
приблизително петкратно увеличение на обема на изпарения топлоносител
предизвиква чувствително повишение на общия обем на топлоносител  в I к-р и
осезателно повишаване на налягането.

В компенсатора на налягане в PWR централи на няколко места се
използва стомана Alloy 600 със заваръчни шевове от Alloy 82/182, предимно
дюзи и кожуси на нагреватели. На тези места се наблюдава корозия под
напрежение на съответния материал, повечето дефекти са осови без пряко
влияние върху безопасността. Първоначално повредите са ремонтирани чрез
наваряване, последвано от подмяна на засегнатите дюзи и уплътненията им.
Предприетите мерки са различни в различните държави, но поради наличието на
голям брой тръбни нагреватели, в състава на които има елементи от стомана
Alloy 600, повечето централи избират подмяна на целия компенсатор на
налягане като икономически изгодно и оправдано решение.
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Чертеж на компенсатор на обем използван в PWR е показан на Фиг. 4.1.1

4.2 Капак с горен блок на реактора

Горният блок е предназначен за уплътняване на корпуса, за разполагане
на механизмите на СУЗ и за фиксиране и притискане на вътрешнокорпусните
устройства срещу преместването им под въздействие на динамичния напор на
топлоносителя. Състои се от капак, метална конструкция, траверса и система от
канали на приводни механизми на СУЗ. Всички възли са обединени в обща
конструкция. Капакът представлява заварена конструкция от сферична и опорна
част. На сферичната част има 37 отвора, към които са заварени щуцери с фланци
за каналите на СУЗ. Фланците на щуцерите са с уплътнителни пръстени и
контрол на херметичността. На опорната част на капака има борд, върху който
ляга притискащия пръстен на главното уплътнение. Материалът на капака е
същия като на корпуса. Вътрешната му повърхност е  покрита със слой от
неръждаема стомана.

Алой 600 е никелова сплав (72% никел минимум , 14-17% Cr, 6-10% Fe) с висока
обща устойчивост от корозия, която е широко използвана в реакторите с лека

Фиг. 4.1.1 Компенсатор на обема PWR
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вода PWR и BWR. При PWR реакторите, тя се използва за тръбите на
парогенераторите, регулиращите органи, БЗТ и др. Сплавта първоначално е
изработена от International Nickel Corporation (INCO) и е позната също така като
Инконел 600, което е търговска марка притежавана от предприятието.
Причините поради, които сплавта е избрана за ползване в леководните реактори
през 1950-1960 са следните :

 Има добри механични свойства, сходни с тези на аустенитните
неръждаеми стомани

 Може да бъде оформена в тръби, изковки и отливки, подходящи за
използване в електроцентрали

 Могат да бъдат заварени към въглеродни, нисколегирани и аустенитни
неръждаеми стомани

 Той има добра обща устойчивост на корозия във водни среди с висока
температура, което води до ниски нива на корозионни продукти

 Неговото термично разширяващи се свойства се намират между тези на
въглерода/нисколегирани стомани и аустенитни неръждаеми стомани,
което го прави добър преходен метал между тези материали.

През 1991 г. по време на планов ремонт в централата Bugey 3, Франция,
при хидравлични изпитания на основния контур е открит теч в горния блок на
реактора (Фиг. 4.2.1).

Причината за възникване на теча е корозионно напукване под влияние на
средата в основния контур отвън на вътре. Материалът, в областта на пропуска е
стомана Алой 600 със заваръчен шев от Алой 82/182. Пукнатината се намира в
близост до заваръчен шев между втулката на органите за управление и защита и
горния блок на реактора. Пукнатината е в следствие на високите нива на
натоварване, надлъжна, но след анализ се установява, че не е резултат от умора
на материала.

От натрупания опит, при изследвания на тръбички на парогенератори от
същия материал, се стига до заключението, че става дума за корозия под
напрежение на стомана Алой 600. Няколко ядрени енергийни централи са
засегнати – между 1992 и 1994 програма за безразрушаващи методи за
диагностика показват, че тази повреда е обща за тях (Фиг. 4.2.2).

Разработени са ремонтни програми и подходящи безразрушаващи методи
за диагностика, но с оглед удължаване експлоатационния срок на централите
през 1994 във Франция е взето решение за подмяна на всички горни блокове на
реактори с мощност 900 и 1300 MW, общо 34 за реактори с 3 циркулационни
кръга и 20 за реактори с 4 циркулационни кръга.
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4.3 Крекинг корозия на болтовете на
ограничителя на активната зона

Дефектни болтове са намерени в Франция, АЕЦ Тианж 1, АЕЦ Дул 1 и 2,
АЕЦ Loviisa 1 и 2, както и в някои американски централи.

Извършения анализ на дефектните болтове потвърдил като цяло на
irradiation-assisted stress corrosion cracking (IASCC )- радиационна крекинг
корозия

Това не е  проблем на безопасността, ако има само ограничен брой
дефектни болтове.

Няма надежден модел за предсказване на крекинг корозията на болтовете.
Препоръчвани изследвания: термичен стрес анализ, микроструктурен

анализ и др.

Фиг. 4.2.1 Горен блок , теч на вода от основен контур

Фиг. 4.2.2 Горен блок , област на корозия
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Извършения анализ на дефектните болтове потвърдил като цяло на
irradiation-assisted stress corrosion cracking (IASCC )- радиационна крекинг
корозия
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дефектни болтове.

Няма надежден модел за предсказване на крекинг корозията на болтовете.
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Първата подмяна на болтове на ограничителя на активната зона е
направена на  ВВЕР-440  от компанията Westinghouse на Loviisa ядрена централа
в Финландия. Съответните болтове били забелязани 4 години преди подмяната
по време на презареждане със свежо гориво. По това време всички 312 болта са
проверени с ултразвук за първи път. Проверката показала признаци за
пукнатини в малък брой болтове.

Утра звуково изпитване и визуално изпитване с помощта на westDyne
потопяема платформа с специално устройство (ROSA robotic arm)

Болтове 312бр.

Ограничител на активната зонаКорпус на реактора

Фиг. 4.3.1 Ограничител на активната зона ВВЕР–440
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 За първи път подмяна на болтовете на
ограничителя на АЗ на ВВЕР

 Адаптация на съществуващия
манипулатор към дизайна на
централата.

 Различен дизайн на системата за
фиксиране

Фиг. 4.3.2 westDyne потопяема платформа

Фиг. 4.3.3 Подмяна на болтовете
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 312 болта на ограничителя инспектиран с ултразвуково и визуално
изпитване

 3 дефектни болтове са открити
 4 болта са подменени
 3-те дефекти болтове са изпратени за анализ в лаборатория

ПРЕДИ СЕГА

Фиг. 4.3.4 След подмяна на болтовете
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Списък на съкращенията
КР – корпус на реактора

ЯППУ – ядрена паропроизводителна установка

СУЗ – система за управление и защита

ВРК – вътрешнореакторен контрол

КИП – контролно измервателни прибори

ВКУ – вътрешно корпусни устройства

ПГ – парогенератор

АЗ – активна зона

ВХР – водохимичен режим

ГЦК – главен циркулационен контур

КН – компенсатор на налягане

ТЕН – тръбни електронагреватели

РУ – реакторна установка

МРЗ – максимално разчетено земетресение

ГЦП – главна циркулационна помпа

ТОТ – топлообменни тръби

ВВЕР – водо-воден енергиен реактор

PWR - Pressurized water reactor

BWR - Boiling water reactor (кипящ реактор)
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