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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Корозията е процес, при който металите се разрушават под въздействието 

на околната среда. При този процес продуктите на корозия могат да останат 

върху повърхността на кородиралия метал или да бъдат отнесени от околната 

среда. В па ро-водният цикъл част от продуктите на корозия та се натрупват в 

мястото на корозионното поражение или близо до него, а другата част се 

разтваря във водата или па рата или механически се отнася с потока като 

неразтворими (диспергирани) продукти. Последиците от корозията на 

металите – преминаването на корозионните продукти в потоците, е вътрешен 

източник на замърсяване на паро-водния цикъл. 

Водохимичният режим, както и неговата поддръжка, е комплекс от 

мероприятия и технологични операции, чрез които се потиска и управлява  

протичането на нежелани физикомеханични процеси в топлоенергийните 

обекти. Водохимичния режим се разглежда като метод за създаване на 

оптимални условия за работа и с цел избягване на корозионните и корозионно 

– ерозионните процеси както и на процесите на накипообразуване. 

 

II. КОРОЗИЯ НА МЕТАЛИТЕ, ВИДОВЕ КОРОЗИЯ 

Корозията на металите се предизвиква от протичането на 

електрохимически и химически процеси или е резултат на механическо 

въздействие между метала и работната среда. Корозията се разглежда като 

хетерогенен процес, който протича на границата на метал-работно тяло или 

метал-контактна среда. Контактните среди са: газове; течности; течни метали. 

В зависимост от факторите, които предизвикват корозията се различават 

следните видове: 

 химическата корозия е характерна за паропрегревателите, тя протича в 

среда на неелектролити (па ра) и се дължи на взаимодействието на 

атомите на метала и молекулите на парата. Протича по химичната 

реакция на Шодрон: 3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (при T < 570°C); 

 електрохимическата корозия протича в среда на електролити. 

Корозионното разрушаване на метала и преминаването на корозионните 

продукти в разтвора се дължат на протичането на микрогалванични 

процеси на повърхността на метала в контакт с електролита, каквито са 

например подхранващата вода и турбинният кондензат; 
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 корозия-ерозия - механичното въздействие на средата върху метала 

представлява ерозионен износ на материал от кристалната решетка. При 

високите скорости парните потоци, носещи водни капки и твърди 

диспергирани продукти, разрушават механически металите, с които 

контактуват; 

 фретинг-корозия – разрушаване на металите при движението на две 

метални повърхности една спрямо друга. Причинява се от повърхностни 

напрежения при повтарящи се движения и вибрации; 

 радиационна корозия – въздействието на високоенергийното неутронно 

поле върху корпусите на енергийните ядрени реактори. За ядрени 

енергийни блокове с реактори ВВЭР-100/В-320 най-натоварените от 

неутронния поток шевове на корпуса на реактора са №№ 3 и 4. 

 биокорозия – металът се разрушава от действието на бактерии (сулфат-

редуциращи бактерии) или водорасли, при което възникват 

микрогалванични елементи от неравномерна аерация на металните 

повърхнини. Този вид корозия се дължи на едновременното или 

последователно протичане на биохимични и електрохимични процеси. 

Според вида на корозионното поражение на метала корозията бива обща 

и местна. При общата корозия цялата повърхност на метала се разрушава под 

действието на околната среда. При това в отделните участъци тя може да 

протича с постоянна или променлива скорост. 

Местната корозия засяга отделни участъци от повърхността на метала. В 

зависимост от корозионното разрушение тя се разделя на: 

 точкова (питинг) корозия – корозионните разрушения представляват 

малки по дълбочина и диаметър язвички, разположени по цялата 

повърхност на засегнатия метал; 

 язвена корозия – също представлява местно засягане на метала като 

питинг-корозията, но за разлика от нея язвената протича в дълбочина. 

Наблюдават се язви с размер над 1-2 mm, често сливащи се помежду си. 

Обикновено  те са запълнени с продуктите на корозията. Голямата 

дълбочина на язвите прави този вид корозия опасна по отношение 

якостта на металите; 

 междукристална корозия – разрушението има вид на пукнатини, 

преминаващи между кристалите на метала; 

 транскристална корозия – при нея пораженията също са пукнатини, които 

обаче преминават през кристалните зърна на метала. 
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На фиг. 1 е показан резултатът от корозионен процес при теч на 

топлоносител (борирана вода) от щуцер за орган на СУЗ на капака на реактора 

на АЕЦ Davis Besse, САЩ. За да се намали вредното и нежелано влияние на 

корозията в енергийните установки се поддържат определени водохимични 

режими на работните среди (газ, вода, па ра). Водохимичният режим е 

комплекс от мероприятия и технологични операции, чрез които се подтиска и 

управлява протичането на нежелани физикохимични и физикомеханични 

процеси в топлоенергийните обекти. Водохимичният режим се разглежда като 

метод за създаване на оптимални условия за работа и с цел избягване на 

корозионните и корозо-ерозионните процеси както и процесите на 

накипообразуване. 

 

фигура 1. Резултат от електрохимична корозия. 

 

III. ВОДОХИМИЧЕН РЕЖИМ В I-ви КОНТУР 

В І-ви контур при работа на енергоблока на мощност трябва да се поддържа 

слабоалкален корекционен амонячно-калиев водохимичен режим с борно 

регулиране на мощността. Водохимичния режим осигурява определени 

функционални изисквания, чрез които се осигурява безопасната експлоатация. 

 Подтискане образуването на окислителни продукти при радиолиза на 

водата се осигурява с поддържане на концентрация на Н2 в 

топлоносителя I-ви контур в нормирани граници. Това се постига чрез 

непрекъснато или периодично дозиране на NH3, който се разлага на H2 и 

N2. 

 Намаляване на отложенията на топлообменните повърхности и 

натрупването на активирани продукти на корозия по оборудването на I-ви 

контур при работа на мощност се осигурява чрез поддържане на 
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сумарната концентрация на алкалните метали (ΣК+, Li+, Na+) в 

съответствие с оптималната им стойност за съответната концентрация на 

H3BO3. 

 минимални отложения на повърхността на топлоотделящите елементи в 

активната зона на реактора и топлообменните повърхности на 

парогенераторите. 

 минимално натрупване на активирани продукти на корозията. 

За качествата на топлоносителя се следят непрекъснато два типа 

показатели – нормируеми и диагностични. Нормируеми показатели са тези 

показатели за качеството на топлоносителя, чието отклонение от допустимите 

стойности непосредствено влияе на безопасността на реакторната инсталация 

и на радиационната обстановка, на корозионната устойчивост на оборудването 

в I-ви контур (в това число и елементите на активната зона), и върху които може 

непосредствено да се въздейства със средствата и методите на водохимичния 

режим. Диагностични показатели за качеството на топлоносителя са тези, които 

осигуряват получаването на допълнителна информация относно причините за 

изменение на нормируемите показатели или влошаване на водохимичния 

режим. Отклоненията на диагностичните показатели от контролните нива 

показват нарушения в работата на технологичните системи, осигуряващи 

водохимичния режим. Показателите са показани в табл. 1. 

 

таблица 1. Показатели на реакторната вода. 

Нормируеми химични показатели 

Химичен 
показател 

Норма 
Отклонение от нормируемите химични показатели 

1-во ниво (7 
денонощия) 

2-ро ниво (24 часа 
до МКН) 

3-то ниво (студено 
състояние) 

Хлориди, mg/kg < 0,100  0,100÷0,200 > 0,200 

Кислород, mg/kg < 0,005 0,005÷0,020 0,020÷0,100 > 0,100 

Водород, nml/kg 25÷50 50÷80 
15÷25 

80÷100 
5÷15 

> 100 
< 5 

ΣК+, Li+, Na+ Зона А Зона Б Зона В Зона Г 

Диагностични химични показатели 

Химичен показател Норма 

pH25°C 5,8÷10,3 

Концентрация на Амоняк, mg/kg, не по-малко 5,0 

Концентрация на Желязо, mg/kg, не по-малко 0,05 

Концентрация на Флуор, mg/kg, не по-малко 0,1 

Концентрация на Сулфати, mg/kg, не по-малко 0,2 

Концентрация на Нитрати, mg/kg, не по-малко 0,2 

Концентрация на общ органичен въглерод, mg/kg, не по-малко 0,5 



Система за химично обезсоляване на вода и водохимични режими в АЕЦ Козлодуй А. Митев 
 

 

стр. 7 

 

фигура 2. Концентрация на йоните на алкалните елементи. 

Показателят          , съгласно нормативните изисквания се измерва 

при Т = 25 °C и се отбелязва с рН25°С. Стойността му е различна от рН300°C която е 

в граници 7,0÷7,2 ед. В топлоносителя на I-ви контур се контролира като рН25°С в 

граници 5,8÷10,3 ед. в зависимост от концентрацията на H3BO3 и алкално 

действащите елементи. Показателят рН на топлоносителя при работа на 

реакторната инсталация на мощност се определя от съотношението на 

константите на дисоциация на водата, H3BO3, КОН, LiОН, NaОН и NH3 и се 

поддържа в границите 7,0÷7,2 при Т = 280÷300 °C чрез дозиране на КОН в I-ви 

контур в количество, отговарящо на концентрацията на H3BO3 (фиг. 1). Това 

позволява да се поддържа на минимално ниво скоростта на корозия на 

конструкционните материали, да се намали процеса на масопренос на 

продукти на корозия в обема на I-ви контур. 

Присъствието на Cl- и F- в реакторната вода представлява голяма опасност 

за конструкционните материали на I-ви контур и по-специално за вътрешно-

корпусните устройства. Йоните на Cl- и F- препятстват образуването на защитен 

окисен слой и увеличават скоростта на общата корозия почти на всички 

материали. В съчетание с О2 даже малки концентрации Cl- и F- предизвикват 

корозионно “разпукване” (“корозия под напрежение”) на аустенитната 

стомана, широко използвана като конструкционен материал в АЕЦ. 

Концентрация на Cl- и F- в реакторната вода по-малко от 0,1 mg/kg практически 

не влияе на здравината на циркониевите сплави. 
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Ролята на О2 в корозионните процеси на конструкционните материали 

трябва да се разглежда от две страни. Кислородът е активен катоден 

деполяризатор при електрохимичната корозия. Тя се характеризира с активни 

микрогалванични елементи на металната повърхност с динамично равновесие 

между два процеса: 

1. Аноден процес, при който се осъществява йонизация и разтваряне на 

атомите на метала; 

2. Катоден процес, при който се извършва обратния процес, т.е. 

възстановяване на металните атоми. 

При наличие на разтворен О2, Н
+ и окислители, които вземат участие в 

катодния процес, се нарушава равновесието в потенциалната разлика между 

двата процеса. Количеството йони, преминаващи в разтвор по т.1 е по-голямо 

от тези, възстановяващи се по т.2 или се осъществява разтваряне на метала. От 

друга страна О2 влиза в съставната част на металните окиси, образувайки при 

определени условия защитни окисни слоеве, забавящи или възпрепятстващи 

развитието на корозионните процеси. Този процес силно се влияе от 

съдържанието на Cl- и F- в топлоносителя. Молекулярният О2 се образува в 

топлоносителя I-ви контур вследствие радиолиза на водата в активната зона по 

реакция 1. Тази реакция се ограничава чрез поддържане концентрация на 

молекулярен Н2 в граници 25÷50 nml/kg. Предотвратяване попадането на 

молекулярен О2 с подхранващата вода се осъществява чрез предварително 

деаериране на същата, а при невъзможност – чрез дозиране на N2H4. 

Присъствието на молекулярен Н2 в нормируеми граници в топлоносителя 

на І-ви контур е необходимо за свързване на  генерирания молекулярен О2  в 

следствие радиолиза на водата в активната зона по реакцията:     
  

        , а също и за попадащия в I
-ви контур молекулярен О2 с 

подхранващата вода. Източник за повишено съдържание на Н2 в I-ви контур е 

NH3, който се дозира в I
-ви контур и чиято концентрация се поддържа в 

зависимост от концентрацията на Н2, ΣK+,Li+,Na+ и мощността на блока. При 

разлагането на 1mg NH3 в топлоносителя се образуват 2 сm3 молекулярен Н2 по 

реакцията: 2NH3 ↔ N2+3H2. Натрупването на газообразен Н2 в топлоносителя се 

ограничава чрез непрекъснато байпасно дегазиране на част от топлоносителя. 

Молекулярният Н2 в топлоносителя I-ви контур не трябва да превишава 50 

nml/kg, за да се предотврати нарушаване на якостните показатели на 

циркониевите обвивки на ТОЕ следствие получаване на трошлив циркониев 

хидрид ("наводородяване" на циркония). 
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За поддържане на слабоалкално рН300°C (7,0÷7,2 ед.) на топлоносителя, т.е. 

за неутрализиране киселата реакция на H3BO3 с цел снижаване скоростта на 

корозия на конструкционните материали в І-ви контур, се дозира КОН. При 

поддържане на определена концентрация на H3BO3 (0÷16,0 g/kg) и допустима 

концентрация на NH3 (5÷30mg/kg), сумарната концентрация на йони на К+, Li+, 

Na+ трябва да бъде в границите 0,03÷0,55 mgeq/kg чрез дозиране на 2÷3% 

разтвор на КОН и генериране на 7Li при облъчване на 10В с неутрони. Плавното 

коригиране на концентрацията на алкални метали се осъществява чрез 

буферните свойства на катионитната смола на системата за байпасна очистка 

на топлоносителя. 

При работа на реакторната инсталация на номинални параметри, главната 

цел на NH3 в топлоносителя на І-ви контур е поддържане на концентрацията на 

молекулярен Н2 в граници 25÷50 nml/kg, като оптималната концентрация на 

NH3 се определя в зависимост от състоянието на енергоблока и на 

водохимичния режим І-ви контур. При ниска температура, по време на престой 

на енергоблока, присъствието на NH3 в топлоносителя е вредно тъй като същия 

при разхерметизиране на І-ви контур води до генериране на корозионно 

агресивните окислителни йони – нитрати и нитрит, въздействащи 

неблагоприятно върху катодния процес на електрохимичната корозия. 

Борна киселина във вид на разтвори с различна концентрация се 

използува в АЕЦ с ВВЕР за меко регулиране на реактивността в активната зона 

като поглътител на неутрони от 10В, който съставлява ~20% от природния 

продукт Бор (В). Концентрацията на H3BO3 в продължение на една кампания се 

изменя от максимална 16÷20 g/kg до минимална (практически нулева 

концентрация) в края на кампанията. 

Съдържанието на продукти на корозия в топлоносителя характеризира 

скоростта на корозионните процеси и процесите на масопренос в І-ви контур. 

Ограничаване на съдържанието на продукти на корозия на конструкционните 

материали на І-ви контур се осъществява чрез поддържане на оптимален ВХР на 

топлоносителя. Байпасното очистване на реакторната вода позволява да се 

намали скоростта на образуване на отложения върху металните повърхности в 

различни участъци и обема на І-ви контур. Циркулирайки през активната зона, 

продуктите на корозия значително се активират и се отлагат върху вътрешните 

повърхности на оборудването по целия циркулационен кръг, което влияе 

отрицателно на радиационната обстановка, усложнява и забавя провеждането 

на ремонтни работи, изисквайки дезактивация. 
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IV. ВОДОХИМИЧЕН РЕЖИМ ВЪВ II-ри КОНТУР 

За ІІ-ри контур се използва високоалкален водохимичен режим с 

корекционна обработка на работната среда посредством едновременно 

дозиране на амоняк, етаноламин и хидразин (АМЕТА ВХР). Този режим се 

характеризира с това, че във втори контур се поддържа: 

• рН25°С на питателната вода – стойности 9,7÷9,95 ед.; 

• рН25°С на продувъчната вода – стойности 9,30÷9,80 ед.; 

• рНт на продувъчната вода и в студен колектор на парогенераторите до 

стойността – 5,90÷6,10 ед. 

Водохимичния режим трябва да осигурява: 

 минимално количество отложения на топлообменните повърхности в 

парогенераторите, проточната част на турбината и в кондензатно-

питателния тракт; 

 предотвратяване на корозионни и корозионно-ерозионни повреждания 

на конструкционните материали на парогенераторите, тръбопроводите 

и оборудването по ІІ-ри контур; 

 допълнително ограничаване транспорта на корозионни продукти към 

парогенераторите внасяни с питателната вода. 

За качествата на работната среда се следят непрекъснато два типа 

показатели – нормируеми и диагностични (табл. 2). Нормируеми показатели – 

това са показатели, които непосредствено влияят на проектния ресурс на 

експлоатация на парогенераторите и оборудването на ІІ-ри контур и на които 

може да се въздейства чрез средствата и методите за управление на 

водохимичния режим. Диагностични показатели – това са показатели, които 

дават допълнителна информация за правилното управление на водохимичния 

режим и чиито отклонения показват за наличие на нарушения в работата на 

технологичните системи, обезпечаващи водохимичния режим. 

Основните функции на АМЕТА водохимичен режим на II-ри контур са: 

 Поддържане pH25°C на питателната вода за парогенераторите 

9,70÷9,95ед. и на продувъчната вода на парогенераторите - 9,30÷9,80 

ед. Високоалкалното pH25°C се достига и поддържа в посочените по-горе 

граници чрез едновременно дозиране на амоняк, етаноламин и 

хидразин в тракта на ІІ-ри контур. При Т > 200÷250°C N2H4 се разлага до 
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NH3, N2 и Н2 по реакцията:                   . Оптимален 

АМЕТА водохимичен режим на ІІ-ри контур се поддържа чрез дозиране 

на смесен разтвор на NH3  и ЕТА (в съотношение 2:1) в питателната вода 

за натрупването им в топлоносителя ІІ-ри контур в граници: за амоняка 

3000÷5000 μg/kg, за ЕТА 300÷500 μg/kg и N2H4 (~1,5%) в кондензатния 

тракт за обезпечаване на излишък от N2H4 в подхранващата вода. 

таблица 2. Показатели на  работната среда на II-ри контур. 

Химичен показател 
Питателна 

вода 
Продувъчна 

вода 

Стойност на показателя 

Специфична електропроводимост Н+-катионирана проба, μS/cm, не 
повече 

1,0 4,0 

pH25°C, ед. 8,5÷9,7 8,5÷9,6 

Концентрация на Кислород, μg/kg, не повече 10  
Концентрация на Натрий, μg/kg, не повече 5 300 

Концентрация на Желязо, μg/kg, не повече 50  
Концентрация на Хлориди, μg/kg, не повече  150 

Концентрация на Мед, μg/kg, не повече 3  
Концентрация на Хидразин, μg/kg, не повече 20  
Концентрация на Амоняк, μg/kg, не повече 300÷2500  
Концентрация на Етаноламин, μg/kg, не повече 500÷2500  

 

 
фигура 3. Отклонение на ВХР при N < 50%Nnom 

 
фигура 4. Отклонение на ВХР при N > 50%Nnom 

 Намаляване на скоростта на корозия на конструкционните материали и 

транспорта на продукти на корозия към парогенераторите при отсъствие 

на медни сплави в тракта на ІІ-ри контур чрез повишаване на рН25°С и рНт 

в местата с двуфазни процеси: 

1. В парогенераторите при процеса на кипене 

2. В СПП при процеса на сепарация на влажната пара 

3. В проточната част на турбината и кондензаторите при процеса на 

кондензация на парата. 
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Тъй като коефициента на разпределение на амоняка при работните 

условия на тези съоръжения е между 4 и 10, водната фаза обеднява от 

алкализиращия агент (амоняк) което води до снижаване на рН25°С и рНт 

и увеличаване скоростта на корозия.  Добавянето на допълнителен 

алкализиращ агент – етаноламин, който е с коефициент на 

разпределение около 1 води до повишаване на рН25°С и рНт във водната 

фаза, което намалява скоростта на корозия. 

 

фигура 5. Коефициент на разпределение на амоняка в двуфазните потоци по II-ри контур. 

 

фигура 6. Коефициент на разпределение на етаноламина в двуфазните потоци на II-ри контур. 
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 Свързване на остатъчния след деаерирането О2 с цел ограничаване на 

кислородната корозия на металните повърхности. При Т > 100°C N2H4 

свързва остатъчния О2 по реакцията:                    . При 

Т по-ниски от 100°C реакцията (2) се забавя като при Т по-малка от 80°C 

скоростта й е незначителна. Поради силните си редукционни свойства 

N2H4 реагира с корозионните продукти, отложени върху металните 

повърхности на технологичното оборудване, като ги редуцира по 

реакциите: 

                           

                         

                       

                      

При наличие на N2H4 продуктите на корозия на железните и медни 

сплави се редуцират до съединения с по-ниска валентност или до чист 

метал. 

 Свързване на СО2, предотвратяване на въглено-киселата корозия и 

поддържане на нормирано значение на рН25°С: 

               
      

  

                 
     

   

Образуващият се в питателната вода за парогенераторите амониев 

бикарбонат при висока Т (в котлова вода) се разлага обратно до NH3 и 

СО2, които се отнасят в турбината чрез парата. Високото съдържание на 

NH3 и ЕТА създава алкална среда при кондензиране на парата в 

кондензаторите и по този начин осигурява защита на кондензния тракт 

от въглено-кисела корозия. За намаляване количеството на 

карбонатните отлагания по топлообменните тръби на парогенераторите 

е необходимо да се сведе до минимално възможна концентрацията на 

СО2 в питателната вода и просмукванията на техническа вода в 

кондензния тракт. При планово спиране и престой на енергоблока е 

необходимо да се извърши консервация на технологичното оборудване 

по втори контур. 

Важен етап от водохимичният режим по II-ри контур представлява 

консервирането на металните повърхности на контура при спиране на 

енергоблока в планов годишен ремот. Основната цел на консервацията е да се  
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създаде защитен оксиден слой върху металните повърхности, който да ги 

предпази от корозионното действие на влага, O2 и CO2 по време на престой на 

технологичното оборудване по II-ри контур. 

Видове консервации в ” АЕЦ Козлодуй”: 

 Консервация с хидразин-хидрат: 500÷800µg/kg в подхранващата 

вода за парогенераторите в продължение на 24÷48ч.; 

 Консервация с ОДА (амин-октадециламин), 4-етапна 500÷2500µg/kg; 

 Консервация с амоняк, етаноламин и хидразин. 

Провеждане консервация на технологично оборудване и тръбопроводи по 

тракта на ІІ-ри контур на енергоблока чрез използване на работни разтвори на 

амоняк, етаноламин и хидразин-хидрат, с последваща “суха” консервация в 

период на спиране за ремонт. Отстраняване на водния слой от металните 

повърхности с цел снижаване скоростта на корозия при продължителен 

престой на технологичното оборудване по ІІ-ри контур. След изпълнение на 

консервацията повърхностите на метала се намират в състояние, характерно за 

определения етап - изсушени с пасивиращ оксиден слой. 
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V. ИЗВОДИ 

 

Едно от предимствата на ВВЭР технологичта е наличието на 

антикорозионна наплавка от неръждаема стомана (с дебелина δ = 7÷9 mm) по 

вътрешните повърхности на основните компоненти на реакторната инсталация. 

Това позволява използването на по-малко „строг” водохимичен режим от 

останалите представители на ядрените енергийни реактори. 

Поддържането на качествените показатели на топлоносителя І-ви контур в 

нормираните граници способства за снижение на скоростта на корозия, 

удължава срока на експлоатационна годност на конструкционните материали, 

намалява количеството на радиоактивните отпадъци, което води до 

подобрение на радиационната обстановка в АЕЦ. 

Увеличаването на ресурса на основното турбинно оборудване по ІІ-ри 

контур и парогенераторите, повишаването на надеждността на експлоатация на 

АЕЦ с ВВЭР-1000 се постига чрез поддържане на оптимален ВХР на ІІ-ри контур 

през всички режими на експлоатация на енергоблоковете. 
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