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Данное сообщение представляет результаты одного из этапов исследований закономерностей 

и механизмов изменений текстурного параметра Кернса (ТП, [1]) при прокатке сплава Zr-2.5%Nb 

с умеренной исходной текстурой. 

Образцы получены из выпрямленных колец центральной трубы ТВС РБМК с последующим 

отжигом при 580˚C в вакууме 10
-4

 мм рт.ст. в течение 24 ч. и холодной прокаткой от 7 до 55% с 

интервалами 15…40 мин между актами прокатки. 

Преследовалась цель выявить закономерности из-

менений ТП с деформацией пластин прокаткой в на-

правлении, перпендикулярном оси исходной трубы. 

Решалась также задача исследования и учѐта эффек-

тов текстурной неоднородности вдоль сечения пла-

стин и прерывистого режима ступенчатой прокатки.  

Получены следующие результаты: 

 обнаружены осцилляции графика изменения ТП 

со степенью деформации на поверхностях пластин 

(рис. 1; штриховая линия), что связывается с релак-

сацией напряжений в приповерхностных слоях в те-

чение 15…40 мин свободного состояния пластин. 

График построен с учѐтом неоднородности деформа-

ции, связанной с разгибанием колец трубы; 

определѐн вид графика изменений ТП с деформа-

цией «поперечной» прокаткой сплава для условий текстурной однородности материала и непре-

рывности процесса ступенчатой прокатки (рис. 1; точки, пунктир). График состоит из начально-

го участка практически линейного роста ТП и последующего участка незначительных измене-

ний;  

двойникование рассматривается как доминирующий механизм общих текстурных изменений 

и релаксации напряжений, происходящей, в основном, в приповерхностных слоях пластин. 

Предложено объяснение эффекта осцилляций.  

Эффект релаксации напряжений в изменении ТП изделий из сплава следует ожидать в случа-

ях неоднородности деформации, а также больших скоростей, низких температур и неравномер-

ности процесса деформирования. Это важно в отношении текстурно-зависимых эксплуатацион-

ных характеристик реакторных материалов – стойкости к радиационному росту, водородному 

охрупчиванию и пр.  
 

1. J. Kearns. Thermal expansion and preferred orientation in Zircaloy // USAEC WAPD-TM-472. Nov. 1965.  

 

 

ПАРАМЕТРЫ БИОЗАЩИТЫ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОЯТ С ВЫСОКИМ 
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Для центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), размещенного в 

зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, будет использоваться система сухого контейнерного 

хранения корпорации Holtec International, которая основана на использовании технологии мно-
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Рис. 1. Изменения ТП пластин: исходные 

(– –); после непрерывной прокатки (); по-

сле травления на 35 мкм (●).  
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гоцелевого контейнера (МЦК). МЦК используется как для хранения, так и транспортировки 31 

отработавшей тепловыделяющей сборки (ОТВС) ОЯТ реакторов ВВЭР-1000. Для транспорти-

ровки МЦК с ОЯТ по железной дороге в ЦХОЯТ будет использоваться транспортный модуль 

«HI-STAR». За все время эксплуатации АЭС в Украине до настоящего времени перевозки ОЯТ в 

Российскую Федерацию осуществляются в транспортных контейнерах ТК-13. Радиационная за-

щита контейнера ТК-13 обеспечивает безопасную транспортировку 12 ОТВС с выгоранием до 50 

МВт·сут./кгU. Целью настоящей работы является расчет биозащиты, обеспечивающей дозовые 

нагрузки, аналогичные ТК-13, для МЦК, загруженного 31 ОТВС с выгоранием 55 МВт·сут./кгU. 

С учетом опыта анализа радиационной безопасности успешно эксплуатируемого с 2001 г. 

сухого хранилища ОЯТ Запорожской АЭС [1] методом Монте-Карло (пакет MCNP) были вы-

полнены расчеты внешнего излучения от 31 ОТВС, загруженных в МЦК. Использовалась мето-

дика учета отдельных долгоживущих нуклидов (выдержка ОЯТ свыше 5 лет), вносящих основ-

ной вклад в излучение гамма-квантов и нейтронов вне контейнера [2]. Показано, что мощность 

дозы (МД) внешнего -излучения на боковой поверхности контейнера определяется, в основном, 

шестью радионуклидами: 
90

Sr(
90

Y), 
106

Ru(
106

Rh), 
134

Cs, 
137

Cs, 
144

Ce и 
154

Eu (~97% от полной МДγ 

при выдержке ОЯТ 5 лет). Основным источником нейтронов (около 99%) является спонтанное 

деление 
244

Cm, период полураспада которого составляет 18,1 года. Поэтому увеличение времени 

хранения ОЯТ в бассейнах выдержки АЭС до 6-10 лет приводит к уменьшению МДγ за счет спа-

да активности 
106

Rh,
134

Cs,
144

Ce, а нейтронная компонента МД изменяется слабо. Отметим, что 

при увеличении выгорания ОЯТ с 50 до 55 МВт·сут./кгU активность продуктов деления (-

излучатели) возрастает на ~10%, а актиноида 
244

Cm возрастает значительно больше, на ~40%. 

Материалами биозащиты от -излучения рассматривались сталь и свинец, а от нейтронов – ан-

тифриз и материал Holtite-B (разработка Holtec International). Для различных времен выдержки 

ОЯТ (> 5 лет) определены минимальные толщины цилиндрической биозащиты транспортного 

контейнера, загруженного 31 ОТВС с выгоранием 55 МВт·сут./кгU. Показано, что -излучение 

вне контейнера может быть уменьшено за счет размещения на периметре МЦК ОТВС с большим 

временем хранения. 
 

1. Монография в серии «Безопасность атомных станций»: «Безопасность сухого хранения отработан-

ного ядерного топлива» авторів: Рудычев В. Г., Алѐхина С. В. и др., Харьков-2013, 200 с. 

2. V.G. Rudychev, I.O. Girka, Y.V. Rudychev, Influence of certain radionuclides on outer radiation of spent 

nuclear fuel at dry storage, Problems of Atomic Science and Technology, 2016, N5(105). Series: Nuclear Physics 

Investigations (67), p.48-54. 
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SiC-based ceramics and composites possess superior properties, such as high corrosion resistance, 

excellent chemical and thermal shock stability, high mechanical strength, thermal expansion and small 

neutron absorption cross-section. Such properties are very attractive for further operating under extreme 

environmental conditions, in particular, as matrix material for water-cooled and fusion power reactors, 

for the nuclear fuel as a cladding material, and us protective form for radioactive waste immobilization. 

The SiC ceramics dimensional stability under irradiation for temperatures up to 1273 K is also 

very important for nuclear power applications. SiC ceramics and composites have been proposed as an 

inert matrix for the burning or transmutation of long-lived fission products and minor actinides from 

fuel cycle reprocessing. The long-term chemical durability and radiation resistance of SiC are important 
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factors for radionuclides immobilization. Due to the low induced activation, SiC ceramics were pro-

posed as structural components for long-term geologic disposal of the low-level or intermediate level 

waste. In operating conditions, energetic particles may alter SiC retention capability for the fission 

products, producing atomic displacements. The resulting microstructural changes may eventually mod-

ify the properties of the SiC ceramics. Radiation effects induced by neutrons at high temperature were 

widely studied. However, the γ-radiation influence on SiC ceramic is of great interest due to an action 

of γ-radiation as main source of the effect on the protective matrices during wastes immobilization 

process. The aim of the present study was the studying the influence of γ-irradiation on surface and 

physic-mechanical properties of the SiC ceramics modified by additives of Cr and Si.  

The SiC matrices doped by additives of Cr, Si were fabricated using High Speed Hot Pressing 

Method. Additives content was in the range from 0,5 to 3 wt %. Microstructural characteristics of sili-

con carbide ceramics were analyzed by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), 

elemental distribution analyses (EDX), and infra-red spectroscopy (IR) methods. The modification of 

phase composition and mechanical properties of the SiC ceramics with Cr and Si additives under γ-

irradiation were analyzed.  

Sintering process by High-Speed Hot Pressing Method leads to the fine-grained structure forma-

tion and increase of the fracture toughness of ceramics. The hardness and crack resistance of SiC ceram-

ics with Cr and Si additives were not principally changed under γ-irradiation process. In addition, it was 

demonstrated that samples of SiC with alloying additives Cr and Si possess high mechanical parameters 

under γ-irradiation process: microhardness – 32.2 – 29.9 GPa, fracture toughness coefficient K1C = 5.4 – 

4.2 MPa∙m
1/2

, respectively. The strength of ceramics increases with the uniform and fine-grained struc-

ture formation. The analysis of IR absorption spectra demonstrates that any phase composition and crys-

tal structure changes were not observed after -irradiation process. The samples sintered with Cr and Si 

additives demonstrate good radiance resistance and high mechanical properties under γ-irradiation up to 

absorption dose of 10
4 

Gy, which confirms the advantages of alloying additives using. SiC ceramics 

with Cr and Si additives are promising candidates for further nuclear applications as radiation resistant 

materials to manufacture protective matrices for radioactive wastes immobilization. 

 

 

MONTE-CARLO SIMULATION OF SUBSTRATE-INDUCED DAMAGE IN SUPPORTED 2D 

MATERIALS 
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Ion irradiation of 2D materials is a versatile tool for modifying their structure through a controlled 

induction of lattice defects [1].For technical simplicity, itis usually carried out on substrates[1]. Howev-

er, the substrate can play a significant role in thisprocess:it can either increase the stability of a mono-

layer under the irradiation, leading to reduction of a resultant defect yield [2], orparticipate in defect 

formation in the 2D material through sputtered substrate atoms moving through the monolayer [1] and 

displaced recoil atoms[3] that reach the interface but remain within the substrate. 

Within the framework of this study, the calculations were performed using a binary collision 

Monte-Carlo approach implemented in TRIM code [4].Though not applicable directly to calculating the 

defect density in irradiated 2D material, TRIM allows one to perform massive statistical calculations of 

damage to bulk targets, such as substrates. Monolayer Collision mode with 100,000 incident ions was 

utilized for a substrate with a thickness of 300 Å. 

The estimations included simulations for energy spent to a specific defect formation mechanism 

by He, Ar, Xe, C, N and Si ions in the incident ion energy range from 100 eV to 250 MeV. The sub-

strates of Cu, SiO2, SiCand Al2O3 were analyzed.The dependencies had pronounced maxima at 10
1
 – 

10
3
keV. Depending on the substrate material and incident ion mass, maximum energy transferred to 

sputtering had values from~ 8 (He ions in copper)to~ 2990 (Xe in copper) eV/ion, which corresponds to 

averagesputtered atom energies of 22.1 and 320.1 eV/atom, respectively. While the former value is al-

ready enough to introduce defects into common two-dimensional materials [5, 6], the latter is sufficient 

to create a considerable amount of defects – for example, through initiating a horizontal (in-plane) re-

5
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coil cascade. For recoils reaching the interface, maximum transferred ion energy values were compara-

ble to sputtering, with the most pronounced relative role for SiC and Al2O3 irradiation by xenon. At the 

same time, individual recoil energiescorresponding to curve maximahadaverage values from 51.7 (oxy-

gen recoils, Heions inSiO2)to204.8(Xeincopper) eV/atom.The values given above indicate that the sub-

strate can participate strongly in defect formation in two-dimensional materials under ion irradiation 

with a wide range of ion energies; simultaneously, deliberate use of these phenomena opens up broad 

prospects in the controllability of the process. 
 

1. S. Zhao, J. Xue, Y. Wang et al.Effect of SiO2 substrate on the irradiation-assisted manipulation of supported 

graphene: a molecular dynamics study // Nanotechnology (23).2012, 285703. 

2.S. Mathew, T. K. Chan, D. Zhanet al.The effect of layer number and substrate on the stability of graphene un-

der MeV proton beam irradiation // Carbon (49). 2011, 1720-1726. 

3.C. Herbig, E. H. Åhlgren, W. Jolie et al.Interfacial Carbon Nanoplatelet Formation by Ion Irradiation of Gra-

phene on Iridium(111) // ACS Nano (8). 2014, 12208-12218. 

4.J. F. Ziegler, M. D. Ziegler,J. P. Biersack.SRIM – The stopping and range of ions in matter (2010) // Nucl. 

Instr. Meth. Phys. Res. B (268). 2010, 1818-1823. 

5.M. Ghorbani-Asl, S. Kretschmer, D. E. Spearotet al.Two-dimensional MoS2 under ion irradiation: from con-

trolled defect production to electronic structure engineering // 2D Mater. (4). 2017, 025078. 

6.S. T. Skowron, I. V. Lebedeva, A. M. Popov et al.Energetics of atomic scale structure changes in graphene // 

Chem. Soc. Rev. (44). 2015, 3143-3176. 
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В связи с разработкой нового и модернизации существующего энергетического оборудова-

ния возникла необходимость в получении количественных данных про стойкость материалов в 

условиях действия микроударов, которые создаются кавитацией в различных средах, а также 

эрозионного износа. На сегодняшний день большой интерес вызывают МАХ-фазы благодаря 

своему уникальному сочетанию свойств, характерных как для металлов, так и для керамики. Они 

обладают малой плотностью, высокими значениями тепло- и электропроводности, превосходной 

коррозионной стойкостью в агрессивных средах, стойкостью к высокотемпературному окисле-

нию и термическим ударам и т.д. МАХ-фаза Ti2AlC относится к классу нанослоистых материа-

лов, где M – переходной металл, A – элемент IIIA или IVA группы таблицы Менделеева, а X – С 

или N. Особый интерес представляет получение защитных покрытий на основе МАХ-фаз. Одна-

ко данные о стойкости этих материалов и покрытий в условиях кавитационного воздействия от-

сутствуют, а в условиях эрозионного износа очень ограничены. 

Целью настоящей работы, являлось исследование кавитационного и эрозионного износа 

массивного образца МАХ-фазы Ti2AlC и покрытия полученного вакуумно-дуговым методом из 

катода того же состава. 

Образцы и катод для вакуумно-дугового осаждения покрытий из МАХ-фазы Ti2AlC были 

изготовлены методом горячего прессования. Осаждение покрытий из МАХ- фазы на полирован-

ные образцы из нержавеющей стали AISI410 проводили на установке «Булат-6» в вакууме 

~1 ×10
-3

 Па. Методами сканирующей электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа 

исследовали структуру массивного материала и покрытий. Стойкость материала к микроударно-

му нагружению определяли на стенде, разработанном в ННЦ ХФТИ, в котором кавитационная 

зона создавалась в воде ультразвуковым излучателем. Эрозионный износ определяли по схеме 

плоскость с покрытием – диск с жѐстко закреплѐнными абразивными зѐрнами. 
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Показано, что кавитационный износ для МАХ-фазы Ti2AlC в массивном состоянии в 4 раза 

выше, чем для образцов из широко применяемого сплава Ti6Al4V. В тоже время стойкость по-

крытий Ti65Al7C28 к кавитации в 3 раза выше, чем для выше упомянутого сплава и в 1,5 раза, чем 

для покрытия TiN. Скорость эрозионного износа массивного образца составляет ~ 0,063 мкг/мин, 

а для покрытия ~ 0,056 мкг/мин. Полученные данные свидетельствуют о перспективности даль-

нейшего изучения МАХ-фаз. 

 

 

EVOLUTION OF THE ZIRCONIUM ALLOY STRUCTURE DUE TO MICROALLOYING BY 

IRON 

Stadnik Yu.S., Drobyshevskaya A.A., Pylypenko M.M. 

National Science Center “Kharkov Institute of Physics and Technology”, 

Kharkov, Ukraine, E-mail: stadnikys@gmail.com 
 

The Zr1Nb alloy is widely used in the constructions and production technique of the core ele-

ments of nuclear reactors. Modernization of existing zirconium alloys due to the use as the basis а mag-

nesium-thermal zirconium will improve efficiency of fuel and safety of nuclear power plants. The use 

of magnesium-thermal zirconium sponge as the basis of alloys stabilizes and enhances the oxidation re-

sistance and plasticity of the cladding in a LOCA accident (Loss-of-Coolant Accident), providing safety 

criteria. In addition, transition to the magnesium-thermal technology is advantageous economically, 

since it allows to obtain pure zirconium with a lower cost and an content of Hf <0.01 wt.%. 

Ensuring the efficiency and competitiveness of nuclear fuel poses the task of improving the 

Zr1Nb alloy for cladding in order to increase the resource of their work. The realization of this problem 

can be done in the direction of the microalloying of Zr1Nb alloy by iron with the constant content of 

niobium. Numerous studies have shown that the alloying of zirconium alloys with iron is perspective in 

terms of both strength and corrosion resistance of alloys. The determination of the optimal iron content 

in the Zr1%Nb alloy is a prerequisite for providing manufacturability of the alloy and improving its op-

erational properties. Thus the objective of this work was the investigation of the Zr1Nb alloy structure 

depending on the iron concentration. 

A vacuum-arc melting method was applied to obtain a homogeneous zirconium alloy with micro-

additives of iron. The Zr1Nb alloy samples in the form of 1 mm thick plates were prepared by rolling in 

a vacuum with intermediate annealing. The samples obtained were contained iron from 0.012 to 0.192 

wt%. Metallographic studies of the structure of Zr1%Nb alloy samples before and after alloying with 

iron were performed using a scanning electron microscope JSM-7001F with X-ray spectral analyzer 

INCA Energy 350. The chemical composition of the particles was studied using the X-ray spectral mi-

croanalysis. 

The properties of the Zr1%Nb alloy in reactor is dependent on its composition and microstructure, 

and even small changes in the composition lead to substantial changes in properties as a result of evolu-

tion of precipitates. It is shown that the additional introduction of iron into Zr1%Nb alloy leads to the 

appearance of precipitates the density of which increases with increasing iron content. The presence of 

fine particles of β-Nb precipitate and a small number of larger precipitates - the Laves phases Zr(Nb, 

Fe)2 are characteristic for samples with an iron content of up to 0.042% wt.%. The concentration of 

Laves phases is much lower than the concentration of β-Nb particles and is less than 3% of it. The 

change in the iron content in the alloy from 0.042 wt.% to 0.072 wt.% did not lead to a significant in-

crease in the concentration of Laves phase precipitates. Noticeable growth occurred when alloying to 

0.162 wt.%. Precipitates of β-Nb and Laves phase were detected in the structure of samples with a con-

tent of iron 0.0720.162 wt.%. The average size of the β-Nb precipitates is 4050 nm. The precipi-

tates of Laves phase is slightly larger, their average size is 80100 nm. The concentration of Laves 

phase precipitates is much lower than the total concentration of particle. Studies show that the number 

of Laves phase precipitates significantly depends on the iron content in the alloy.  
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APPLYING CU IN THE SAFE DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE  

Chernikova O.M., Honcharova A.V. 

Kryvy Rih National University, Kryvy Rih, Ukraine, happyturtleleo@gmail.com 

 

The problem of radioactive waste disposal is acute all over the world. It requires the attention of 

governments of all countries that have nuclear power plants, research nuclear reactors, nuclear subma-

rines and surface ships and, of course, possessing atomic weapons. The sale of nuclear power plants is 

the leading place in the world occupied by the United States. It is usually accepted to calculate the poss-

ible period of permanent storage of highly radioactive waste for a thousand years or more. At the same 

time, it must be ensured that the repository is sealed. 

Problems of waste disposal have always been with us. Over the past 10 years, this has led to 

greater public concern about waste management issues.Such material is classified as Low Level Waste 

(LLW). LLW is compacted, sealed in containers and shipped to disposal sites located around the coun-

try. Aluminum bronze, a strong copper alloy, has been recommended for containers to isolate the more 

highly radioactive forms of LLW (including what is termed "Greater-Than-Class-C Waste"), but steel, 

plastic and concrete are currently preferred. 

Containers are only one barrier against the release of radioactive substances. In modern generally 

accepted concepts of multi-barrier disposal, other barriers include things like fuel itself; lining of zirco-

nium alloy fuel rods; a container for burial; backfilling around the container and hundreds of feet of 

rock between the storage and the surface. However, many recycling schemes require that the container 

be strong enough to prevent the release of radioactive materials for a long time [1].Corrosion resistance 

therefore becomes one of the waste container's principal requirements. From the standpoint of selecting 

a container material, scientists have three choices: 

 Materials that are inert to all foreseen environments; 

 Materials that form protective surface films that retard or inhibit corrosion, and 

 Metals that corrode at a predictable rate and can therefore be made thick enough to last for the 

expected life of the repository. Such metals are known as "corrosion allowance" materials. 

 In 2003 and 2004 there were many uncertainties regarding the issue of copper corrosion . 

When it comes to corrosion resistance, the inert noble metals - gold, silver, platinum and copper 

(yes, copper is chemically classified as a noble metal) - top the list. They remain stable under well un-

derstood conditions. Among these, copper is the only practical choice. 

Adopting a waste management approach when comparing hazardous chemical andnuclear waste 

has a greater degree of confidence in the possibility of different types of waste. The sealing properties 

of stainless steel canisters and the retention properties of mixtures of bentonite mixtures, geological su-

pervision of pre-disposal sites and burial depth, confirm the historical data on the retention of almost all 

long-lived isotopes that give direct information about the current plans for nuclear waste disposal. Ha-

zardous chemical waste can pose many problems for society, while acceptable solutions are clearly vis-

ible for high-level nuclear waste. 
 

1. Konrad J. A. Kundig Copper's Role in the Safe Disposal of Radioactive Waste:   

Copper's Relevant Properties - Part I / Dr. Konrad J. A. Kundig // Innovations. – 1998.–  5 p. 

 

 

АНАЛИЗ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОН-

НЫХ ПАРАМЕТРОВ ОЯТ 
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Радиационные характеристики (радионуклидный состав, потоки и спектры гамма-квантов и 

нейтронов, т.д.) отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) являются важными при планировании 
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дальнейшего обращения с ОЯТ – хранения и помещения в могильник. Радиационные характери-

стики ОЯТ определяют: выбор материалов и конструкции биологических защит, влияние долго-

срочного воздействия радиации на свойства материалов хранилищ, включая наведенную актив-

ность. Экспериментальное исследование радиационных характеристик ОЯТ является дорогой и 

сложной процедурой. Для моделирования характеристик ОЯТ широко используются численные 

методы, реализованные в компьютерных программах (ORIGEN-S, FISPACT, BOXER, CASMO, 

WIMS, APOLLO и др.). Для расчета радиационных характеристик ОЯТ в разных программных 

пакетах используются исходные данные как облучаемого топлива (обогащение свежего топлива, 

геометрические параметры и материалы тепловыделяющих сборок и т.п.), так и реактора (спектр 

нейтронов, время работы, мощность и т.д.). 

В настоящей работе представлен обзор и анализ численных методов, применяемых украин-

скими и литовскими специалистами для оценки радиационных параметров ОЯТ. Литовские экс-

перты для численной оценки радиационных характеристик отработавшего ядерного топлива 

РБМК-1500 в основном используют систему компьютерных программ SCALE. Ранее выполнен-

ные оценки с использованием различных версий систем SCALE и полученные результаты для 

отработавшего топлива РБМК-1500 представлены в публикациях [1, 2]. В ХНУ им. В.Н.Каразина 

выполнен большой объем исследований по анализу изменений характеристик ОЯТ реакторов 

ВВЭР-1000 при длительном хранении отработавшего ядерного топлива сухим методом. Кроме 

вклада в радиационные характеристики отдельных радионуклидов, во внешнее излучение вы-

полнены исследования влияния вклада радионуклидов в тепловыделение при хранении ОЯТ на 

срок до 50 лет [3]. Используя упрощенную модель облучаемого топлива (обогащение, элемент-

ный состав) и режимы работы реактора РБМК-1500 (спектр и время наработки) в пакете 

FISPACT выполнены расчеты концентрации долгоживущих нуклидов для разных уровней выго-

рания и времени выдержки. Выполнены сравнения данных полученных в пакетах SCALE и 

FISPACT. 

 
1. A. Šmaižys, P. Poškas. Analysis of radiation characteristics for casks loaded with spent RBMK-1500 nuclear 

fuel // Proceedings of International Conference Nuclear Energy in Central Europe 2001. Slovenia, 2001. 

2. A. Šmaižys, P. Poškas, E. Narkūnas, G. Bartkus. Numerical modelling of radionuclide inventory for RBMK 

irradiated nuclear fuel // Nuclear Engineering and Design, 2017, Vol. 277, p. 28–35. 

3. V. Rudychev, M. Azarenkov, I. Girka, Y. Rudychev, O. Shchus, Contribution of radionuclides to heat release 

in the process of SNF dry storage// Problems of Atomic Science and Technology, 2017, N2(108). Ser.: Phys. 

Rad. Eff. & Rad. Mat.Sci.(109), p.91-96.  

 

 

STRUCTURAL-PHASE CHANGES IN THIN FILMS AND SURFACE LAYERS OF 
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The behavior of the bulk and film samples of the Ti40Zr43Ni17 alloy (wt%) was investigated. 

Interest in this system is due to the fact that it is possible to form a stable (up to ≈660 С) quasicrystalline 

icosahedral phase with a set of unique physical properties, which makes it promising for use in plasma 

installations. To date, quasicrystalline film coatings have been not prepared by anyone. Bulk samples 

were obtained by vacuum fusion of ultrapure components under ultrapure conditions. Film samples (h = 

14.8 μm) were prepared by direct-current magnetron sputtering of a target in an argon medium at a 

pressure of 2 × 10 
-3

 mm Hg. The target-substrate distance was 30 mm. Substrates were Si, glass and 

steel Eurofer.  

Heat flux tests of the samples were performed with hydrogen plasma streams produced by the qu-

asi-steady-state plasma accelerator QSPA Kh-50 (NSC KIPT). The main parameters of QSPA plasma 

9



 

 

streams were as follows: ion impact energy about 0.4 keV, the maximum plasma pressure 3.2 bars, and 

the stream diameter about 18 cm. The surface energy loads measured with a calorimeter achieved 0.6 

MJ/m2 (near the tungsten melting threshold). The plasma pulse shape was approximately triangular, and 

the pulse duration was 0.25 ms.  A surface analysis was carried out Scanning Electron Microscopy 

(SEM) of the JEOL JSM-6390 type. To study a micro-structural evolution of the exposed targets, the X-

ray diffraction technique (XRD) has been used. Quasi-crystalline phase identification was carried out in 

conformity with the Cahn´s methodology using indices N and M. To simulate the diffraction pattern, the 

software package Powder Cell 2.1 was used. 

The initial state of the bulk samples (targets) is characterized by the presence of two crystalline 

phases: phase of an approximant crystal 1/1 (W phase) with a period aW = 1.42 nm and a Laves phase 

(Ti, Zr) Ni of structural type C14. The initial state of the film samples was nanocrystalline with 

crystallite size about 2 nm. 

Irradiation of a bulk sample with plasma led to the disappearance of the Laves phase, a decrease 

in the amount of the W phase with aW = 1.426 nm, and the formation of the supposed crystal phase of 

the 2/1 approximant. After irradiation of the film sample, formation of a quasicrystalline phase with a 

quasicrystallinity parameter aq = 0.5135 nm and crystallite size about100 nm as the main phase was 

revealed; as well, W-phase in an amount of 20-30% with a period aW = 1.41 nm was found, which 

practically corresponds to the theoretical crystallographic relationship between icosahedral and 

crystalline related structures aW
teor

 = 1.413 nm. According to SEM data, after the action of plasma, 

characteristic rectilinear cracks are found on the surface of the film sample. 
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Промежуточное сухое хранение в контейнерах – это одна из довольно широко используе-

мых технологий обращения с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) в странах с открытым то-

пливным циклом. 

В Украине планируется использование двух типов хранилищ: на Запорожской АЭС отра-

ботанное ядерное топливо реакторов ВВЭР-1000 хранится в бетонных вентилируемых контейне-

рах VSC-24, производителями которых являются компании Sierra Nuclear Corporation и Duce 

Engineering and Services (США), на Чернобыльской АЭС ОЯТ реакторов РБМК-1000 будет хра-

ниться в контейнерах, помещенных в вентилируемые бетонные модули, разработчиком которых 

является компания Holtec Int. (США). В обоих случаях хранилища имеют открытый тип, ОЯТ 

помещается в контейнеры после выдержки в бассейнах не менее 5 лет. Срок эксплуатации хра-

нилищ не менее 50 лет. 

В Литве принято решение ОЯТ реакторов РБМК-1500 Игналинской АЭС после выдержки в 

бассейнах не менее 5 лет хранить сухим способом в хранилище открытого типа, используя пер-

воначально невентилируемые контейнеры типа CASTOR RBMK-1500 и далее – типа CONSTOR 

RBMK-1500. Контейнер CASTOR металлический, контейнер CONSTOR – железобетонный. В 

1999 году было построено хранилище, которое может вместить до 120 контейнеров и сейчас оно 

полностью заполнено. В 2017 году начата эксплуатация нового промежуточного хранилища за-

крытого типа, где ОЯТ хранится в железобетонных контейнерах нового типа CONSTOR RBMK-

1500/М2. Общая вместимость хранилища – около 190 контейнеров. Срок эксплуатации обоих 

хранилищ 50 лет. 

Определение теплового состояния контейнеров с отработанным ядерным топливом являет-

ся важной составляющей обеспечения безопасности его сухого хранения в течение всего срока 
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эксплуатации хранилища. Потому выполнен ряд таких исследований для контейнеров хранения 

отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000 [1, 2] и РБМК-1500 [3, 4]. 

Целью данной работы является сравнение методик численных исследований, которые ис-

пользуются при анализе процесса тепломассообмена в контейнерах хранения отработанного 

ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000 и РБМК-1500. 

1 S. Alyokhina, A. Kostikov. Unsteady heat exchange at the dry spent nuclear fuel storage. Nuclear Engineering 

and Technology. Vol. 49. 2017, p. 1457-1462. 

2 S. Alyokhina, V. Goloshchapov, A. Kostikov, Yu. Matsevity. Simulation of thermal state of containers with 

spent nuclear fuel: multi-stage approach. Int. J. Energy Research. Vol. 39. Issue 14. 2015, p. 1917-1924. 

3 R. Poškas, V. Šimonis, P. Poškas, A. Sirvydas. Thermal analysis of CASTOR RBMK-1500 casks during long-

term storage of spent nuclear fuel. Annals of Nuclear Energy. Vol. 99. 2017. p. 40–46. 

4 P. Poškas, А. Šmaižys, V. Šimonis. Radiological and thermal characteristics of CASTOR RBMK-1500 and 

CONSTOR RBMK-1500 casks for spent nuclear fuel storage at Ignalina nuclear power plant. Kerntechnik. 

Vol. 71. Issue 4. 2006. p. 222-227. 

 
 

NANOTECHNOLOGIES IN NUCLEAR ENGINEERING 

Chernikova O.M., Zyugan U.I. 

Kryvy Rih National University, KryvyRih, Ukraine,notfound1473@gmail.com 
 

Nanotechnology is a set of methods and techniques that provide the ability to create and modify 

objects with sizes of 1-100 nm in a controlled manner, having unique new qualities and allowing their 

integration into fully functioning large-scale systems. It is an interdisciplinary branch uniting the efforts 

of graduates in all scientific fields. One such area is nuclear power engineering and engineering.  

One of the conditions for increasing the efficiency of NPP operation is the increase in the burnup 

depth of nuclear fuel. Large-crystal structures of nuclear fuel with the addition of nanoparticles retain 

gaseous and volatile fission products, prevent the transport of fission fragments along the grain bounda-

ries, as a result of which the damage to the fuel element shell significantly decreases [1, p. 42]. 

Nanotechnology offers great opportunities for the modernization of nuclear materials with the 

help of nanopowder additives. For the first time, nanosized metallic powders were synthesized during 

the development of diffusion technologies for uranium isotope enrichment. 

As a result of the transition to nanometric structures, it was possible to increase several times the 

current-carrying capacity of superconductors, which made it possible to create powerful magnetic sys-

tems and save up to 30% of electric power. Powerful magnetic fields that hold the plasma in thermonuc-

lear reactors are created by superconducting systems. The transition to the nanostructured state makes it 

possible to obtain superconducting and highly conductive materials capable of operating under extreme 

conditions. 

To increase the life of the reactors of new nuclear power plants, neutron-absorbing substances 

compatible with construction materials and having a high neutron absorption efficiency in operation are 

needed. To ensure corrosion resistance in the coolant and high radiation resistance, methods have been 

developed for the production of nanocrystalline powders and compact materials [2]. 

X-ray protective fillers from nanomaterials provide for an increase in the effectiveness of protec-

tion of personnel in nuclear power plants, an increase in the coefficient of attenuation of X-rays, a de-

crease in the cost of products due to the saving of heavy metal consumption, and a decrease in the mass 

and thickness of the materials used. 

Thus, to date, nanotechnologies as a branch of science open up great promising directions in the 

development of all areas of industry. The use of nanotechnology products and methods in nuclear engi-

neering makes it possible to increase the safety of nuclear energy use, to increase the efficiency of phys-

ical protection of radiation-hazardous objects, to create radically new radiation-resistant construction 

materials and highly efficient nuclear fuel. 
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2. Ratkin L. Prospects for the development of nanoindustry / L. Ratkin // Nanoindustry.–2011.–№.5.–pp 40–43. 
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Рост требований к уровню безопасности и экономичности атомных электростанций – об-

щая тенденция в мировой атомной энергетике. Один из способов удовлетворения предъявлен-

ных требований – развитие внутриреакторных измерительных систем с автономными детекто-

рами нейтронов. В частности, существует задача регулирования профиля энерговыделения в ак-

тивной зоне реакторов. Для еѐ решения предлагается использовать комптоновский детектор ней-

тронов с эмиттером из металлического гафния. 

Количественные и качественные расчѐты изотопного и элементного составов – первооче-

редные методы, которые необходимо применять при разработке или поиске новых материалов, 

используемых в реакторе.  

Данное исследование посвящено расчѐту ядерных превращений гафния, находящегося в 

потоке нейтронов реактора ВВЭР-1000. Учитывая актуальность продления топливных кампаний, 

целесообразно выяснить, как изменятся свойства гафния (в качестве эмиттера детектора нейтро-

нов) при эксплуатации, например, в течение пяти лет. При этом наибольший интерес представ-

ляют радиационный ресурс детектора и его способность формировать сигнал под действием по-

тока реакторных нейтронов. 

Также в данной работе на примере гафния приведѐн общий алгоритм расчѐта цепочек 

ядерных превращений материалов. Для расчѐта использовались средние (за кампанию) значения 

плотности потока нейтронов и параметра жѐсткости спектра в реакторе ВВЭР-1000. Оценено 

влияние изомерного состояния 
179m1

Hf на динамику изменения изотопного состава гафния и об-

разования трансмутантов (Ta и W). Оценено влияние «перетекания» изотопов гафния друг в дру-

га и наработки трансмутантов на изменение (восстановление, регенерацию) поглощающих 

свойств гафния. 

 

 

КОМБИНИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ ИЗЛУЧЕНИЙ ОТ ПОВЕРХНОСТНЫХ ХРАНИЛИЩ 

РАО БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО 

Рудычев В.Г.
1
, Азаренков Н.А.

1
, Гирка И.А.

1
, Рудычев Д.В.

1
, Рудычев Е.В.

1,2
 

1
ХНУ им. В.Н.Каразина, 

2
ННЦ «ХФТИ», Харьков, Украина, e-mail: rud@pht.univer.kharkov.ua 

 

Хранение РАО является проблемой для АЭС, на которых организовано кондиционирова-

ние РАО: сжигание с последующим прессованием как золы, так и твердых РАО (ТРО), а также 

переработка жидких РАО в солевой плав. Одним из вариантов промежуточного хранения конди-

ционированных РАО, находящихся в цилиндрических емкостях объемом до 0,3 м
3
, является раз-

мещение этих емкостей (до четырех штук) в прямоугольных железобетонных контейнерах 

(ЖБК). Внешние габариты ЖБК ~ 2×2×1,5 м
3
 и толщина стенок 15÷20 см. Для повышения безо-

пасности хранения промежутки между цилиндрическими емкостями заливают легким бетоном с 

плотностью до 1,6 г/см
3
. Контейнеры ЖБК, установленные в несколько ярусов (до четырех), мо-

гут размещаться как на открытой площадке под навесом, так и в ангаре. Целью настоящей рабо-
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ты является разработка методики анализа и минимизации дозовых нагрузок, создаваемых храни-

лищем, в котором хранится более 1000 ЖБК.  

Моделирование излучения от объекта, содержащего 20÷30 рядов ЖБК в четыре яруса, с 

учетом свойств каждого контейнера требует использования объединенных в «CLUSTER» ком-

пьютеров и специального программного обеспечения. Расчет излучения с учетом защитных 

свойств стенок ЖБК и легкого бетона между емкостями, содержащими РАО с плотностью > 2 

г/см
3
, возможен только методом Монте-Карло (М-К). Этот метод реализован, например, в паке-

тах PENELOPE и MCNP. Для решения поставленной задачи нами выполнено моделирование ме-

тодом М-К излучения, создаваемого одним ЖБК с учетом экранирования и перерассеяния со-

седними контейнерами. При определении характеристик излучения вблизи контейнеров исполь-

зован метод «коробочек», а вдали – метод «точечного детектора». Радионуклидный состав РАО, 

образующихся на АЭС, определяется, в основном, изотопами 
54

Mn,
 60

Co, 
134

Cs, 
137

Cs, 
110m

Ag. Для 

разных вариантов загрузки ЖБК концентрированными РАО и основных изотопов рассчитаны 

пространственные распределения характеристик внешнего излучения контейнеров. По рассчи-

танным характеристикам излучений одиночного ЖБК, находящегося в различных геометриче-

ских конфигурациях, созданы одномерные и двумерные сплайн-интерполяционные функции 

(СИФ). СИФ характеристик внешнего излучения ЖБК для отдельных изотопов позволяют опре-

делить излучение одиночного контейнера, загруженного РАО, с произвольным радионуклидным 

составом и на любой момент времени хранения.  

Основной вклад во внешнее излучение при хранении РАО в ЖБК дают контейнеры, раз-

мещенные на периметре хранилища. Выполнен анализ возможного размещения 25 продольных и 

12 поперечных рядов ЖБК в четыре яруса с разной активностью кондиционированных РАО. 

Рассмотрены варианты хранилища как при наличии биологической защиты (бетонная стена), так 

и без нее (дисциплинирующее ограждение на определенной дистанции). Показано, что толщина 

радиационной защиты и расстояние до дисциплинирующего ограждения являются минималь-

ными, если на периметре хранилища в определенном порядке установлены ЖБК, загруженные 

прессованными ТРО, для которых минимально внешнее излучение по сравнению с прессованной 

золой и солевым плавом. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛЗУЧЕСТИ МЕТАЛЛА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

ПАРОПРОВОДОВ 

Глушко А.В., Дмитрик В.В. 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков, 

Украина, alyonaglushko@gmail.com 

 

Процесс деформации металла сварных соединений обеспечивается перемещением дисло-

каций по механизмам переползания и скольжения. Выявили, что в кристаллах α – фазы (металл 

сварных соединений паропроводов) преобладающими плоскостями скольжения являются плос-

кости с индексами {110} и {112}. На участке неполной перекристаллизации ЗТВ, где новые про-

дукты распада аустенита представляют глобуляризованный перлит, обнаружили плоскости 

скольжения с индексами {123}, что требует уточнения. 

Перемещение дислокаций (в т.ч. слабо расщепленных), в структуре сварных соединений, 

происходит путѐм образования ступенек и последующего перемещения дислокаций со ступень-

ками, изменившейся скоростью. Перемещение смешанных дислокаций обеспечивается путѐм 

воздействия нормальных напряжений и напряжений сдвига. В процессе длительной наработки 

сварных соединений скорость ползучести можно представить, как функцию температуры и на-

пряжения.  

Деформация металла, как функция времени, при наработке сварных соединений 260000-

290000 ч, соответствует второй стадии ползучести. В процессе ползучести рельеф полос сколь-

жения усиливается, а расстояние между полосами увеличивается. Границы зерен становятся бо-

лее четкими. После наработки сварных соединений свыше 270000 ч начинают проявляться эле-

менты скольжения по границам самих зерен. При отсутствии сдвиговой деформации такое явле-
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ние можно считать разновидностью полигонизации, что подтверждается наличием начальной 

стадии сдвигов. Одновременно часть дислокаций формирует в кристаллах α – фазы субграницы с 

относительно высокой энергией дефектов упаковки, что способствует их переползанию. 

Можно показать, что в кристаллах α – фазы (деформация 5-7%) разориентировка между 

субзернами составляет не более 10°, что характерно для блоков по обе стороны полос сброса. 

При увеличении степени деформации возрастает и уровень разориентировки субграниц. Размер 

субзерен, при наработке сварных соединений 260000-290000 ч, возрастает относительно медлен-

но. Увеличение деформации приводит к более заметному сплетению дислокаций  и зарождению 

фрагментарной структуры. 

Путѐм использования просвечивающей электронной микроскопии выявили, что природа 

полигонизации зѐрен α – фазы на участках ЗТВ, а также в металле шва и в основном металле яв-

ляется различной. При увеличении степени деформации субграницы проявляются более чѐтко. 

Отмечается уменьшение количества дислокаций внутри субзѐрен. По границам кристаллов α – 

фазы, расположенным под углом 45° к оси напряжения (напряжение скольжения <III>), скорость 

скольжения является наибольшей, что характерно для участка неполной перекристаллизации 

ЗТВ. При уменьшении или при увеличении угла наклона скорость скольжения снижается. Такой 

механизм скольжения проявляется при наличии вдоль границ зѐрен напряжений сдвига. Отдель-

ные участки границ зѐрен перемещаются малыми скачками, которые затем суммируются, что 

проявляется как эффект увеличения деформации за счет границ зерен. Одновременно, границы 

зерен могут локально устраняться, т.е. нарушается их сплошность. 

 

 

РЕАКТОР НА СФЕРИЧЕСКОЙ СТОЯЧЕЙ ВОЛНЕ ЯДЕРНОГО ГОРЕНИЯ С 

ВНЕШНЕЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО РЕАКТИВНОСТИ 

Лелеко Ю.Я., Ганн В.В., Ганн А.В. 

ЦПАЗ НТК ЯТЦ ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина, makswell.com@gmail.com 

 

Развита нейтронная кинетика в несжимаемой нейтроно-размножающей среде с учетом 

выгорания. Рассмотрен сферически симметричный реактор, в котором среда двигается с 

ускорением по направлению к началу координат со скоростью V(r)=VR(R/r)
2
. Материал, 

попадающий в начало координат удаляется из реактора, а в периферийную область 

непрерывно поступает U-238 с той же скоростью. Органы управления реактора, 

обеспечивающие его критичность и отрицательную обратную связь по реактивности  – 

покоятся относительно корпуса реактора. 

Активная зона реактора состоит из четырѐх областей: внешняя инертная область состоит 

из U-238; промежуточная область, в которой происходит наработка топлива Pu-239 по схеме 

U-238 + n = U-239 → Np-239 → Pu-239; внутренняя область ядерного горения, в которой 

происходит деление ядер Pu-239; центральная область, содержащая выгоревшее топливо. 

Показано, что в такой системе возникает сферическая стоячая волна ядерного горения, которая 

двигается радиально от центра, навстречу поступающему топливу. Волна горения состоит из 

двух областей: внешней, в которой происходит наработки и частичное выжигание топлива Pu-

239, и внутренней Pu-239, в которой происходит деление ядер Pu-239 и их частичное 

воспроизводство из U-238. Получены распределения нейтронного потока, концентраций 

изотопов U-238, Np-239 и Pu-239, а также удельной мощности в стоячей волне. Исследована 

область существования сферических стоячих волн горения. Показано, что реактор на стоячей 

волне горения характеризуется всего двумя комбинациями ядерных сечений и одной 

универсальной функцией, определяющей границу устойчивости такой системы, причѐм 

область существования стоячих сферических волн горения оказывается шире чем область 

существования плоских одномерных бегущих волн горения в бесконечной среде. Построена 

диаграмма состояний такого реактора и определены границы устойчивости его работы.  

Проведено компьютерное моделирование сферической волны ядерного горения, в 

режимах как бегущей волны в неподвижной среде, так и стоячей волны в движущейся среде. 

Компьютерная модель реактора, выполненная с использованием кода MCNPX, представляет 
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собой шар, радиусом – 1.2 м, заполненный топливом на основе двуокиси урана. В режиме 

бегущей сферической волны ядерное горение начинается в центральной области активной 

зоны, содержащей обогащенный уран. Когда концентрация Pu-239 в U-238 становится 

достаточно высокой благодаря его наработке по схеме U-238+n=U-239→Np-239→Pu-239, 

тогда появляется сферическая волна горения, она отрывается от запальной области и 

продолжает радиальное движение к краям активной зоны в течение 120 лет. В наших 

модельных расчѐтах скорость волны горения составляла 0.4 см/год при мощности 80 МВт. 

Проведено компьютерное моделирование реактора в режиме стоячей сферической волне 

ядерного горения. Скорость движения среды и мощность реактора выбираются таким образом, 

что волна горения покоилась относительно корпуса реактора. Проведено сопоставление 

теоретических результатов с данными численного моделирования. Доказана возможность 

существования сферической стоячей волны ядерного горения в бридер-реакторе при подпитке 

обеднѐнным ураном. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВИБРОУПЛОТНЕНИЯ ПОРОШКОВ ТИТАНАТА  

ДИСПРОЗИЯ И КАРБИДА БОРА В ОБОЛОЧКАХ ПЭЛ 

Чернов И.А., Белаш Н.Н., Валежный Е.Б., Евсеев В.М.  

Научно-технический комплекс «Ядерный топливный цикл» 

Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт»,  

г. Харьков, Украина, E-mail: chernov@kipt.kharkov.ua 

 

В современной конструкции поглощающих элементов (ПЭЛ) реактора ВВЭР-1000 исполь-

зуются два поглощающих материала: титанат диспрозия и карбид бора, имеющих вид порошко-

вых засыпок с определенными требованиями по плотности и высоте. При производстве ПЭЛ и 

ПС СУЗ на ГП «МЗП», изготовитель обеспечивает плотность засыпки титаната диспрозия на 

уровне (5,2…5,3) г/см
3
 с содержанием диспрозия (3,6…3,7) г/см

3 
[1]. При заполнении оболочек  

порошком карбида бора плотность засыпки должна составлять не менее 1,7 г/см
3
 [2]. 

В основе формирования поглощающих сердечников ПЭЛ с такими характеристиками ле-

жит технология виброуплотнения, которая является одной из наиболее производительных и де-

шевых.  

Целью данной работы является исследование влияния фракционного состава и режимов 

виброуплотнения на плотность и характер распределения  порошков титаната диспрозия и кар-

бида бора в оболочках ПЭЛ  

В работе приведены результаты исследований влияния гранулометрического составов (со-

держание крупной и мелкой фракции) на насыпной вес порошков с утряской и без утряски с ис-

пользованием прибора по определению насыпной плотности PT-DT200 Pharma Test и на плот-

ность их засыпки в оболочках ПЭЛ после уплотнения на вибростенде ВЭДС-100 МК. 

Показано, что для порошков карбида бора наибольший насыпной вес ~1,3 г/см
3
 и плот-

ность засыпки ~1,83 г/см
3
 обеспечиваются при содержании крупной фракции (-0,9+0,315) мм в 

диапазоне (65…70)%. Для порошка титаната диспрозия фракционного состава: (-0,9+0,1) мм -

70% и (-0,05) мм – 30% насыпной вес и плотность засыпки составляют 4,0 г/см
3
 и 5,2 г/см

3
 соот-

ветственно. 

Установлены режимы виброуплотнения (частота колебаний и виброускорение), обеспечи-

вающие достижение требуемых значений плотностей засыпок (5,2…5,3) г/см
3 

и (1,80…1,83) 

г/см
3 

для порошков титаната диспрозия и карбида бора. 

Полученные результаты исследований использованы при  разработке технологии изготов-

ления экспериментальной партии полнометражных ПЭЛ для ПС СУЗ реактора ВВЭР-1000. 
 

1. Красовский Ю.К. Порошковый наполнитель из титаната диспрозия для ПЭЛ реактора ВВЭР-

1000. Верификационный отчет. Рекомендуемые справочные данные ГП «МЗП», Москва 1999 г. 

2. Кушунин Б.А. Наполнитель из карбида бора для ПЭЛ реактора ВВЭР-1000. Верификационный 

отчет, Рекомендуемые справочные данные ГП «МЗП», Москва 1999 г.  
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КІНЕТИКА ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ «МЕТАЛ-ГЕЛІЙ» ЗА КОНЦЕНТРАЦІЙ ГЕЛІЮ, 

ХАРАКТЕРНИХ ДЛЯ ДІЮЧИХ ТА ПРОЕКТОВАНИХ АТОМНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

УСТАНОВОК 

Ружицький В.В., Сунгуров Б.С., Карпов С.О., Копанець І.Є., Кальченко О.С., 

Толстолуцька Г.Д. 

Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ ХФТІ, Харків, Україна 

 
Поведінка конструкційних матеріалів діючих і проектованих ядерних реакторів визначає в 

значній мірі безпечну і економічну експлуатацію атомних станцій. Серед чинників, що виклика-
ють деградацію властивостей матеріалів АЕС, роль газоподібних трансмутантів – гелію і водню 
– є однією з найбільш значних у зв'язку з їх впливом на процеси вакансійного розпухання і окри-
хчування.  

Виконаний огляд літературних джерел щодо впливу гелію на механічні властивості сталей, 
розглянуті чинники, що визначають процеси накопичення та перенесення гелію в сталях (роз-
чинність, дифузія), а також роль недосконалостей кристала (точкові дефекти і їх комплекси, дис-
локації, домішкові атоми і таке інше) в накопиченні гелію. 

Експериментально з використанням методик термодесорбційної спектрометрії та елект-
ронної мікроскопії встановлені закономірності поведінки в аустенітній неіржавіючій сталі типу 
18-10 гелію, імплантованого з енергією 20 кеВ у широкому інтервалі доз опромінення 
2·10

19
…3·10

21
 м

-2
 при Ткімн та при подальшому відпалі до 1500 К. 

В спектрах термодесорбції, отриманих при швидкості нагріву 6 град / с для доз опромінення 
5·10

18
...5·10

19
 м

-2
 спостерігається один чітко виражений пік з максимумом при температурі 1360 К і 

шириною ~ 200 К. Збільшення дози опромінення веде до збільшення кількості піків у спектрах ТД 
та зниження температури початку виходу газу зі сталі. При дозі опроміненя вище 1·10

21
 м

-2
 в спек-

трі десорбції гелію спостерігається чотири чітко виражених піки, вихід газу відбувається в інтер-

валі температур 300...1500 К (рис. 1). 
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Рис. 1. Спектри термодесорбції гелію зі 
сталі, опроміненої іонами Не

+
  

при Т = 290 К до доз 2·10
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Рис. 2. Мікроструктура сталі, опроміненої 
іонами гелію при Т = 290 К до дози 1·10

21
 м

-2
 (а)  

і після відпалу при 1350 К (б) 

 
Дослідження впливу гелію на мікроструктуру сталі показало, що безпосередньо при опро-

міненні в об’ємі сталі спостерігається утворення і розвиток дислокаційної і пористої (бульбаш-
кової) структур (рис. 2,а). Аналіз мікроструктури визначив просторово-однорідний розподіл бу-
льбашок гелію. Простежено зміну середнього діаметру і концентрації бульбашок з підвищенням 
дози опромінення і температури відпалу. В процесі постімплантаційного відпалу відзначено зро-
стання середнього розміру бульбашок як за рахунок дифузійного потоку атомів гелію на них так 
і за рахунок кількох інших механізмів, таких як зливання близько розташованих бульбашок, пог-
линення більшою бульбашкою меншої внаслідок перетоку атомів газу між ними та інших (рис. 
2,б). Отримані експериментальні результати порівнюються з результатами феноменологічної 
моделі, розробленої на основі рівнянь кінетичної швидкості для опису процесів утворення і рос-
ту бульбашок гелію. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА ТИТАНАТА ДИСПРОЗИЯ, ПОЛУЧЕННОГО 

МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ И ТЕРМООБРАБОТКИ 

Рудь Н.В.
1
, Чернов И.А.

1
, Красноруцкий В.С.

 1
, Белаш Н.Н.

1
,  

Слабоспицкая Е.А.
1
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Институт физики твердого тела материаловедения и технологий Национального научного 

центра «Харьковский физико-технический институт», г. Харьков, Украина 
3
Национальный Технический Университет «Харьковский Политехнический Институт»,  

г. Харьков, Украина 

 

Титанат диспрозия является одним из эффективных поглощающих материалов для органов 

регулирования водо-водяных ядерных реакторов. В современных конструкциях поглощающих 

стержней системы управления и защиты реакторов ВВЭР-1000 он используется в виде порошка, 

виброуплотненного до плотности не менее 4,9 г/см
3
. В перспективных конструкциях ПЭЛ тита-

нат диспрозия предполагается использовать в таблеточной форме. 

На сегодняшний день разработано ряд методов синтеза сложнокислородных соединений на 

основе диспрозия, среди которых широкое применение в промышленности получили метод ин-

дукционного плавления оксидов титана и диспрозия в холодном медном тигле и твердофазный 

синтез из оксидов. Основным требованием к фазовому составу титаната диспрозия является от-

сутствие непрореагировавших исходных оксидов. Метод химического осаждения гидроксидов с 

последующей термообработкой характеризуется возможностью проведения синтеза сложноки-

слородных соединений при низких температурах, достижением равновесных продуктов, а также 

однородностью распределения основных компонентов.  

Целью настоящей работы является исследование процесса термического разложения и фа-

зообразования титаната диспрозия при термообработке гидроксида, полученного методом хими-

ческого осаждения. 

Синтез титаната диспрозия проводился для состава: 50% мол.TiO2+50% мол.Dy2O3. В каче-

стве исходных компонентов использовали оксид диспрозия и стружку металлического титана. 

Результаты рентгенофазового анализа показали, что совместноосажденный продукт явля-

ется рентгеноаморфным. Прокаливание при температуре 600 С обуславливает начало кристал-

лизации низкотемпературной орторомбической Dy2TiO5-o и пирохлорной Dy2Ti2O7 модифика-

ции дититаната диспрозия. Повышение температуры прокаливания до 1000 С приводит к уве-

личению содержания фазы Dy2Ti2O7 до 65,7% вес.  

Формование таблеток из порошка титаната диспрозия прокаленного при 1000 С с после-

дующим спеканием при Т=1650 °С в течение 3 часов обеспечивает получение таблеток плотно-

стью 6,6 г/см
3
 следующего фазового состава: Dy2TiO5-f (27,0% вес.), Dy2TiO5-h (39,8% вес.), 

Dy2TiO5-o (33,2% вес.). 

 

 

НОВЫЕ НАНОКОМПОЗИТНЫЕ СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ОКСИДА МАРГАНЦА 

(III,IV) ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ 
90

Sr ИЗ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОДНЫХ  

РАСТВОРОВ 

Бондарь Ю.В., Кузенко С.В. 

ГУ “Институт геохимии окружающей среды” НАН Украины, г. Киев 

juliavad_peremoga@ukr.net 

 

Для очистки технологических растворов и природных вод от радиоактивного стронция вы-

сокой эффективностью обладают синтетические неорганические сорбенты. К наиболее извест-

ным можно отнести (гидр)оксиды титана, циркония, марганца, полисурьмяные кислоты, кри-

сталлические титанаты и силикотитанаты, а также различные композиты на их основе. 
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Оксиды марганца (III,IV) являются перспективным материалом для селективного выделе-

ния радиостронция из загрязненных вод. Высокая селективность при сорбции Sr
2+

 из сложных 

растворов в присутствии ионов щелочных и щелочноземельных металлов, устойчивость в слабо-

кислых и щелочных средах, невысокая стоимость и простота синтеза определяют преимущества 

использования оксидов марганца в качестве сорбентов. 

Нами был синтезирован оксид марганца (III,IV) типа бирнессита с гексагональной неупо-

рядоченной структурой в виде округлых микрочастиц. Синтезированный образец был апробиро-

ван в качестве сорбента для выделения ионов стронция из одно- и мультикомпонентных раство-

ров, содержащих ионы Na, K, Ca. Было найдено, что бирнессит эффективно извлекает ионы 

стронция из однокомпонентного раствора; присутствие ионов щелочных металлов в мультиком-

понентных растворах (до ~ 0.3 М) не оказывает существенного влияния на адсорбцию, однако 

присутствие ионов кальция в растворе (Са/Sr ~ 30/1) приводит к значительному снижению ад-

сорбции. Тем не менее, достаточно высокие адсорбционные параметры, полученные в ходе экс-

периментов, позволяют рассматривать бирнессит как сорбционный материал с высокой селек-

тивностью по отношению к ионам стронция.  

Для эффективного использования бирнессита в сорбционных технологиях нами был также 

синтезирован композитный материал на основе полимерных волокон с наноструктурированным 

бирнесситом на поверхности. Композитные волокна продемонстрировали быструю кинетику 

сорбции, высокую емкость и селективность при выделении радиостронция из мультикомпонент-

ных растворов, содержащих ионы Na, K, Ca. Композитные волокна могут быть рекомендованы 

для выделения 
90

Sr из жидких радиоактивных отходов.  

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО  

ТРАКТУ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО  

ПАЛЕВА 

Луньов Д.І., Альохіна С.В. 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна, 

d.lunev21@gmail.com 

 

У зв’язку зі щорічним ростом потужності атомної промисловості питання поводження з ві-

дпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) є актуальним. Сьогодні, у країнах з незамкненим ядер-

ним паливним циклом воно вирішується, переважно, шляхом довгострокового зберігання ВЯП 

до прийняття остаточного рішення щодо його переробки або захоронення. В Україні ВЯП шести 

енергоблоків ВВЕР-1000 Запорізької АЕС зберігається сухим способом: паливо розміщують в 

герметичній металевійкорзині, наповненій інертним газом, яка розташованаувентильованому бе-

тонномуконтейнері. Охолодження корзини зберігання відбувається шляхом повітряної конвекці-

їза рахунок природної тяги увентиляційних каналах контейнера. При експлуатації таких контей-

нерів можна виділити три основні складові безпеки: ядерна, радіаційна ітеплова. Дана робота 

присвячена удосконаленню теплових режимів зберігання відпрацьованого паливав сухому схо-

вищі ВЯП Запорізької АЕС шляхом зміни геометричних характеристик контейнера зберігання. 

Геометричні характеристики контейнера зберігання ВЯП задані розробниками на етапі 

проектування і одними з основних є розміри вентиляційних каналів контейнера, оскільки саме 

через них відбувається відвід тепла ядерного розпаду ВЯП. Очевидно, що саме геометричні роз-

міри вентиляційних каналів контейнера зберігання будуть мати найбільший вплив на тепловий 

стан ВЯП протягом усього терміну зберігання. Отже, оптимальне співвідношення ширини та ви-

соти вентиляційного тракту може забезпечити найкращий тепловідвід. 

В данійроботі змінювалось дві характеристики бетонного контейнера: ширинакільцевого 

каналу івисотаверхніх z-подібних каналів. При збільшенні або зменшенні кільцевого каналу за-

гальний радіус контейнера зберігання також змінювався. Висота верхніх каналів збільшувалась-

вгору для запобігання проникненню радіаційного випромінювання. Всі розрахунки проводились 

для контейнерів, що використовуються на Запорізькій АЭС, в момент часу, що відповідає почат-

ку зберігання ВЯП. Результати досліджень показали, що для організації більш ефективного теп-
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ловідводу ширину кільцевого каналу можна зменшити, а висоту верхнього збільшити, внаслідок 

чого максимальна температура палива значно знизиться. 

 

 

ОДЕРЖАННЯ ТА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ОБРОБКА ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ 

У ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОМУ ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ ДЛЯ ПОТРЕБ АТОМНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ 

Сімейко К.В., Сидоренко М.А.  

Інститут газу Національної академії наук України, м. Київ, Україна, E-mail: simeyko@ukr.net 

 

Інтенсивне перемішування частинок у псевдозрідженому шарі і їх контакт одна з одною 

викликають турбулізацію ламінарного потоку газу чи рідини, які омивають частинки, що безпо-

середньо сприяє інтенсифікації теплообміну. У псевдозрідженому шарі спостерігаються усі види 

теплообміну: конвективний теплообмін між частинками і середовищем, теплообмін випроміню-

ванням і теплопередача при контакті частинок одна з одною. Генерація теплоти у реакційні зоні 

апарату дозволяє ефективно проводити різні високотемпературні процеси, зокрема високотемпе-

ратурна обробка та одержання вуглецевих матеріалів .  

Графіт як конструкційний і функціональний матеріал використовують починаючи з перших 

експериментальних ядерних реакторів, таких як «Ф-1» і «Чикагская поленница». Надалі він ши-

роко застосовувався у високотемпературних реакторах: AVR (Німеччина), FCV (США), покра-

щеному реакторі з газовим охолодженням AGR (Англія) і в уран графітових реакторах подвійно-

го призначення (СРСР) – канальних реакторах великої потужності (РБМК) [1]. На даний момент 

графіт є конструкційним і функціональним матеріалом в ядерних енергетичних системах IV по-

коління: у високотемпературних газоохолоджувальних (ВТГР) і рідинно-сольових реакторах [2]. 

Основним недоліком отримання графіту ядерної чистоти є його висока вартість та екологічна 

небезпека при використанні найбільш розповсюджених хімічних способах очистки. В Інституті 

газу НАН України теоретично і експериментально доведена можливість термічного очищення 

природного графіту в електротермічному псевдозрідженому шарі. Результати досліджень дозво-

ляють створити енергоефективну та екологічно чисту технологію очищення природного графіту 

до високих ступенів чистоти (ядерної чистоти). 

Ще одним напрямом досліджень є одержання захисного піровуглецевого покриття для та-

кого виду ядерного палива як мікротвели. Дослідження, що ведуться у провідних лабораторіях 

світу показують, що мікротвели дозволять в декілька разів підвищити безпеку і ресурс роботи 

атомних реакторів [3]. Для дослідження процесу утворення піровуглецю на частинках, що моде-

люють мікротвели створені реактори з електротермічним псевдозрідженим шаром [4-6]. У ре-

зультаті проведення дослідів з піролізу вуглеводневих газів та осадженні піровуглецю (t = 700–

1100° C) напрацьовані партії пірокапсульованого матеріалу. Завдяки впливу плазми мікророзря-

ду у пілотній установці одержані зразки пірокапсульованого матеріалу мають вміст піровуглецю 

від 6%мас. до 97%мас.  

Одержані науково-практичні результати у подальшому можуть використовуватись при ви-

готовлені та експлуатації ядерних реакторів з газовим теплоносієм. 
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ГАЗОФАЗНОЕ ОСАЖДЕНИЕ КАВИТАЦИОННОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ 

КАРБИДА БОРА 

Журавлев А.Ю., Шиян А.В., Стригуновский С.В., Широков Б.М. 

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт»,  

ул. Академическая, 1, 61108, г. Харьков, Украина 

 

Кавитационный износ коммутационных трубопроводов контуров парогенераторов приво-

дит к серьезным локализованным разрушениям конструкционных материалов. Особенно часто 

такие аварии возникают в зонах изгибов трубопроводов [1, 2]. Решение проблемы возможно пу-

тем защиты зоны изгибов трубопроводов защитными покрытиями на основе карбида бора, кото-

рые затормозят кавитационные процессы износа. Карбид бора обладает высокой твердостью, 

химической инертностью и легкостью, поэтому этот материал является перспективным для за-

щиты поверхности трубопроводов от кавитационных ударов. 

Одним из прогрессивных направлений в современном материаловедении является освоение 

и развитие газофазных методов осаждения материалов [3]. Осаждаемые конденсаты характери-

зуются высокой, близкой к теоретической плотностью, низким содержанием примесей, в про-

цессах осаждения могут быть получены сплавы металлов и различные тугоплавкие соединения в 

виде боридов, нитридов, карбидов, силицидов, оксидов. Это даѐт возможность наносить защит-

ные, разделительные, коррозионностойкие, износостойкие покрытия на детали сложной формы. 

В настоящей работе представлены результаты исследований газофазного осаждения кави-

тационностойкого покрытия на основе карбида бора. Кавитационные испытания показали, что 

образцы с покрытием на основе карбида бора поддаются в 2,5 раза меньше кавитационному из-

носу, чем аустенитная сталь. 
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енергоблоків ВВЕР-1000. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2013. Том 69. 

№ 1, с.55-62. 

2. Л.С. Ожигов, Г.Н. Картмазов, И.Ю. Добровольская, Ю.А. Богатырев, А.С. Митрофанов, В.И. Змий, 
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ЗАВАРКА ДЕФЕКТОВ КОРПУСОВ ТУРБИН БЕЗ ПОДОГРЕВА  

Артемова С.В., Ефименко Н.Г., Ситников П.А., Крахмалев А.В.  

НТУ «ХПИ», Харьков, Украина, pavel.welder@ukr.net 

 

Основной проблемой при сварке корпусных сталей атомных и тепловых электростанций 

является образование холодных трещин. Способ их предотвращения– предварительный и сопут-

ствующий подогрев до 350 –400 °С. Цель работы – исследование структуры и свойств металла 

зоны термического влияния (ЗТВ) сварного соединения, выполненного новым способом [1] без 

подогрева, обеспечивающим автоподогрев в процессе сварки. Сварку производили электродом 

марки ТМЛ-3У, химический состав металла шва которого идентичен основному металлу.  

Исследовались сварные соединения из стали 15Х1М1ФЛ, термодеформационный цикл при 

сварке которых был идентичен условиям заварки дефектов реальных конструкций (корпусов 
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турбин). Один из вариантов соединений подвергали отпуску при Тотп. = 720 – 750 °С в течение 3-

х часов, согласно нормативной документации. Изучали микроструктуру ЗТВ (область нагретая 

выше АС1), определяли твердость (HV) и ударную вязкость (КСV) этой области.  

Установлено, что микроструктура высокотемпературной области ЗТВ представлена верх-

ним бейнитом и незначительным количеством мартенсита. Твердость этой зоны и металла шва 

составляет 320 НV, что выше твердости основного металла (280 НV). При сварке данным спо-

собом формирование структуры металла шва и ЗТВ происходит при сравнительно низкой скоро-

сти охлаждения по причине эффекта автоподогрева [1 - 2], что приводит к самоотпуску. Замече-

на особенность – после высокого отпуска твердость металла шва и ЗТВ сохраняется. Объясняет-

ся это тем, что при сварке таким способом металл шва и ЗТВ подвергается пластической дефор-

мации, происходит термомеханическая обработка, провоцирующая дислокационное упрочнение 

твердого раствора с высокоразвитой субзеренной структурой, сохраняющейся после высокого 

отпуска [3]. Сравнительный анализ результатов испытаний в диапазоне температур от – 60 до 

100 °С показал, что ударная вязкость KCV при всех температурах испытаний металла ЗТВ как 

после сварки без термообработки так и после высокого отпуска значительно выше чем основно-

го металла, несмотря на повышенную твердость. Ударная вязкость также выше.  

Таким образом, исследуемый способ сварки, обеспечивающий автоподогрев, без примене-

ния предварительного и сопутствующего подогрева, позволяет получить структуру металла вы-

сокотемпературной области ЗТВ с более высоким сопротивлением хрупкому разрушению, а кри-

тическая температура хрупкости смещается в область отрицательных.  
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АВТОРАДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИФФУЗИИ УГЛЕРОДА В СВАРНЫХ 

ШВАХ МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ ИТТРИЕМ  

Ситников П.А., Ефименко Н.Г., Артемова С.В. 

НТУ «ХПИ», Харьков, Украина, pavel.welder@ukr.net 

 

При изготовлении элементов конструкций из разнородных или разноименных сталей, что 

характерно для энергетического машиностроения, в околошовной зоне (ОШЗ) сварных соедине-

ний, подвергающихся механическим нагрузкам в условиях повышенных температур, происходят 

нежелательные диффузионные процессы, которые снижают механические свойства, надежность 

и долговечность конструкций. Цель работы – изучение авторадиографическим методом диффу-

зии углерода в ОШЗ сварных соединений углеродистых сталей при сварке аустенитными швами 

системы 08Х20Н9Г7Т.  

Исследовались соединения в состоянии после сварки и термообработки при Т = 650 °С в 

течение 25 и 100 часов. Изучались два образца соединений из литой стали 20, с введѐнным изо-

топом углерода (
14

С). Кроме того, в один из вариантов в количестве 0,1 %был введен иттрий.  

Установлено, что в соединениях с иттрием после сварки в ОШЗ содержание углерода на 20 

% меньше, а градиент его концентрации по линии сплавления вдвое меньший, чем в соединени-

ях, не содержащих иттрий (рис.1,а,I). Следовательно, иттрий тормозит диффузию углерода к ли-

нии сплавления. Нагрев сварных соединений до 650 °С приводит к перераспределению углерода 

по классической схеме – со стороны стали 20 образуется обезуглероженная зона, достигающая 3 

– 4 мм ширины при 100 часовой выдержке (рис.1,б,II). У линии сплавления концентрация угле-

рода снижается до минимума, плотность почернения достигает плотности фона. Со стороны ме-

талла шва, содержащего сильные карбидообразователи Cr иTi зона науглероженная.  
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Микродобавка в сталь 20 иттрия позволяет сохранить до 40 % углерода в структуре ОШЗ и 

снизить градиент его концентрации. Более чем в 2 раза снижается ширина науглероженной зоны, 

на 25 % снижается твердость этой зоны. 

  

 
 

Таким образом, введение микродобавок иттрия в сварные соединения приводит к задержке 

диффузии углерода к линии сплавления и позволяет в определенной мере сохранить механиче-

ские свойства.  

 

 

БАГАТОШАРОВІ МОНОМЕТАЛІЧНІ ТРУБИ - ПЕРСПЕКТИВНА ЗАМІНА 

ОСОБЛИВОТОВСТОСТІННИХ ТРУБ В АТОМНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ 

Король Р.М. 

ДП “НДТІ”, м. Дніпро, Україна, vniti2016@gmail.com  

 

Особливотовстостінні труби (з відношенням діаметра до товщини стінки  3÷10) використо-

вуються в трубопроводах і системах керування АЕС. Головним фактором, що обумовлює 

складнощі/неможливість отримання таких труб високоякісними за існуючими технологіями, є 

утворення повздовжніх дефектів на внутрішній поверхні труб при вільному редукуванні в 

процесі прокатки на станах ХПТ і ХПТР, а також при безоправочному волочінні [1].  

Низька величина «тонкостінності» - відношення диаметру до товщини готової труби, може 

бути збільшена за рахунок розділу товщини стінки готової труби на два й більше шарів. В 

результаті такого поділу на передготовому розмірі, величина «тонкостінності» кожного шару 

збільшується в 1,5÷3 рази, що дозволяє повністю виключити утоворення дефектів на внутрішній 

поверхні труб або суттєво зменшити їх глибину. Раціональним є поділ на два шари, поділ на 

більшу кількість шарів вимагає суттєвого ускладнення технології виробництва. 

З’єднання шарів виконується вільним редукуванням на станах ХПТ, ХПТР або безоправоч-

ним волочінням. Під час зазначеного процесу необхідно враховувати пружну віддачу між шара-

ми, що обумовлює утворення зазорів між ними, де буде мати місце окислення поверхні шарів 

при наступній термічній обробці. В наслідок цього, зварення шарів не відбудеться, що негативно 

вплине на експлуатаційні властивості готових виробів. З’єднуючи шари, необхідно прагнути до 

того, щоб на їх контактній поверхні виникав значний тиск для зварення шарів при наступній те-

рмічній обробці. Цього можливо досягнути, використовуючи в якості основи (внутрішнього ша-

ру) зміцнену трубу, при цьому забезпечуючи в процесі з’єднання обтиск по діаметру внутріш-

нього шару в межах 3÷5%. 

Крім можливості ортимання високоякісних труб, використання поділу стінки труби на кі-

лька шарів дозволяє збільшити спротив розвитку тріщин за рахунок гальмування руйнування 

границями розділу шарів. Це підтверджується прямими випробуваннями в ДП «НДТІ» під час 
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визначення величини ударної в’язкості на зразках з гострими надрізами. В випробуваннях крім 

визначення ударної в’язкості KCV також вираховували деформаційну характеристику , що 

відповідає відносній зміні товщини шарів в місці надрізу після випробування. Так експеримен-

тально було встановлено аномальне підвищення величини KCV майже в 2 рази й величини  

більше ніж в 3 рази при переході від одношаровго зразка до двошарового. 
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Ю.М., Мосьпан Н.Н. // Обработка металлов давленим .– Краматорcк, 2012. - №2 (31). - С. 210 - 216. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ГОТОВИХ ТРУБ З ЗОВНІШНІМ ОРЕБРЕННЯМ ЗІ СПЛАВІВ 

НА ОСНОВІ ТИТАНУ ДЛЯ ЯДЕРНИХ СИЛОВИХ УСТАНОВОК 

Кравченко О.В.  

ДП “НДТІ”, м. Дніпро, Україна, vniti2016@gmail.com  

 

Труби з зовнішнім оребренням зі сплавів на основі титану використовуються в якості кор-

пусів ТВЕЛів ядерних силових установок. До них висуваються особливі вимоги щодо якості по-

верхні та геометричних розмірів. Однак останні дослідження показали, що цього не достатньо. 

Потрібно ще й отримати однакові властивості по периметру труби – в зоні ребер, під ребрами й в 

основному металі, а також виключити утворення поверхневих мікродефектів на внутрішній по-

верхні труб в зоні ребер, через утяжку металу під час формування ребер струмками робочих ро-

ликів. Це забезпечить необхідний строк експлуатації всього виробу.  

ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної 

промисловості ім. Я.Ю. Осади» було розроблено технологію отримання вищезазначених труб. 

Унеможливлення утворення мікродефектів на внутрішній поверхні труб в зоні ребер забезпечу-

ється завдяки новій методиці розрахунку розмірів заготовки, виходячи з розмірів готових труб, 

що виключає як переповнення калібру під час прокатки, так і “дефіцит” металу – не утворення 

повноцінного профілю ребра, в поєднанні з попередньою деформаційною обробкою внутрішньої 

поверхні заготовки перед прокаткою для утворення нагартованого поверхневого наношару. Од-

накові властивості по периметру готових труб забезпечуються розробленою калібровкою попе-

речного профілю струмка робочих роликів, а також робочою поверхнею опорних планок станів 

ХПТР. Підтвердженням цього є дослідження мікродвердості по периметру труб з титанового 

сплаву марки ПТ-7М, а також їх мікроструктури.  

Металографічні дослідження проводили на металографічному мікроскопі Axiovert 

200MAT, Zeiss на поперечних травлених шліфах. Мікроструктура зразка показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Фотографія мікроструктури зразка титанового сплаву марки ПТ-7М 
 

Визначення мікротвердості проводили мікротвердоміром ПМТ-3м з системою автоматич-

ного опускання індентора на поперечних шліфах. Оскільки при шліфовці та поліровці створю-
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ється наклепаний шар, то використовували травлені шліфи. Результати визначення мікротвердо-

сті приведені в таблиці 1. 
Таблиця 1. 

 

Місце визначення Значення твердості, 

МН/м
2
 

Значення твердості, 

кГ/мм
2
 

Ребро 1851 189 

Біля ребра, центр стінки 2017 206 

На відстані від ребра 1986 203 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО БЕНТОНІТУ ПРИ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ В 

ЯДЕРНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ 

Задвернюк Г.П. 

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Київ, 

Україна, zadvernyuk@ukr.net 

 

Бентоніти широко застосовуються у різних галузях, як у промисловості, так і для потреб 

сільського господарства. У сфері захисту навколишнього середовища, бентоніти, в основному, 

використовують як сорбенти та гідроізолюючі матеріали. Проте, природні бентоніти мають ряд 

недоліків, які можна усунути за допомогою його модифікації, зокрема полімерами. 

Для експериментів використовували бентонітову глину Черкаського родовища, основним 

мінералом якої являється лужноземельний монтморилоніт (не менш, ніж 85%). Також в ній 

присутні домішки високодисперсного кварцу і кальциту (до 15%). Для модифікування застосо-

вували водорозчинні полімери – аніонні та аніонні поліакриламіди (ПАА) різних марок. Спочат-

ку проводили активування бентоніту за допомогою соди. Потім до бентонітового гелю додавали 

розчини ПАА, витримували їх впродовж 24 годин і висушували за температури 40 C. 

Порівняння бентонітів, модифікованих аніонними і катіонними ПАА, показало, що за одній 

і тої ж концентрації аніонні ПАА дають більш високі реологічні показники водних суспензій 

модифікованих бентонітів. Вивчення водних суспензій модифікованих бентонітів показало, що 

за концентраціях аніонних ПАА від 0,007 до 0,02 %, статична напруга зсуву найбільша в випадку 

застосування ПАА, середня молекулярна маса яких становить 61014   і ступінь гідролізу - 24%. 

Низькі значення статичної напруги зсуву спостерігали для бентонітів, модифікованих 

катіонними ПАА з високою молекулярною масою ( 61039  ). 

Сорбція Cs137  з водного розчину вивчалася при співвідношенні маси частинок бентоніту до 

розчину активністю 33,5 Бк/мл як 1:100. Було встановлено, що бентоніти, модифіковані 

аніонними ПАА значно краще сорбують радіонукліди у порівнянні з бентонітами, до складу яко-

го входять катіонні ПАА. Сорбція Cs137  бентонітами, модифікованими аніонними ПАА (вміст 

полімеру до 1%) становила 84,2 - 98,8%. 

Сорбція Sr90  бентонітами, модифікованими аніонними ПАА проводилася при активності 

вихідного розчину 6,5 Бк/мл, співвідношення твердої і рідкої фази становило 1:100. Дослідження 

показали, що за концентрації полімеру до 1% сорбційна здатність модифікованих бентонітів по 

відношенню до Sr90  була високою (≥ 97,5%) і не залежала ні від молекулярної маси полімеру, ні 

від ступеня гідролізу. 

Ступінь набухання у воді частинок бентоніту, модифікованого аніонними ПАА вища, ніж 

для бентонітів, модифікованих катіонними ПАА і залежить від концентрації, ступеня гідролізу і 

молекулярної маси ПАА. Наприклад, ступінь набухання за об’ємом частинок бентоніту, 

модифікованого аніонними ПАА молекулярною масою 6107   і ступенем гідролізу 12% 

(концентрація ПАА в сухому модифікованому бентоніті - 0,07-0,21%) коливалася в діапазоні 

17,0-22,7%. Експерименти показали, що перспективними для практичного застосування можуть 
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бути бентоніти, модифіковані аніонними ПАА з низьким ступенем гідролізу і з невеликою моле-

кулярною масою. 

 

 

ХІМІЧНО-НЕБЕЗПЕЧНІ ОБ’ЄКТИ В ЗОНАХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДІЮЧИХ АТОМНИХ 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ УКРАЇНИ 

Мельниченко Т.І., Ковач В.О., Пугач О.В. 

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук 

України», м. Київ, Україна, tim--@ukr.net 

 

Атомна енергетика сьогодні є стратегічно важливим елементом енергозабезпечення 

України. Зважаючи на відносну зношеність устаткування АЕС, навіть теоретично не можна вик-

лючити можливість виникнення аварійних ситуацій з викидом радіоактивних речовин. Як 

відомо, ефект радіоактивного забруднення багаторазово підсилюється у випадку одночасної його 

дії з хімічним забрудненням (синергізм) [1], що може бути небезпечним для здоров’я мешканців 

зон спостереження (ЗС) АЕС. У зв’язку з цим постає питання про наявність джерел хімічного 

забруднення в ЗС. 

За даними Міністерства екології та природних ресурсів України [2, 3] в ЗС Рівненської, 

Хмельницької і Южноукраїнської АЕС є хімічно-небезпечні об’єкти, де зберігають або викори-

стовують небезпечні хімічні речовини – аміак, хлор, формальдегід. Щодо ЗС Запорізької АЕС – 

вагомим є забруднення атмосферного повітря викидами розташованого на відстані 19 км від 

АЕС Нікопольського заводу феросплавів (24 663,46 т на рік), а частка оснащення джерел викидів 

газоочисними установками складає всього 18,84 %, що створює додаткове екологічне наванта-

ження і потребує підвищення ефективності впровадження природоохоронних заходів.  

Джерелом хімічного забруднення можуть бути і місця видалення відходів (МВВ), особливо 

надзвичайно небезпечних (категорія Г) і небезпечних (категорія В). Відомостей про МВВ 

категорії Г в районах, що належать до ЗС АЕС, Мінекології не наводить, а кількість діючих МВВ 

категорії В така: ЗС Хмельницької АЕС – 78, Запорізької – 31, Рівненської – 19, 

Южноукраїнської – 2. 

Особливу небезпеку становлять непридатні до використання та заборонені до застосування 

хімічні засоби захисту рослин (ХЗЗР), у тому числі стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), які 

зберігаються, головним чином, у непристосованих або напівзруйнованих приміщеннях, що при-

зводить до забруднення об’єктів навколишнього середовища та загрожує здоров’ю людей. 

Найскладніша ситуація в ЗС Южноукраїнської АЕС – на чотирьох складах (два з них – в 

незадовільному стані) зберігається 162,55 т ХЗЗР. В ЗС Хмельницької АЕС – один склад в 

незадовільному стані з 45,9323 т ХЗЗР (м. Славута), відстань від АЕС – 15 км. В незадовільному 

стані і всі п’ять складів ХЗЗР в районах, які відносяться до ЗС Запорізької АЕС – Василівському 

(1,43 т.), Великобілозерському (3 склади, 33,76 т.), Кам’янсько-Дніпровському (5,0 т.). 

Вирішення цієї екологічної проблеми можливе на державному рівні в рамках виконання приро-

доохоронних  заходів (перезатарення, транспортування до місця знешкодження, утилізація, пе-

реробка чи видалення). 
 

1. Петин В.Г., Журавская Г.Л., Пантюхина А.Г. и др. Малые дозы и проблемы синергического взаимодей-

ствия факторов окружающей среды. Радиационная биология. Радиоэкология. 1999, № 1. С. 113-116. 

2. Регіональні доповіді про стан навколишнього природного середовища у 2016 році. URL: 

https://menr.gov.ua/news/31778.html 

3. Екологічні паспорти регіонів за 2017 рік. URL: https://menr.gov.ua/news/ 32629.html 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПОБУДОВИ ЗОН ЗАХИСТУ БЛИСКАВКОВІДВОДІВ ДЛЯ 

АТОМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ ЗА СТАНДАРТОМ EN 62305 

Істомін О.Є., Коліушко Д.Г., Кіприч С.В., Руденко С.С. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, 

Україна, nio5_molniya@ukr.net 

 

Система блискавкозахисту на атомних електричних станціях (АЕС) представляє собою 

складну за конфігурацією систему з багатократних стрижньових і тросових блискавковідводів 

(БВ), а також захиснихсіток, встановлених на дахах будівель та споруд.Системи 

блискавкозахисту АЕС, спроектовані згідно вимог стандартів колишнього СРСР. У зв’язку з цим 

виникає необхідність її перевірки та модернізації відповідно до вимог діючих нормативних 

документів [1, 2].Авторами в період з 2007 р. по 2018 р. було проведено діагностику та 

розроблено рекомендації з реконструкції системи блискавкозахисту згідно з вимогами [1] для всіх 

діючих АЕС України. Гармонізований міжнародний стандарт з блискавкозахисту [2] передбачає 

розрахунок зон захисту (ЗЗ) від прямого удару блискавки за допомогою методу сфери, що 

котиться. Проте в [2] не наведені інженерні методики його використання. Це призводить до того, 

що ані проектувальники, ані експлуатаційний персонал АЕС не може оцінити захищеність таких 

стратегічно важливих об’єктів від прямого удару блискавки. 

Метою роботи є математичний аналіз методу сфери, що котиться, для розробки моделі 

побудови зон захисту складної системи блискавковідводів згідно з ДСТУ EN 62305:2012 для 

захисту об’єктів АЕС від прямого удару блискавки. 

В роботізапропоновано розробити методику побудови ЗЗ БВ на основі методу сфери, що 

котиться, з використанням методу декомпозиції. Для цього розроблено математичні моделі для 

розрахунку ЗЗ одиничного та подвійного БВдовільної висоти і розташуванняв залежності 

відрадіусу сфери RS(1), визначеному за рівнем блискавкозахисту. 
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Рис. 1 – Визначення центру сфери, що торкається двох БВ 

Якщо точка належить ЗЗ, то координата її висоти Zi визначається як: 
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(1) 

Розглянуті часткові випадки дозволили розробити напрямки подальших досліджень для 

побудови універсальної математичної моделі розрахунку ЗЗ системи БВ довільної конфігурації 

для захисту АЕС від прямого удару блискавки. 
 

1. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту 

будівель і споруд. 

2. ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для 

життя людей (EN 62305-3:2011, IDT). 
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МЕТОДИКА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ АЕС  

УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ВОДНЮ 

Гембара О.В., Сапужак Я.І., Гембара Н.Т. 

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів,Україна,  

hembara@ipm.lviv.ua 

 

На даний час загальновизнано, що ресурс елементів устаткування визначається сумісною 

дією трьох основних чинників: склад робочого середовища; конструкційний матеріал (склад і 

структура); термомеханічні, гідравлічні і залишкові технологічні напруження. 

Джерелами наводнювання матеріалу, зокрема корпусів атомних реакторів, є водень, який 

утворюється внаслідок електрохімічних реакцій, а також водень металургійного і технологічного 

походження. 

У роботі пропонується методика оцінювання ресурсу елементів енергетичного обладнання 

за термоциклювання і наводнювання, основу якої складає енергетичний критерій руйнування та 

модель деформування елементів конструкцій в умовах взаємодії матеріалу цих конструкцій із 

водневмісним середовищем. 

Енергетичний підхід, який ми використовуємо, враховує зміну напружень та деформацій в 

елементі конструкцій за складних умов термомеханічного навантаження, тому більш 

обґрунтовано можна оцінити термін роботи. За міру енергетичної пошкодженості локального 

об’єму матеріалу використовуємо величину [1] 

 

   , , , , , ,
i i

x y z t W x y z t N W       (1) 

 

де          , , , ( , , , , , , , , , , , , , , , )
H

W x y z t f x y z t x y z t T x y z t C x y z t     – енергія деформування ло-

кального об’єму за один цикл навантаження; W  – енергія руйнування матеріалу; i
N  – число 

циклів і- го режиму за час експлуатації, СН – концентрація водню, Т – температура. 

Враховуючи ефект Горського та експериментальні результати, зміну деформації від 

концентрації водню моделюємо лінійним законом: 
H H

AC  , де A – коефіцієнт 

концентраційного водневого розширення. 

Руйнування елементу об'єму матеріалу настане в результаті виконання рівності 

 

 * * * *
, , , 1x y z t  .      (2) 

 

Можливість, умови і термін продовження експлуатації тепломеханічного обладнання ви-

значаються шляхом зіставлення розрахункового значення нагромадженого пошкодження в 

металі з граничним його значенням, яке встановлюється за результатами експериментальних 

досліджень зразків із конструкційних легованих сталей у відповідних середовищах за 

експлуатаційних температур, а також засобами технічної діагностики реальних елементів 

конструкцій. 
 

1. Іваницький Я.Л., Гембара О.В., Чепіль О.Я. Оцінювання довговічності елементів енергетично-

го обладнання з урахуванням впливу експлуатаційного середовища // Фіз.- хім. механіка 

матеріалів. –  2015. –  № 1. – С. 93-101. 
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ВПЛИВ РОЗПЛАВУ СВИНЦЮ НА ДЕФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ СТАЛІ 

Х18Н9Т ЗА ЦИКЛІЧНОГО РУЙНУВАННЯ 

Мельник Х.Р., Кухар І.С. 

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів, Україна 

ivankukhar96@gmail.com 

 

Сьогодні загальновідомим є той факт, що при виборі конструкційних матеріалів потрібно 

всебічно враховувати чинник впливу середовищ з якими вони контактуватимуть. Так, 

адсорбційний вплив розплавів металів на механічні властивості твердого металу проявляється, 

здебільшого, в рідкометалевому окрихченні, тобто в різкому зниженні пластичності, у переході 

від пластичного характеру руйнування до крихкого [1-3]. Чинники, що впливають на 

рідкометалеве окрихчення, залежать як від властивостей рідкого металу, так і від природи 

матеріалу (енергія міжатомного зв'язку, тип ґратки, структурно-фазовий стан, тощо) і умов його 

деформування.  

Рідкометалеве окрихчення як правило досліджували при короткочасних навантаженнях 

шляхом одновісного розтягу. Значно менше даних про окрихчення при циклічних навантажен-

нях. Попередні дослідження показали, що зі зміною виду навантаження ефект РМО реалізується 

для сталі аустенітного класу Х18Н9Т [4]. Для оцінки відмінностей характеру деформування при-

поверхневих шарів у середовищі свинцю та вакууму зразки були піддані деформуванню на базі 

до 5000 циклів за температури 350°С. 

 

а б 
Рис. 1. Характер деформування поверхневих шарів сталі Х18Н9Т у середовищі вакууму 

(а) та свинцю (б) за температурі 350 °С та амплітуди деформації  

ε=1% на базі N=5000 циклів 

 

Згідно результатів металографічного аналізу, у середовищі вакууму активне пластичне де-

формування поверхневого шару проходить без зародження тріщин. Під час деформування по-

верхневих шарів у середовищі свинцю спостерігається зародження великої кількості 

мікротріщин, які в подальшому під дією розплаву та деформації об’єднуються в одну 

магістральну тріщину, що викликає прискорене трансзеренне руйнування.  
 

1. Comparative assessment of thermophysical and thermohydraulic characteristics of lead, lead-bismuth and so-

dium coolants for fast reactors / IAEA-TECDOC-1289, Vienna, 2002. 

2. Design of an Actinide Burning, Lead or Lead-Bismuth Cooled Reactor That Produces Low Cost Electricity // 

INEEL/EXT-01-01376. MIT-ANP-PR-083. FY-01 Annual Report, October, 2001, P. 181-223. 

3. Knebel J.U., Cheng X., Muller G., Schumacher G., Konys J., Glasbrenner H. Thermalhydraulic and corrosion 

challenges for the target module of an accelerator-driven system (ADS). Third international topical meeting on 

nuclear application of accelerator technology AccApp’99, Long Beach CA, November 14-18.  1999.    

P. 367-376. 

4. І.С. Кухар, Х.Р. Мельник  Вплив рідкометалевого середовища – свинець на механічні властивості сталі 

Х18Н9Т // Харків: ХІІІ міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців “Проблеми 

сучасної ядерної енергетики”. – 2017. – С. 29-30. 
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ИМИТАЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДЛОВАНИЙ МАГНИТОПЛАЗМЕННОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ 

Катречко В.В., Юферов В.Б., Ильичева В.О., Свичкарь А.С., Шарый С.В., Швец М.О.,  

Ткачев В.И., Винников Д.В., Озеров А.Н., Муфель E.В. 

Национальный научный центр "Харьковский физико-техническийинститут", Харьков, Украина, 

vyacheslavslavslav@gmail.com 

 

Магнитоплазменная переработка ОЯТ, в отличии от PUREX процесса, применяемого в 

промышленности, использует безводные технологии с уменьшением количества захоранивае-

мых РАО от 100% до 5%. Разделение ЯТ и ПД предлагается проводить на трех последователь-

ных стадиях: нагрев, ионизация и вращение плазмы в скрещенных ExH полях.  

Для ускорения десорбции легколетучих элементов и соединений на стадии нагрева необхо-

димо провести предварительное измельчение рабочего вещества до получения микропорошка 1-

50 мкм. При нагреве ОЯТ до 2500 С из него можно выделить до 75 % ПД. Оставшаяся смесь в 

виде микропорошка, состоящая в основном, из окислов лантаноидов, актиноидов, Zr, Mo посту-

пает в в плазменный источник, а затем в плазменный фильтр масс, где ЯТ пространственно от-

деляется от продуктов деления и собирается на соответствующих коллекторах. 

Для моделирования сепарации ионов ЯТ и ПД по массам в плазме, вращающейся в EхH 

полях, в настоящее время разрабатывается демонстрационно-имитационный сепаратор с расчет-

ной производительностью эквивалентной наработке ОЯТ в год реактора ВВЭР-1000 (~20 т/год) с 

целью его дальнейшей модернизации в промышленный образец. Исследования целесообразно 

проводить с использованием SIMFUEL (смесь нерадиоактивных окислов, присутствующих в 

ОЯТ).  

Особенностью экспериментальной установки является использование переменного элек-

трического поля для ускорения ионов топлива. При этом резонансные ионы UO2
+
 приобретают 

энергию ~500 eV. Для сбора высокоэнергетичных молекулярных ионов в плазменном фильтре 

масс предлагается использовать секционированный продольный коллектор с развитой поверхно-

стью осаждения. Это позволит уменьшить тепловую нагрузку и увеличить коэффициент конден-

сации ионов топлива Для равномерного распределения ионов UO2
+
на поверхности коллектора в 

буфферной области предагается использовать систему вольфрамовых сеток с высокой прозрач-

ностью. Это обеспечит рабочий режим экспериментальной установки без охлаждения поверхно-

сти осаждения.  

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕМОНТАЖУ МЕТАЛЕВОЇ ФЕРМИ ПІДСИЛЕННЯ 

ОБ’ЄКТУ «УКРИТТЯ» З РОЗРАХУНКОМ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ВСІХ 

ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ РОБІТ 

Пашинов М.В., Підберезний С.С. 

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, м. Чорнобиль, Україна, maxpachinov@gmail.com 

 

Об’єкт «Укриття» (ОУ) є радіаційно-небезпечним об’єктом на якому здійснюються роботи 

з перетворення його на екологічно-безпечну систему. Проміжним етапом в убезпеченні довкілля 

від негативного впливу ОУ є спорудження нового захисного укриття – Нового безпечного кон-

файнменту (НБК). Період експлуатації НБК складає 100 років. За цей період необхідно демонту-

вати конструкції ОУ, що можуть обвалитись, а також провести вилучення найбільш небезпечних 

скупчень, що містять ядерне паливо. 

В 2015 році було розроблено проект демонтажу однієї з конструкцій, що входить до пере-

ліку «раннього» демонтажу нестабільних конструкцій ОУ. Інститутом проблем безпеки АЕС 

НАН України (ІПБ АЕС) було виконано розробку Звіту з аналізу безпеки. Проектом виконано 

аналіз радіаційних умов в ЗВР, запропоновані технології проведення демонтажних робіт метале-

вої ферми (включаючи способи фрагментації конструкцій, доставки персоналу в ЗВР та ін.) та 

обчислені дози опромінення персоналу, що буде залучений до робіт з демонтажу. Правильність 
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проведених розрахунків підтверджено результатами експертизи проекту, які виконані Держав-

ними регулюючими органами, а сам проект прийнятий для виконання. 

При проведенні досліджень було отримано наступні результати: 

1. Проведено тривимірне моделювання радіаційно небезпечних умов на покрівлях об’єкту 

Укриття для роботи персоналу, що буде задіяний в роботах з демонтажу нестабільних  констру-

кцій. 

2. За допомогою програмного комплексу створені цифрові моделі кожного з працівників, 

який буде приймати участь в демонтажних роботах та проведено віртуальне моделювання вико-

нання основних етапів та операцій з демонтажу металевої ферми підсилення південної покрівлі 

ОУ. Моделювання проведені на основі розроблених детальних сценаріїв операцій з обґрунту-

ванням витрат часу на виконання операції. 

3. За допомогою програмного комплексу HVRC VRDose проведені розрахунки доз опромі-

нення персоналу при виконанні основних операцій з демонтажу металевої ферми та проведені 

порівняння з даними проекту демонтажу. Дані отримані в програмному комплексі добре коре-

люються з даними проекту. Для операцій, які за радіаційними умовами подібні – рівні опромі-

нення також однакові. Однак програмний комплекс дає змогу більш точно моделювати дози 

опромінення в просторі і саме тому для певних операцій рівні опромінення на 10 – 20 % вищі від 

проектних. Це пояснюється більш точними оцінками радіаційних умов порівняно з розрахунка-

ми, виконаними консервативними методами. При використанні реальних карт радіаційного за-

бруднення потужність дози на місці виконання робіт є не постійною величиною, а динамічною, 

таким чином сумарна накопичена за весь час роботи доза опромінення вираховується з більшою 

точністю. Маючи детальніше уявлення про радіаційний стан на майданчику виконання робіт, є 

можливість збільшити рівень захисту персоналу та зменшувати час перебування в умовах висо-

ких радіаційних полів. 

 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНТЕЙНЕРУ ДЛЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ШЛЯХОМ  

ВИКОРИСТАННЯ ЗБІДНЕНОГО УРАНУ 

Купріянчук С.В., Меньшенін Є.А. 

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, м.Чорнобиль, Україна, kupriianchuk.s@gmail.com 

 

В ході перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему утвориться сотні 

тисяч тон високоактивних відходів (ВАВ), які необхідно транспортувати та зберігати. Однією з 

проблем є створення достатньої кількості контейнерів для транспортування та зберігання даних 

ВАВ. В той же час в наслідок добування уранових руд, в Україні накопичилася велика кількість 

збідненого урану в вигляді токсичного гексофториду урану. 

В даній роботі пропонується застосовувати збіднений уран, в якості домішок в захисний 

шар бетону в контейнерах КТЗВ-0,2, що зараз використовується на ЧАЕС для транспортування 

та зберігання ВАВ. Також в роботі пропонується застосовувати металеві пластини з збідненого 

урану як додатковий захист при зберіганні ВАВ об’ємом 100 літрів. 

Проаналізувавши світовий досвід в даних дослідженнях, була розроблена модель контей-

неру КТЗВ-0,2 з додаванням домішку збідненого урану в формі агрегованого уранового оксиду з 

різним відсотковим співвідношенням відносно бетону, що коливався від 5 до 50 відсотків.  

В якості джерела ВАВ було прийнято, що головними гамма-випромінювачами радіонуклі-

дами являються 
60

Со та 
137

Cs в процентному співвідношенні 90 і 10 відповідно. 

Всі розрахунку проводилися методом Монте-Карло за допомогою програмного забезпе-

чення Scale. 

Результати розрахунків показують, що у випадку додавання 5 % збідненого урану, потуж-

ність дози на поверхні контейнера зменшується в півтора рази, 10 % - в 2 рази, при 20 % - в 2.5 

рази, а при 30 % - в 3.5 рази, а при додаванні збідненого урану 50% - в 67 разів. 

Також був розглянутий варіант застосування додаткового захисту в вигляді пластин з сви-

нцю або збідненого урану, що встановлюються між захисним контейнером та первиною упаков-

кою. Товщина пластин становить 3,43 см. Результати показують, що  при використанні пластин з 
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збідненого урану потужність дози на поверхні контейнера зменшується в 33 рази, порівняно з 

використанням аналогічних пластин виконаних з свинцю. Така модернізація контейнеру дозво-

лить зменшити потужність дози на поверхні контейнера та дозволить збільшити питому актив-

ність ВАВ в середині контейнера. 
 

 

ЩОДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ НІКЕЛЕВОГО ДРОТУ ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ АЕС УКРАЇНИ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИБІРКОВОГО КОНТРОЛЮ РІЗНИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 

Ярошенко Н.В. 

ДП «НДТІ», м. Дніпро, Україна, vniti2016@gmail.com  
 

Дріт з нікелю за ГОСТ 2179-75 використовують для об’єктів атомної енергетики перш за 

все у якості ущільнювальної прокладки. Україна не має власного виробництва нікелевого дроту, 

а закуповує його у Росії або Китаї.  

Проведено порівняльні дослідження з визначення якісних характеристик нікелевого дроту 

ДКРПМ 6,3БТ НП2 за ГОСТ 2175 -75 різних виробників. Встановлено, що якість поверхні дроту 

ДКРПМ 6,3БТ НП2 виробництва як Росії так і Китаю не задовольняє нормативних потреб. 

Типовий вид дефектів, виявлених на поверхні досліджених зразків дроту – розкатані пльо-

ни й закуси, повздовжні риски, рванини. Глибина окремих дефектів досягала до 0,090 – 0,100 мм 

при дозволеній  - до 0,048 мм, з урахуванням вимоги не виведення дефектом зовнішнього 

діаметру дроту за нижню межу (мінімальний діаметр 6,252 мм). Дослідження показали, що 

зафіксовані дефекти поверхні мають прокатне (волочильне) походження. Крім того, враховуючи 

кількість і глибину поверхневих дефектів (до 0,100 мм) на досліджених зразках, волочіння дроту 

з діаметру 6,3 мм (~ 6,25 мм) на діаметр 6,1 мм з підвищеними вимогами до точності, як цього 

вимагає замовник, за звичайною схемою волочіння є не можливим, адже при волочінні глибина 

дефектів майже не змінюється - вони тільки видовжуються. Виявлені дефекти поверхні свідчать 

про необхідність при подальшому волочінні такого дроту змінювати схему волочіння, в 

залежності від їх виду та розміру в конкретній партії [1, 2]. Також необхідною умовою є 

обов’язкове повне видалення поверхневих дефектів перед волочінням. На відносно коротких 

відрізках дроту (довжиною до 6000 мм) це можливо виконати суцільним шліфуванням на 

круглошліфувальних стрічкових станках після попереднього виправлення. В разі використання 

більших відрізків дроту – виключно ручний поверхневий ремонт. 

Стандарти на нікелевий дріт, що виробляють на Заході, суттєво відрізняються від 

вітчизняних у бік послаблення. Річні потреби України у 500-2000 кг не цікавлять потужних 

західних виробників дроту, тож заради нас ніхто не буде змінювати існуючі технології вироб-

ництва.  

Враховуючи потреби вітчизняної атомної енергетики й неможливість отримання 

високоякісного нікелевого дроту з закордону, раціональним є організація його власного вироб-

ництва. Для цього є всі необхідні технічні можливості. Так ДП ―Український науково-дослідний 

інститут спеціальних сталей, сплавів і феросплавів‖, що знаходиться у м.Запоріжжі, може виго-

товляти метал і підкат з нього, а кінцеву продукцію – нікелевий дріт необхідних діаметрів з 

потрібними властивостями, може виготовляти ДП «НДТІ» у м. Дніпро.  
 

1. Карпов, А.И. Результаты исследований в области нанотехнологий и нано- материалов. Часть 2 /А.И. 

Карпов// Нанотехнологии в строительстве.- 2014. –№ 2. – С. 32–44. 

2. Петльований, Є.О. Обґрунтування та розробка заходів щодо забезпечення безобривного багатократ-

ного волочіння сталевої катанки з нестабільними геометричними та механічними характеристиками: 

дис. … канд. техн. наук: 05.03.05: захищена 30.09.2014 / Петльований Євген Олександрович. – 

Дніпропетровськ, 2014. – 122 с.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИРОБНИЦТВА НА 

ПЛАСТИЧНІСТЬ ТА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ТРУБ ІЗ СПЛАВУ Zr1Nb 

Коленкова О.А.  

ДП «НДТІ» м. Дніпро, Україна, nicniti2017@gmail.com  

 

Технологічна пластичність та тріщиностійкість є одними із найважливіших показників, 

що визначають поведінку цирконієвих сплавів в процесі трубного виробництва та впливають 

на формування експлуатаційних властивостей труб-оболонок твел. У свою чергу, ці показники 

визначаються насамперед структурним станом трубних заготовок, який формується в процесі 

гарячого пресування. У роботі досліджено вплив ступеню деформації, швидкості охолодження 

під час гарячої деформації, термічної обробки, а також вмісту кисню на пластичність та тріщи-

ностійкість гарячепресованих труб із сплаву Zr1Nb.  

Враховуючи високий рівень пластичності цирконієвих сплавів, тріщиностійкість дослідже-

них зразків труб оцінювали за показником в’язкості руйнування – критичне розкриття тріщини 

с.  Випробування проводили на розробленому та створеному у ДП «НДТІ» експериментально-

му комплексі. 

За допомогою растрового електронного мікроскопу «РЭМ-106И» були проведені 

фрактографічні дослідження зламів зразків гарячепресованих труб із сплаву Zr1Nb, отриманих за 

різними технологічними схемами виготовлення.  

Визначено, що в’язкість руйнування зразків гарячепресованих труб підвищується із зростан-

ням ступеня перекристалізації сплаву. Так, для зразків труб із ступенем перекристалізації 80% ( = 

13,6) спостерігається в’язкий характер руйнування. Значення с складають 0,082…0,103 мм. Зни-

ження ступеню деформації до  = 6,7 призводить до збереження у структурі труб більшої кількості 

залишків неперекристалізованої -фази - до 50%. В результаті у в’язкій структурі зламів з’являється 

невелика кількість крихкої складової,с знижується до 0,071…0,083 мм.  

На фрактограмах зламів зразків гарячепресованих труб із ступенем перекристалізації до 20% 

значно збільшується доля крихкої складової. При цьому с знижується до 0,041…0,047 мм. Охолод-

ження на повітрі після пресування із -області, призводить до формування бейнітоподібної структу-

ри з перевагою крихкої складової із типовими фасетками відколу на зламах, с складає 0,039…0,049 

мм. Тобто рівень значень в’язкості руйнування для зразків труб із бейнітоподібною та майже 

неперекристалізованою структурою знаходиться в одних межах.  

Формування в результаті загартування після пресування у -області повністю 

перекристалізованої мартенситної структури приводить до підвищення в’язкості руйнування с від 

0,104…0,107 мм до 0,113…0,117 мм, відповідно до збільшення вмісту кисню в сплаві, з однорідною 

в’язкою структурою чашкового типу на зламах.  

Визначено, що відпал гарячепресованих труб позитивно впливає на показники критичного 

розкриття тріщини. Так, якщо для зразків до відпалу с  складає 0,071…0,083 мм, в результаті 

відпалу рівень с  підвищується до 0,101…0,108 мм. 
Таким чином, отримані дані свідчать про те, що показник в’язкості руйнування – критичне 

розкриття тріщини с є чутливим до структурних перетворень у сплаві Zr1Nb, пов’язаних із особ-

ливостями технологічних схем виготовлення на стадії гарячої деформації, а саме до темпера-

тури та ступеня деформації, швидкості охолодження та вмісту кисню. Тому критичне розкрит-

тя тріщини с  може бути використане для вивчення впливу технологічних параметрів та схем ви-

робництва на тріщиностійкість сплаву Zr1Nb на різних етапах процесу виготовлення труб-оболонок 

ТВЕЛ.  
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РОЗРАХУНОК ПРОЦЕСУ ТРАНСМУТАЦІЇ ПЛУТОНІЮ ТА МІНОРНИХ АКТИНІДІВ В 

МОДЕЛІ ДВОЗОННОГО ПІДКРИТИЧНОГО РЕАКТОРУ 

Гулік В.І.
1,2

, Шеляговський Д.О.
1
, Носовський А.В.

2 

1
НВО «Імпульс», Київ, Україна, shelagovskii@gmail.com 

2
Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Київ, Україна, volodymyr.gulik@gmail.com 

 

Подальший прогрес у розвитку атомної енергетики буде залежати від вирішення двох ос-

новних задач: підвищення рівня безпеки та ефективної трансмутації довгоживучих 

радіоактивних відходів. Вирішення цих проблем полягає у побудові підкритичних систем, які 

здатні підсилювати нейтронний потік від зовнішнього джерела, широко відомі як Accelerator-

Driven System (ADS). 

У попередніх роботах автори запропонували фізичний проект підкритичного 

дослідницького реактору керованого зовнішнім джерелом нейтронів [1]. На основі проведених 

розрахунків по оптимізації геометричних розмірів та складу палива буда обрана конфігурація 

даної моделі.  

Розрахунок процесу трансмутації проводився за допомогою транспортного Монте-Карло 

коду Serpent v2.1.28. Було досліджено розподіл нейтронних потоків та швидкостей реакцій 

поділу та захоплення в обох зонах підкритичної системи. Розрахунок трансмутації проводився 

для однорідного та неоднорідного варіантів розташування елементів з Pu+MA (плутоній на 

мінорні актиніди) паливом у внутрішній (швидкій) зоні [2], обидва варіанти зображені на рисун-

ках 1 та 2 відповідно. Кількість паливних елементів усіх типів незмінна для обох варіантів роз-

ташування. 

 

  

Рис. 1 – однорідне розташування 

 

Рис. 2 – неоднорідне розташування 

 

1 – паливний елемент теплової зони із 5% збагаченим UO2 паливом; 2- паливний елемент 

швидкої зони із 10% збагаченим UO2 паливом; 3 – паливний елемент із PU+MA паливом. 
 

1 Volodymyr Gulik, Alan H. Tkaczyk, ―Cost optimization of ADS design: Comparative study of externally driven 

heterogeneous and homogeneous two-zone subcritical reactor systems‖, Nuclear Engineering and Design 270 

(2014) 133–142 

2 Hesham Shahbunder, Amer A. Al Qaaod, Esmat A. Amin, S.U. EL-Kameesy, ―Effects of Pu and MA uniform 

and nonuniform distributions on subcritical multiplication of TRIGA Mark II ADS reactor‖, Annals of Nuclear 

Energy 94 (2016) 332–337 
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ПРОГНОЗУВАННЯ РАДІАЦІЙНОГО ВПЛИВУ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З  

РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ НА РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ  

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ НА РІВЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Холодюк А.О., Паскевич С.А. 

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, м. Чорнобиль, Україна, 

kholodyuk.andriy@gmail.com 

 

На території зони відчуження знаходиться низка радіаційно-небезпечних об’єктів (РНО). 

Чорнобильська АЕС, сховище відпрацьованого ядерного палива, та інші РНО функціонують вже 

понад 30 років. Після аварії на ЧАЕС та в результаті робіт з ліквідації наслідків аварії було утво-

рено значну кількість нових радіаційно-небезпечних об’єктів. 

Радіаційно-небезпечним об’єктом на території ЧЗВ є будь-який об’єкт техногенного похо-

дження, який містить радіоактивні матеріали та здійснює (або може спричинити за певних умов) 

додаткові радіаційні впливи на компоненти навколишнього середовища, тобто може бути джере-

лом їхнього додаткового опромінювання. 

До радіаційно-небезпечних об’єктів на території Чорнобильської зони відчуження нале-

жить значна кількість джерел іонізуючого випромінювання, які мають різне походження, приз-

начення та поточний етап експлуатації, а також різні форми і види актуальних або потенційних 

радіаційних впливів на навколишнє середовище. Рівні впливу на навколишнє середовище низки 

РНО, які утворились після аварії на ЧАЕС, досі не досліджений. До таких РНО належать  пукти 

тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), які розташовані в ЧЗВ. 

Протягом останніх років тривали роботи з дослідження характеристик ПТЛРВ, таких як кі-

лькість радіоактивних відходів (РАВ), що знаходяться всередині траншей ПТЛРВ; їхня актив-

ність; загальний стан цих траншей, та інше. Дані роботи були одним з етапів, що передували ви-

лученню РАВ з ПТЛРВ. 

Однак, роботи з вилучення РАВ з ПТЛРВ будуть супроводжуватись викидами радіоактив-

ного пилу в довкілля, що може призвести до вагомих впливів на навколишнє середовище, вклю-

чаючи радіоактивне забруднення території ЧЗВ і прилеглих територій. На часі важливо визначи-

ти рівні можливого впливу і в разі необхідності запропонувати заходи з їх мінімізації.  

В роботі представлено результати прогнозування рівнів радіаційних впливів на природний, 

соціальний і техногенний компоненти навколишнього середовища при реалізації робіт з вилу-

чення радіоактивних відходів з низки пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів на 

території Чорнобильської зони відчуження. Показано, що роботи на ПТЛРВ що знаходяться в 

заплавній частині р.Прип’ять будуть нести найбільші екологічні наслідки, що пов’язані з можли-

вістю перенесення радіонуклідів поверхневими водоймами та їх винесення за межі Чорнобиль-

ської зони відчуження. 

 

 

ВРАХУВАННЯ РЕОЛОГІЙНОЇ СКЛАДНОСТІ МЕТАЛІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ  

РІВНЯ БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ  

Шломчак Г.Г.
1
, Мироненко М.А.

2
 

1
НМетАУ, м. Дніпро, Україна  

2
ДП «НДТІ», м. Дніпро, Україна, mironik2004@i.ua  

 

Реологія – це наука про деформації та течію різноманітних реальних тіл [1]. 

Реологія металів і сплавів – розділ загальної науки про течію середовищ, у якому вивчаєть-

ся взаємозв’язок між деформаціями та напруженнями в процесах їх пластичної формозміни [2].  

Реологічні криві металів та сплавів отримують за допомогою спеціальної експерименталь-

ної техніки – пластометрів, один з яких свого часу було розроблено у НМетАУ [3]. На основі 

аналізу великої кількості довідкових джерел щодо реологічних кривих реальні метали та сплави 

були класифіковані за складністю реології на реологічно прості, які зміцнюються монотонно та 

реологічно складні, що мають естремуми на реологічних кривих [2]. Велика кількість металів та 

сплавів, які застососуються, зокрема, і в атомній енергетиці під час експлуатації за певних тех-
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нологічних умов можуть поводити себе, як реологічно складні, тобто роззміцнюватися [4]. Це 

неабияк впливає на механічні властивості та має враховуватися під час експлуатації на енергети-

чних об’єктах.  

Ще одне цікаве явище – динамічна деформаційна анізотропія знеміцнення [5] спостеріга-

ється при дослідженні реологічно складних металів (рис. 1). Не враховувати усі зазначені особ-

ливості деформації металів не можливо, оскільки це у підсумку призводить до зниження показ-

ників рівня безпеки АЕС.  

 

 
 

Рис.1 Явище динамічної анізоторопії розміцнення [5] 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРЕЦИЗІЙНИХ ТРУБ ЗІ СПЛАВІВ НА 

ОСНОВІ МОЛІБДЕНУ ДЛЯ СИЛОВИХ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК 

Мироненко А.Ю.  

ДП «НДТІ», м. Дніпро, Україна, artyommironenko19@gmail.com  

 

Сплави на основі молібдену найменше досліджені в сфері використання в обладнанні для 

АЕС. Завдяки своїм унікальним властивостям деякі вироби з цих сплавів є складовою частиною 

обладнання і пристроїв в системах керування АЕС. 

Найбільш поширеною продукцією, що замовляється, є прецизійні труби з зовнішнім 

діаметром 3-10 мм з товщиною стінки 0,1-0,5 мм. Їх виробляють за технологічними маршрутами 

з використанням прокатки на станах ХПТР й безоправочного волочіння. Труби з молібденових 

сплавів зазвичай характеризуються суттєвою анізотропією механічних властивостей в поздовж-
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ньому й поперечному напрямі. Це пов’язано з тим, що на механічні властивості суттєво впливає 

історія деформації, а також те, яким чином ця деформація здійснювалася. Зазначене пояснює те, 

що на виробництві зазвичай користуються результатами досліджень, виконаних в лабораторних 

умовах на деформованих злитках, виключно в якості довідкових.  

Одним з головних чинників, що забезпечує необхідні механічні властивості труб є режим 

термічної обробки. Лабораторією механічних випробувань ДП «НДТІ» разом з дільницею 

дослідного виробництва було запропоновано й впроваджено оперативний метод визначення 

індивідуального режиму термічної обробки прецизійних труб з молібденових сплавів. Метод 

полягає в термообробці кільцевих зразків труб за різною температурою з наступним 

вимірюванням їх твердості за Роквелом (рис. 1). Достовірність методу була підтверджена 

дослідженнями мікроструктури (рис. 2). В сукупності це дозволяє визначити граничні умови 

рекристалізації металу та оптимальні умови для отримання заданих механічних властивостей го-

тових труб.  

 

 
 

Рис. 1. Графік зміни твердості труб зі сплаву ЦМ10 при термообробці 

 

  
Після деформації 1200°С 

  
1250°С 1300°С 

 
Рис. 2. Дослідження мікроструктури труб зі сплаву ЦМ10 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ ВЫСОКОЙ  

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ  

Опрышко Л.В.  

ГП НИТИ», г. Днепр, Украина, liudmila.opryshko@gmail.com 

 

В условиях возрастающей потребности энергетики в котельных трубах, необходимых для 

замены в действующем энергооборудовании и строительства новых энергетических блоков, де-

фицита котельной трубной заготовки и энергоресурсов весьма актуальной является задача раз-

работки новых энергосберегающих технологий изготовления котельных труб высокой эксплуа-

тационной надежности. 

Специалистами института разработана принципиально новая энергосберегающая техноло-

гия производства котельных труб способом горячего прессования непосредственно из недефор-

мированной непрерывнолитой заготовки. Использование двух современных прогрессивных тех-

нологических процесса: прессования, схемой напряженного состояния в очаге деформации, и 

непрерывной разливки, имеющей ряд преимуществ по сравнению с разливкой в стационарные 

изложницы (слабое развитие ликвационных процессов, однородность химического состава и 

свойств и др.), позволяет исключить из традиционной схемы изготовления труб предваритель-

ную деформацию заготовки и получать котельные трубы высокого качества, отвечающие всем 

требованиям нормативной документации.  

Перспективным является использование недеформированных непрерывнолитых заготовок 

для производства котельных труб на трубопрокатных агрегатах с пилигримовым и непрерывным 

станом станами, где традиционно используют деформированную (кованую или катаную) заго-

товку. Эти агрегаты, наряду с прессовыми установками, позволяют деформировать металл без 

разрушения с высокими степенями деформации, тем самым компенсировать предварительную 

деформацию слитка в заготовку. ГП «НИТИ» разработало и внедрило такие технологии произ-

водства котельных горячекатаных труб из недеформированных заготовок на многих заводах стан 

СНГ.  

С учетом опыта зарубежного котлостроения для повышения надежности работы энерго-

оборудования специалистами ГП «НИТИ» разработана технология производства новых видов 

труб, таких как трубы с внутренним винтовым оребрением.  

В связи с техническим перевооружением теплоэнергетики, направленным на повышение 

параметров энергетических установок, новыми требованиями по ресурсу, надежности и манев-

ренности энергооборудования актуальным является освоение трубными заводами технологии 

производства котельных труб из новых материалов, таких как хромистые стали, широко исполь-

зуемые за рубежом. Наиболее перспективными хромистыми марками стали являются зарубеж-

ные Р91 (Т91) и Е911, а из отечественных - ЭИ756. 

Для изготовления и ремонта конвективных паронагревателей в условиях сжигания низко-

сортного топлива целесообразно использовать трубы из экономно легированных хромомарган-

цевых сталей, которые полноценно могут заменить хромоникелевые стали. Специалистами ГП 

«НИТИ» разработана экономно легированная аустенитная коррозионностойкая жаропрочная 

сталь марки ЭП 838У, не уступающая по длительной прочности хромоникелевой стали 

12Х18Н12Т, но более стойкая против высокотемпературной коррозии. 

Внедрение разработанных институтом технологий позволяет решить проблему энергосбе-

режения, дефицита трубной заготовки и значительно повысить надежность энергетического обо-

рудования.  
 

 

 

 

 

 

 

 

37

mailto:liudmila.opryshko@gmail.com


 

 

ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРИНЦИПА МНОГОУРОВНЕВОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ.  

МОДЕЛИ ЯДЕРНЫХ ОРБИТАЛЕЙ 

Магула А.С. 

ЧФ «Геоком», г. Харьков, ma@geocom.com.ua; carbon6@ukr.net 

 

Данная статья является теоретическим разделом и продолжением статьи: «Периодическая 

система изотопов», в которой с помощью, специального алгоритма, - принципа многоуровневой 

периодичности, обнаружено периодическое изменение свойств на уровне ядер химических эле-

ментов и представлен вариант периодической системы изотопов. Выполнена проверка периоди-

ческого изменения свойств изотопов, а также вертикальной симметрии подгрупп, на соответст-

вие по 10 типам экспериментальных данных. В данной статье представлена единая система 

квантовых чисел (биномальная вероятностная интерпретация), с помощью которой возможно 

описание, как оболочек электронов, так и нуклонов. С помощью биномальной интерпретации 

решена задача о частице в одномерной потенциальной яме, выполнено сравнение решения с 

классическим. Выполнен квантово-механический расчет для функций вероятности орбиталей и 

периодов как электронов, так и нуклонов, - получены характеристические уравнения. С помо-

щью биномальной интерпретации воспроизведены проекции электронных орбиталей, получено 

соответствие форм и выполнено сравнение с классическим решением. Сделан критический ана-

лиз современной сферической системы координат. С учетом выявленных недостатков, предло-

жены две альтернативные сферические системы координат, для которых произведен расчет ко-

эффициентов Ламе и выведены уравнения Лапласа.  Показано соответствие биномальной интер-

претации семейству сферических гармоник. Для орбиталей электронов выполнен расчет и анализ 

решений уравнения Шредингера для биномальной интерпретации квантовых чисел. Показана 

пространственная природа квантовых чисел, в данной интерпретации, в виде степеней свободы. 

На основе принципа многоуровневой периодичности выведены выражения и выполнены по-

строения плоских проекций орбиталей нуклонов ядра, сделан анализ и выявлено подобие форм с 

орбиталями электронов. По завершении основной статьи, в качестве мировоззренческой части, 

представлена гипотеза о программирующих волнах внутри атома. Для расширения возможно-

стей расчетов и моделирования, представлена пространственная система с изменяющимися сте-

пенями свободы; предложен ряд экспериментов; высказаны прогнозы о применимости принципа 

многоуровневой периодичности в кварковой теории. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНО-ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНИХ 

МАТЕРІАЛІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ТВЕРДИХ ФАЗОВИХ КОНТАКТІВ У МАТРИЦІ ЗІ 

СКЛАДНИМИ ОКИСЛАМИ РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

Голов К.С., Клюєв Е.С., Іванов В.А. 

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпро, Україна, 

office.igtm@nas.gov.ua 

 

На сьогоднішній день в Україні склалася складна радіологічна ситуація внаслідок наступних 

негативних факторів: радіаційне забруднення значних територій країни, в тому числі від Чорнобиль-

ської катастрофи, накопичення у відкритих сховищах радіоактивних відходів, та широке викорис-

тання у промисловості, медицині та інших галузях джерел іонізуючого випромінювання [1]. Значну 

роль у підвищенні радіаційної безпеки довкілля відіграє використання композиційних матеріалів з 

радіаційно-захисним (РЗ) наповнювачем у вигляді складних окислів рідкоземельних елементів.  

Основну увагу в роботі приділено дослідженню невідомого раніше явища самоорганізації час-

тинок полідисперсної суміші РЗ наповнювача в матриці, що гідратується, з наданням РЗ властивос-

тей аномально високого рівня. Сутність цього ефекту полягає в тому, що в розробленому компози-

ційному РЗ матеріалі в процесі формування міцних фазових контактів взаємодіють дві фази. З одно-

го боку, це тверда фаза у вигляді полідисперсної суміші складних окислів рідкоземельних елементів. 

З точки зору технології отримання композиційного матеріалу з високими РЗ властивостями з боку 

вказаної твердої фази необхідно витримувати на оптимальному рівні лише один технологічний па-
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раметр – концентрацію полідисперсних частинок РЗ наповнювача. При цьому, чим більша кількість 

ультрадисперсних частинок (в тому числі, і в складі агломератів), тим менша необхідна концентра-

ція полідисперсної суміші частинок в РЗ матеріалі для отримання максимально можливої для даного 

наповнювача аномалії РЗ властивостей. З іншого боку, друга фаза композиційного РЗ матеріалу 

представлена у вигляді гіпсового в'яжучого, процес трансформації якого в затверділу матрицю ви-

значається процесом гідратації напівгідрату сульфату кальцію. 

Утворення кристалізаційної структури матриці супроводжується виникненням внутрішніх на-

пружень. Їх поява призводить до руйнування агломератів РЗ наповнювача на окремі дисперсії різних 

розмірів. Ці частинки захоплюються зростаючими кристалами і рівномірно розподіляються по всьо-

му об’єму. Експериментальні дослідження показали, що після завершення випаровування полідис-

персна суміш з частинок РЗ наповнювача утворює затверділу матрицю, структура якої забезпечує 

зростання довжину вільного пробігу квантів, що еквівалентно збільшенню товщини захисного шару 

композиційного матеріалу. 

Таким чином, досліджені ефекти дозволяють розглядати гідратацію гіпсової матриці з напов-

нювачем у вигляді рідкоземельних елементів, який забезпечує значну аномалію РЗ властивостей у 

порівнянні їх із законом Бугера. 
 

1. Современные проблемы и решения в системе управления опасными отходами / Касимов А.М., Семенов В.Т., 

Щербань Н.Г., Мясоедов В.В.. – Харьков: ХНАГХ, 2008. − 510 с.. 

 

 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ TIN ОСАЖДЁННЫХ ПРИ ВЫСОКОМ  

ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ СМЕЩЕНИЯ  

Клименко И.О., Куприн A.С., Леонов С.А., Овчаренко В.Д., Белоус В.А., Василенко Р.Л., 

Решетняк Е.Н., Толмачѐва Г.Н. 

Национальный Научный Центр «Харьковский Физико-Технический Институт», г. Харьков, Ук-

раина, e-mail: ilyaklimenko91@gmail.com 

 

Защитные покрытия, осаждаемые вакуумно-дуговым методом, широко используются для 

упрочнения металлорежущего инструмента, деталей машин в узлах трения и различных конст-

рукционных элементов. Коррозионно- и эрозионно-стойкие покрытия TiN перспективны для за-

щиты титановых лопаток паровых турбин АЭС и ТЭС. Наличие капель и макрочастиц в вакуум-

но-дуговых покрытиях существенно снижает их работоспособность и область применения. Из-

вестно, что увеличение давления азота в камере осаждения > 0,5 Па и постоянного потенциала 

смещения на деталях при нанесении нитридных покрытий значительно уменьшают количество 

макрочастиц. 

В работе исследовано влияние повышения отрицательного потенциала смещения подложки 

в широких пределах от 300 до 1300 В на морфологию, структуру, адгезию и механические свой-

ства покрытий TiN, формируемых при давлении азота 2 Па на подложках из титанового сплава 

Ti-6Al-4V.  

Показано, что наилучшим сочетанием характеристик обладают покрытия, осажденные при 

потенциале от -300 до -600 В. 

 

 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ УРАХУВАННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ  

НП 306.2.208-2016 ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СЕЙСМОСТІЙКИХ АЕС 

Мустафін М.А., Павлів Є.А., Підгаєцький Т.В., Рижов Д.І., Шугайло О.П. 

Державне підприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної  

безпеки", Київ, Україна, tv_pidhaietskyi@sstc.com.ua 

 

З метою розроблення сучасних вимог до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної 

безпеки енергоблоків АЕС, з урахуванням міжнародного досвіду та практики, зокрема рекомен-

дацій МАГАТЕ, міжнародних стандартів з оцінки сейсмостійкості АЕС та наслідків аварії на 
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АЕС «Фукусіма-1», розроблено НП 306.2.208-2016 «Вимоги до сейсмостійкого проектування та 

оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій». 

НП 306.2.208-2016, затверджений наказом Держатомрегулювання від 17.10.2016 № 175 та 

зареєстрований в Мін’юсті України 07.11.2016 за № 1449/29579, використовуються в Україні 

з 29.11.2016 

За результатами впровадження були внесені Зміни до НПА, затверджені наказом Держато-

мрегулювання від 25 червня 2018 року № 265, зареєстровані в Мін’юсті України 12.07.18 за 

№813/32265. 

НП 306.2.208-2016 міститьсучасні вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейс-

мічної безпеки енергоблоків атомних станцій, які мають бути враховані як у процесі проекту-

вання нових енергоблоків АЕС, так і в оцінці/переоцінці сейсмостійкості наразі діючих. Допо-

відь присвячена опису основних аспектів урахування експлуатуючою організацією нових вимог, 

які містяться у НП 306.2.208-2016, зокрема: 

 для енергоблоків АС незалежно від сейсмічності майданчика пікове значення приско-

рення горизонтальної складової руху ґрунту при землетрусі, що відповідає максимальному роз-

рахунковому землетрусу, має прийматись не меншим за 0,1g; 

 енергоблоки АС повинні проектуватись з урахуванням запасу до встановленого рівня 

сейсмічності майданчика; 

 вимоги до оцінки сейсмічної небезпеки майданчика АС; 

 вимоги до комбінації навантажень на конструкції, системи та елементи; 

 вимоги до антисейсмічних попереджувальних та захисних заходів; 

 вимоги до переоцінки сейсмічної безпеки енергоблоків АС та сейсмічної кваліфікації. 

Також у доповіді представлено приклади урахування описаних вимогДержавним науково-

технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки при виконанні експертних перевірочних роз-

рахунків. 

 

 

СИСТЕМА АВАРІЙНОГО ТА ПІСЛЯАВАРІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ДЛЯ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС УКРАЇНИ 

Філон В.В. 

Харківська філія Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та 

радіаційної безпеки», Харків, Україна, vv_filon@sstc.com.ua 

 

Відповідно до вимог нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки [1, 2, 3], а 

також Плану дій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) [4], на енергоблокахАЕС 

України впроваджуються системи аварійного та післяаварійного моніторингу (ПАМС). ПАМС-

призначена для забезпечення контролю параметрів і систем реакторної установки і захисної гер-

мооболочки під час і після проектних і запроектних (включаючи важкі) аварій АЕС за допомо-

гою технічних засобів, які кваліфіковані на жорсткі умови зовнішнього середовища, що виника-

ють в результаті аварії, в тому числі важкої. При цьому ПАМС має надавати оперативному пер-

соналу і персоналу керівника аварійних робіт достовірну інформацію про значення контрольова-

них параметрів, необхідної для переведення реакторної установки в стабільний стан, а також для 

реалізації заходів, передбачених для пом'якшення наслідків аварії, оцінки стану і ефективності 

захисних бар'єрів тощо. 

В нормативних документах з ядерної та радіаційної безпеки [2, 3] встановлені основні ви-

моги для ПАМС, зокрема, вимоги до призначення, побудови системи, виконуваних функцій, 

діапазонів вимірювання, розміщення засобів відображення й реєстрації даних тощо. 

На даний час в Україні впроваджено або завершується впровадження ПАМС на енергобло-

ках №1, 2, 4 ВП «Запорізька АЕС», №1-4 ВП «Рівненська АЕС», №1, 2 ВП «Южноукраїнська 

АЕС». ДНТЦ ЯРБ виконав оцінку безпеки на відповідність вимогам з ядерної та радіаційної без-

пеки документів, що обґрунтовують безпеку впровадження ПАМС на зазначених енергоблоках. 

Під час оцінки експертами ДНТЦ ЯРБ були виявлені зауваження, основні з яких стосувалися 
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повноти переліку вимірювальних параметрів, які мають бути реалізовані у складі ПАМС та є 

важливими для стратегій управління запроектними (зокрема важкими) аваріями. 

В рамках окремих робіт [5, 6] за участі ДНТЦ ЯРБ було проаналізованопитання щодо вдо-

сконалення системи моніторингу АЕС за рахунок включення в ПАМС безпілотних літальних 

апаратів (дронів) з метою підвищення надійності обміну даними з вимірювальними каналами 

ПАМС. 
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ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК 

Мороз А.В., Мигаль А.В., Старовойтов Р.И. 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, г. Харьков, Украина, 

starovoytov@karazin.ua  

 

Шероховатость поверхности деталей машин и механизмов [1], элементов теплообменников 

[2] влияют на эксплуатационные характеристики энергетических устройств, поэтому актуален 

поиск экономически обоснованных и экологически чистых методов улучшения качества поверх-

ности. Среди различных методов снижения шероховатости поверхности [3, 4, 5] одним из пер-

спективных является электролитно-плазменная обработка [6], которая позволяет обрабатывать 

детали сложной формы и поддается автоматизации. Одним из неоспоримых преимуществ метода 

является использование в качестве электролитов водных растворов нетоксичных солей металлов 

низкой концентрации [7]. Хотя электролитно-плазменная обработка уже хорошо известна [8], 

применения данного метода в широких масштабах пока нет. Это обусловлено, прежде всего, 

сложностью процессов, происходящих при протекании электрического тока в электролитах при 

высоких плотностях токов и напряжений. По этой причине изучение процессов при электролит-

но-плазменной обработке является актуальной.  

Рассматривалась возможность обработки изделий из нержавеющих сталей AISI 304, AISI 

316 и меди (материалов, приемлемых для изготовления теплообменников в пищевой и фарма-

цевтической промышленности) в растворах сернокислого аммония, как с добавлением серной 

кислоты, так и без. 

Исследование процесса электролитно-плазменного полирования проводились на установке 

РЕР-4М, которая состоит из рабочей камеры объемом 0,8 м
3
; катода, датчика температуры элек-

тролита; держателя объектов; источники питания; системы управления; устройства погружения; 

системы сбора и передачи данных. Источник питания постоянного тока собран по схеме Ларио-

нова с управляемым мостом [9]. Источник питания обеспечивает разность потенциалов в 280 В и 

максимальный ток 120 А. Устройство перемещения обеспечивает погружение объекта в элек-

тролит на заданную оператором глубину с постоянной скоростью 5 мм/с. Точность позициони-

рования не хуже 1 мм. Система сбора и обработки данных измеряет ток нагрузки, напряжение 

источника питания, температуру электролита. Относительная погрешность измерений по току и 

напряжению составляет не более 0,5 %, по температуре – 1 %. Исследования профиля поверхно-

сти осуществлялись с использованием многофункциональный прибора «Микрон-гамма». Опти-
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ческая микроскопия проводилась на микроскопе МЕТАМ Р-1. В качестве объектов исследования 

использовались пластины размером 75×25×2 мм. Размер объектов был выбран из соображений 

минимизации краевых эффектов при обработке. Во всех экспериментах образцы погружались на 

глубину 25 мм и обрабатывались в течение 600 с. Начальная температура электролита в каждой 

серии экспериментов составляла 22 °С. В процессе электролитно-плазменной обработки проис-

ходит нагрев электролита. В связи с этим исследования проводились в несколько серий, в каж-

дой серии использовали пять объектов. В течение всего процесса проводился непрерывная за-

пись тока нагрузки, напряжения на объекте и температуры электролита. Каждый следующий об-

разец в серии погружался в электролит при более высокой температуре. Это позволило в процес-

се обработки провести исследование зависимости тока нагрузки при различных начальных тем-

пературах электролита. Как показали эксперименты рельеф поверхности после обработки образ-

цов в течение 600 с, не зависит от начальной температуры электролита. Для определения опти-

мальных условий полировки изделий проводилась обработка объектов с последовательным уве-

личением времени на 30 с. Начальная температура раствора составляла 60 °С для меди и 70 °С 

для стали. После каждой экспозиции поверхности образцов исследовались методами оптической 

микроскопии и измерялись параметры шероховатости поверхности. 

При погружении объекта в электролит происходит замыкание электрической цепи, в ре-

зультате чего через электролит и обрабатываемый объект протекает электрический ток. Мощ-

ность, выделяемая в объеме установки, идет главным образом на нагрев электролита и обраба-

тываемого изделия при этом изменяется ток нагрузки при неизменном приложенном напряже-

нии. Зависимость тока от времени имеет сложный характер. Установлено, что на этой зависимо-

сти существует несколько характерных областей. Так первая область  соответствует погружению 

объекта в электролит. Во второй области происходит прогрев образца в электролите. При этом 

наблюдается выделение газа на поверхности образца, что соответствует процессу электролиза. 

По мере прогревания объекта и электролита уменьшается ток. В третьей области происходит пе-

реход от электрохимической обработки к электролитно-плазменной. В это время температура 

образца и электролита еще не обеспечивают формирования стабильной парогазовой оболочки, 

это подтверждается сильными колебаниями тока. В четвертой области температура объекта по-

вышается то такого значения, что формируется стабильная парогазовая оболочка. Протекания 

тока в цепи обеспечивается пробоем парогазовой оболочки с формированием газового разряда 

постоянного тока.  

В результате исследований определены оптимальные режимы электролитно-плазменной 

обработки поверхности объектов из стали AISI 304 и AISI 316 в растворе сульфата аммония 3% 

и меди в 3% растворе сульфата аммония с добавлением 1 % серной кислоты. Анализ показал, что 

наиболее эффективный процесс потребления энергии начинается с температуры выше 70 °С. Это 

соответствует известным данным [10]. Также было установлено, что после 390 с, дальнейшая 

обработка поверхности AISI 304 или AISI 316 не приводит к качественным и количественным 

изменениям рельефа. Для объектов из меди оптимальное время обработки составляло 150 с при 

начальной температуре электролита 60 
о
С. 
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Подальший прогрес ядерної галузі неможливий без застосування матеріалів, що мають під-

вищені експлуатаційні властивості та задовольнять сучасним вимогам. Одним із можливих шля-

хів удосконалення або створення нових радіаційно-стійких матеріалів є використання нанотех-

нологій. Перспективними матеріалами для ядерної індустрії є феритно-мартенситні ДЗО-сталі – 

сплави, матриця яких зміцнена наночастинками оксидів, зокрема такими, що мають структуру 

пірохлору [1]. У відомих технологіях синтезу пірохлорів застосовували високі температури 

(1400 - 1500 °С), а тривалість процесу становить десятки (до 100 і більше) годин. У деяких випа-

дках термообробку поєднували з гарячим пресуванням [2, 3].  

Прямий твердофазний синтез пірохлорів є одним за найпоширеніших методів формування 

таких сполук. Стандартний процес виготовлення виробів складається з трьох етапів. На першому 

отримують однорідну порошкову суміш необхідного складу та дисперсності. На другому здійс-

нюють безпосередній синтез пірохлорної сполуки, після чого на третьому етапі формують необ-

хідні вироби з синтезованої речовини. В залежності від конкретної методики етапи можуть 

об’єднуватися або може змінюватись послідовність окремих операцій, зокрема можливо здійс-

нення синтезу одночасно з формуванням кінцевих виробів.  

Для отримання складного оксиду з пірохлорною структурою виготовляли суміш промисло-

вих порошків TiO2 та Y2O3 у співвідношенні 1:1 (атомні %). Після гомогенізації суміші перемі-

шуванням протягом 2–8 годин її компактували у таблетки в сталевій прес-формі при тиску до 1,2 

ГПа, після чого таблетки піддавали термообробці. Одну частину таблеток нагрівали в камерній 

повітряній печі при 1150 °С (тривалість спікання 7–25 годин), а другу –  у модернізованій НВЧ 

печі при орієнтовній температурі 1300 °С з витримкою протягом 1–2 години. 

Фазовий аналіз синтезованих зразків визначали методом рентгенівської дифрактометрії 

(ДРОН-2.0 та ДРОН-4-07) з застосуванням методу Ритвельда для покращення кількісних показ-

ників аналізу. Мікроскопічний аналіз отриманих структур проводили на сканувальному елект-

ронному мікроскопі GSM – 7001 F. 

Аналіз засвідчив, що зразки складалися з пірохлорної фази Y2Ti2О7 та залишкових почат-

кових фаз оксидів TiO2 та Y2O3 у різному співвідношенні. Після 7 годин повітряного випалу 

вміст пірохлору складав ~ 20 %, подовження відпалу до 25 годин збільшувало вміст пірохлору 

до 90 %. При застосуванні НВЧ нагрівання вміст пірохлорної фази сягав 99 % вже через 2 годи-

ни. Подальша інтенсифікація процесу синтезу можлива за рахунок застосування багаторазового 

короткочасного НВЧ нагрівання з подрібненням спеку після кожного циклу. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОМПАКТИРОВАНИЯ И КОНСОЛИДАЦИИ  

НАНОПОРОШКОВ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА КЕРАМИКИ ИЗ ОКСИДА  

АЛЮМИНИЯ 

Прудывус Ю.А., Чишкала В.О. 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков, Украина 

yurii.prudyvus@gmail.com  

 

Благодаря удачному сочетанию высоких физико-механических, химических и других 

свойств корундовые изделия за последнее время находят применение в различных областях тех-

ники и промышленности [1]. Глинозем успешно используют для получения высококачественных 

огнеупоров промышленных печей, спеченных тиглей для плавки металлов, пирометрических 

трубок для термопар. 

Спеченный глинозем является одним из наиболее широко применяемых высокоогнеупор-

ных и химически устойчивых окислов, отличающихся хорошим сопротивлением окислению при 

высоких температурах, твердостью, химической инертностью, сопротивляемостью эрозии и кор-

розии. В атомной сфере глинозем используется в качестве [2, 3] конструкционного материала, 

способного противостоять механическим нагрузкам при высоких температурах; материала тиг-

лей для плавки кобальта; оболочек для гранул двуокиси урана, используемых в тепловыделяю-

щих элементах (спеченный Al2O3 с малым сечением захвата тепловых нейтронов предотвращает 

диффузию продуктов деления в графит и не препятствует получению максимально возможных 

температур в активной зоне реактора); матрицы-носителя UO2 в тепловыделяющих элементах, 

(вследствие невысокого поперечного сечения захвата тепловых нейтронов, при этом содержание 

Al2O3 в системе равно 21 % (вес.), остальное UO2). 

Работа посвящена исследованию спекания в вакууме и в воздушной атмосфере образцов из 

дисперсного оксида алюминия, полученных методом ударного и изостатического формования. 

Выходной порошок имеет размер частиц 200-400 нм, агломерированный в гранулы 100-150 мкм. 

Прессование образцов осуществлялось сухим способом в резиновой форме изостатическим ме-

тодом при давлении 2500 кг/см
2
, а также ударным двусторонним формованием в жесткой матри-

це при давлении 2500 кг/см
2
. Спекание образцов проводилось в вакууме при температурах 1100-

1600 °С и в воздушной атмосфере при температурах 1100-1500 °С в электропечах различных ти-

пов. У полученных образцов измерялась плотность и твердость. 

Установлено, что оксид алюминия возможно спекать как в вакууме, так и в атмосфере воз-

духа. В зависимости от требуемых характеристик (пористость, прочность) выбирается темпера-

тура, продолжительность спекания и метод формования. Для дисперсных порошков (200-400 нм) 

показано преимущество ударного метода формования для небольших образцов по сравнению с 

изостатическим прессованием. Хотя в образцах полученных изостатическим методом конечная 

плотность меньше, по сравнению с ударными, значения твердости больше. Это связано с тем, 

что в них менее дефектная структура. 
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DOPPLER EFFECT IN THE NUCLEAR BURNING WAVE MODE OF THE ADVANCED 

FAST REACTOR 

Burlayenko O.V., Malovytsia M.S.
 

V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine, burlayenko.alexandr@gmail.com 

 

The major requirement imposed on nuclear reactors of new generation is the demand of their so-

called «intrinsic safety». This means that under any circumstances, a reactivity type accident should be 

excluded at the level of the physical principles underlying its construction. Great expectations in the is-
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sue of sustainable development of nuclear power are connected with the implementation of the concept 

of the safe fast reactor operating in the self-organizing mode of the slow nuclear burning wave (NBW) 

proposed by Feoktistov [1] in 1988. This concept is also known as «Traveling Wave Reactor» [2] or 

«CANDLE» [3]. The main feature of such a breeder reactor is that the nuclear fuel (fissile nuclides) is 

being produced and «burned» continuously, and at any moment of time the reactor is in an ideally criti-

cal state ( ), with zero reactivity margin. Moreover, the special mechanism of the negative 

feedback inherent to this reactor ensures its automatic return to a critical state, even with external inter-

vention bringing the reactor out of the stationary mode in one or the other direction, i.e. «supercritical» 

) or «sub-critical» ( ). 

The goal of the presented work is to perform a comparative analysis of different mechanisms of 

the reactivity feedback in the NBW reactor and to find out their interference. In addition to the specific 

negative feedback mechanism mentioned above, which is based on the balance of the production and 

burnout of fissile nuclides, the influence of the Doppler effect on the stability of the NBW mode has 

been studied as well. For this purpose, the developed earlier in NSC KIPT codes for the NBW simula-

tion [4, 5] have been modified to take into account the thermal effects using the multi-group nuclear 

constants obtained by means of the NJOY code and the ENDF/B - VII nuclear data library.  

The obtained results showed that unlike the convenient reactors, where the Doppler effect is one 

of the key mechanism of negative reactivity feedback [6], this effect is negligible in the NBW reactor 

with metallic fuel. The explanation of such behavior is that we deal with a rigid neutron spectrum which 

practically does not fall into the resonance region. The questions concerning thermal expansion of the 

reactor core elements and interference of all feedback mechanisms will be studied in our future re-

search. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСТРУКТУРНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ПРИ ЗСУВНІЙ ДЕФОРМАЦІЇ  

БІНАРНОГО СПЛАВУ Zr-Nb, ПІДДАНОГО ОПРОМІНЕННЮ 

Щокотова О.М., Харченко Д.О. 

Інститут прикладної фізики НАНУ, м. Суми, Україна, shchokotova.o@gmail.com 

 

У проблемі підвищення надійності та зносостійкості конструкційних матеріалів важливим 

є вивчення поведінки матеріалу за наявності зовнішніх впливів, зокрема, радіаційного та механі-

чного. Такі зовнішні макронавантаження є джерелом еволюції мікроструктури матеріалу. З ін-

шого боку, мікроструктурні зміни обумовлюють поведінку матеріалу на макрорівні. Тому дослі-

дження процесів мікроструктурної еволюції є необхідними для прогнозування фізико-

механічних та експлуатаційних властивостей конструкційних матеріалів та виготовлених із них 

елементів технологічних конструкцій, працюючих в умовах опромінення та механічного наван-

таження. 

У даній роботі із застосуванням методу фазового поля проведено числове моделювання мі-

кроструктурної еволюції та динаміки дислокацій у зразку бінарного сплаву Zr-10Nb до та після 

опромінення високоенергетичними частинками в умовах зовнішнього механічного навантажен-

ня. Для дослідження пружних полів у бінарному сплаві з урахуванням нерівноважних вакансій 

використано вільну енергію Гіббса [1], густина якої має вигляд 
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де mV  – молярний об’єм, ),,( vccg  – густина вільної енергії, що залежить від концентрації речо-

вини c , концентрації вакансій vc  та параметру порядку  , c , v ,   – градієнтні коефіцієнти, 

),,( vel ccf u  – густина нелінійної пружної енергії, у якій міститься зв’язок вектору пружних пере-

міщень ),( yx uuu  із полями концентрації речовини та концентрації вакансій. Слід відмітити, 

що розглядається лише концентрація ніобія ( Nbcc  ), а для концентрації цирконія використову-

ється співвідношення vZr ccc 1 . Пружні модулі системи приймаються залежними від ком-

позиції, що визначає пружну неоднорідність. Радіаційний вплив враховано введенням у розгляд 

балістичного перемішування атомів сплаву за моделлю Мартана [4]. В якості механічного наван-

таження розглянуто деформацію зсуву зі сталою швидкістю.  

Досліджено еволюцію полів пружних деформацій, переміщень та напружень, отримано де-

формаційні криві. Визначено вплив опромінення на механічні властивості розглядуваного зразку 

сплаву. Наведено відносні значення меж текучості та міцності для неопроміненого та опроміне-

них зразків сплаву. Вивчено вплив дози опромінення на криві деформація-напруження. Одержа-

но залежності відносних меж текучості та міцності від дози опромінення. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНОЇ СЕГРЕГАЦІЇ В ТОНКИХ ПЛІВКАХ 

Fe-Cr-Ni 

Скороход Р.В., Денисенко В.Л., Коропов О.В. 

Інститут прикладної фізики НАН України, м. Суми, Україна, e-mail: r.skorokhodqq@gmail.com 

 

Розробка матеріалів для реакторів IV покоління є надзвичайно важливою задачею, оскільки 

такі матеріали повинні витримувати дуже високі дози опромінення в умовах підвищених темпе-

ратур, зберігаючи при цьому відповідні механічні властивості та стабільні розміри. Тому дослі-

дження явищ і процесів, що мають місце в реакторних матеріалах під дією опромінення при під-

вищених температурах, є актуальними. Одним із таких явищ є радіаційно-індукована сегрегація 

(РІС), яка дуже поширена у реакторних матеріалах та призводить до деградації фізико-хімічних і 

механічних властивостей сплавів. 

Явище РІС виникає завдяки нерівноважним процесам під дією опромінення при підвище-

них температурах (0.3 – 0.5 Tпл.), внаслідок яких змінюється локальний склад сплаву [1, 2]. Це 

призводить до збагачення або збіднення домішкових та легуючих елементів в областях навколо 

вільних поверхонь, дислокацій, пор, міжзеренних меж та меж між фазами. РІС обумовлена 

зв’язком між потоками нерівноважних точкових дефектів (вакансій і міжвузельних атомів), які 

утворюються під час опромінення, та потоками компонентів сплаву [1, 3]. Продуковані дефекти 

є рухомими і переміщуються до місць їх поглинання (стоків дефектів). Збагачення або збіднення 

окремого елемента залежить від відносної взаємодії кожного елемента з потоками дефектів  

[2, 3].  

В даній роботі для моделі РІС, що базується на першому та другому законах Фіка з ураху-

ванням оберненого ефекту Кіркендала, розроблений комп’ютерний код, який узагальнює запро-

понований в [4]. Розраховані концентраційні профілі Cr та Ni в тонких плівках Fe-Cr-Ni при різ-

них початкових температурах, швидкостях продукування дефектів і дозах опромінення. Проде-

монстровано процес досягнення стаціонарного стану для профілів концентрацій. Виконано оцін-

ку чутливості моделі до вхідних параметрів. В розрахунках використовувались як нульові, так і 

термодинамічно рівноважні граничні умови для концентрацій точкових дефектів на межі плівки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА Dy2O3, TiO2, HfO2 И  

СИНТЕЗИРОВАННЫХ ИЗ НИХ ГАФНАТА И ТИТАНАТА ДИСПРОЗИЯ МЕТОДОМ 

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ  
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При отработке технологии синтеза титаната и гафната диспрозия, используемых в качестве 

поглощающих материалов в органах регулирования ядерных реакторов, необходим контроль их 

элементного состава.  

Одним из перспективных методов для контроля состава исходных оксидов (Dy2O3, TiO2, 

HfO2) и синтезированных на их основе гафната и титаната диспрозия является масс-

спектрометрометрический метод с индуктивно-связанной плазмой (ИСП). Данный метод харак-

теризуется высокой чувствительностью (~ 10
5
-10

6
 имп/с на 1 ppb анализируемого элемента от 

7
Li 

до 
238

U), а также широким динамическим диапазоном, низкими фоновыми шумами и высоким 

разрешением до 0,3-0,4 а.е.м. 

Настоящая работа посвящена исследованию особенностей пробподготовки оксидов Dy, Hf, 

Ti, а также Dy2O3TiO2 и Dy2O3HfO2, синтезированных на их основе, и определению их элемент-

ного состава с использованием масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой 

ELEMENT 2. 

Исследования проводили путем приготовления жидких и твердых проб. Подготовку жид-

ких проб выполняли способом кислотного растворения с использованием концентрированной 

азотной кислоты. Для доведения раствора до требуемой концентрации (~ 1 ppm) использовали 

дистиллированную воду. Твердые пробы порошков предварительно гомогенезировали в плане-

тарной мельнице Pulverisette 6 Fritsh в течение 30 мин при скорости 100 об/мин и прессовали с 

усилием ~ 20 Н/см
2
 для получения образцов в форме диска диаметром 10 мм и высотой 5 мм. 

Введение жидких проб в масс-спектрометр для определения их элементного состава выполняли 

с помощью перистальтического насоса, твердых проб – с помощью твердотельного лазера 

Y3Al5O12.  

Для последующей легализации полученных данных готовили стандартные образцы пред-

приятия (СОП) на основе исследуемых оксидов Dy, Hf, Ti и синтезированных смесей с добавле-

нием оксидов SiO2, Fe2O3, Sm2O3, Eu2O3, Gd2O3, Al2O3, TiO2 и др. в требуемых диапазонах кон-

центраций. На основе приготовленных СОП проведена метрологическая аттестация методик вы-

полнения измерений элементного состава оксидов Dy, Hf, Ti и синтезированных смесей в соот-

ветствии с ГР 3-035-2004 «Методики выполнения измерений и средства измерительной техники, 

применяемые при определении химического состава материалов черной металлургии. Организа-

ция и порядок проведения аттестации». 
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МОНТЕ-КАРЛО МОДЕЛЬ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА ВВЭР-1000 В КОДЕ SERPENT 

ДЛЯ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

Трофименко А.Р., Гальченко В.В., Шлапак И.И., Будик Д.В., Гулик В.И. 

ЧАО «СНПО «Импульс», Украина, г. Северодонецк, пл. Победы 2  

e-mail: trofymenko.kotlov@gmail.com  

 

В рамках представленной работы с помощью расчетного кода Serpent [1] (далее SE), в со-

трудничестве с Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorfin (Германия) и VTT Technical Research 

Centre of Finland Ltd (Финляндия), были разработаны модели активных зон для 1-й загрузки РА-

ЕС4 и 28-й загрузки ЮУАЕС3. В результате моделирования 1-й загрузки РАЕС4 для МКУ было 

получено значение эффективного коэффициента размножения равное 1,00162 со статистической 

погрешностью +/- 0,00002. Полученный результат моделирования дает основание считать разра-

ботанную модель активной зоны реактора ВВЭР-1000 (а также методику еѐ разработки) прием-

лемой для дальнейших нейтронно-физических расчетов. Моделирование активной зоны в коде 

Serpent для 28-й загрузки ЮУАЕС3 было выполнено с целью получения коэффициентов альбе-

до, используемых для определения граничных условий в детерминистическом коде ImCore, ко-

торый разрабатывается в ЧАО «СНПО «Импульс» для СВРК украинских АЭС. 

В таблице представлены коэффициенты альбедо для двадцать восьмой загрузки ЮУАЕС3 

в случае 90 градусной симметрии (для быстрой и тепловой групп). 

 

Номер грани 

Коэффициент альбедо 

Номер грани 

Коэффициент альбедо 

Быстрая груп-

па 

Тепловая 

группа 

Быстрая груп-

па 

Тепловая 

группа 

1 0,632961 0,750208 13 0,644606 0,742458 

2 0,630331 0,746013 14 0,628376 0,750713 

3 0,643511 0,753326 15 0,634282 0,748426 

4 0,618045 0,746602 16 0,634039 0,747221 

5 0,695624 0,729589 17 0,631338 0,740564 

6 0,652509 0,662 18 0,643687 0,741676 

7 0,703635 0,762732 19 0,619768 0,74711 

8 0,587088 0,873451 20 0,694835 0,725301 

9 0,701729 0,766254 21 0,651275 0,650585 

10 0,65192 0,656855 22 0,701557 0,768628 

11 0,696597 0,720592 23 0,587656 0,86666 

12 0,618912 0,743077 - - - 

 

Разработанная трехмерная Serpent модель активной зоны реактора ВВЭР-1000 будет ис-

пользована для верификации получаемых кодом ImCore результатов, а также как источник ин-

формационного обеспечения кода ImCore. 
 

1.  Leppänen J., Pusa M., Viitanen T., et al. The Serpent Monte Carlo code: Status, development and applications 

in 2013. Annals of Nuclear Energy. 2015. Vol. 82. pp. 142-150. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ МОДИФІКАЦІЙ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕСУРС КРИТИЧНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ ТУРБІН АЕС, ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ 

КІНЦЕВО-ЕЛЕМЕНТНОГО АНАЛІЗУ 

Нікуленков А.Г.
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Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна, Tetyana.Nikulenkova@gmail.com. 

 

Наближення встановленого терміну експлуатації енергоблоків АЕС, з одного боку, 

необхідність в підвищенні електрогенерації, в зв'язку з постійно зростаючими запитами 

споживачів, з іншого - ставить перед атомною галуззю дві глобальні задачі: 1) провести ком-

плекс робіт і модернізацій з метою експлуатації енергоблоків у понадпроектний термін із за-

безпеченням необхідного рівня безпеки; 2) підвищити встановлену потужність з забезпеченням 

необхідного рівня безпеки для діючих енергоблоків, використовуючи закладені інженерні ре-

зерви діючих енергоблоків в поєднанні з наростаючими темпами розвитку науки і техніки. Од-

ним з критичних елементів, в розрізі вирішення поставлених завдань, є турбіна [1]. 

При продовженні терміну експлуатації турбін АЕС проводиться комплекс робіт з оцінки 

технічного стану турбіни, зокрема, роботи спрямовані на виявлення та аналіз пошкоджень, 

дефектів, встановлення причин і механізмів їх виникнення та можливого розвитку. При цьому, 

оцінюється залишковий ресурс і розробляються рекомендації з управління старінням з метою 

забезпечення надійної і безпечної експлуатації турбіни в понад проектний період. Одним із 

способів оцінки та прогнозування залишкового ресурсу є застосування програмних засобів на 

базі кінцево-елементного методу розв’язання диференціальних рівнянь з частковими 

похідними.  

В рамках представленої роботи досліджується типова швидкохідна турбіна К-1000-

60 / 3000, яка встановлена і експлуатується на енергоблоках № 1,2 Хмельницької АЕС, № 3 

Южно-Української АЕС, № 3,4 Рівненської АЕС. 

У докладі будуть представлені: загальна блок схема аналізу критичних елементів турбіни 

АЕС, просторова 3-D модель циліндру високого тиску турбіни,  результати розрахунку гранич-

них умов для визначення теплового стану і подальшої оцінки ресурсу критичних елементів 

швидкохідної типової турбіни К-1000-60/3000 із застосуванням програмних засобів на базі 

кінцево-елементного методу.  

 

1. О. Ю. Черноусенко, А.Г. Нікуленков, Т.В. Нікуленкова, и др. Розрахунок граничних умов для 

визначення теплового стану ротора високого тиску турбіни АЕС К-1000-60/3000. Вісник НТУ 

«ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. 2018. № 12(1288). С. 

51—56. doi: 10.20998/2078-774X.2018.12.09. 

 

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНІВ БЕЗПЕКИ, ЦІНИ Й ВАРТОСТІ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ 

Горбачук В.М., Кошулько А.І., Дунаєвський М.С. 

Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, м.Київ, Україна,  

VGorbachuk@nas.gov.ua 

 

Головне питання інвестора нової атомної потужності – це здатність покрити витрати на 

будівництво відповідної установки. За оцінками найбільшого у світі атомного будівельника 

AREVA NP, таке будівництво коштувало не більше 70% собівартості кіловат-години атомної 

електроенергії: експлуатація коштувала значно менше будівництва. До інших витрат відносять 
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зняття установки (У) з експлуатації та захоронення (З) її (радіоактивних) відходів. 

Взаємозалежність складових високотехнологічних проектів веде до їхніх системних ризиків. 

З корпоративної точки зору основні елементи собівартості – це фіксовані витрати (ФВ), 

змінні витрати (ЗВ), а також страховка (С) на випадок аварії [1]. ФВ пов’язані здебільшого з вит-

ратами коштів, часу і капіталу на спорудження установки. До ФВ можна віднести витрати на У і 

З, які дещо зростають з тривалістю експлуатації. Чим більше електроенергії виробляє установка, 

тим менші її питомі ФВ. ЗВ включають витрати на технічне обслуговування, паливні та інші 

експлуатаційні витрати. Хоча ЗВ збільшуються з обсягами виробництва, нульовий обсяг вироб-

ництва установки передбачає ненульові ЗВ. 

Власник установки може платити С (великий власник може вибрати самострахування, щоб 

заощаджувати на страховій премії), зважаючи на Брюссельську конвенцію (1968 р. з питань 

юрисдикції та примусового виконання судових рішень відносно цивільних і комерційних спорів) 

і Віденську конвенцію (1969 р. про право міжнародних договорів). За цими конвенціями, аварія 

установки може вести до сум відшкодування у мільярди доларів. 

Оскільки станом на 2018 р. у світі не було атомної електростанції (АЕС), яку після трива-

лого використання зняли з експлуатації й демонтували з остаточним захороненням усіх відходів, 

то витрати на У вважаються невизначеними і порівнюються з витратами на будівництво. 

Інвестиціям I  в АЕС на десятки років T  з низькими відсотковими ставками r  відповідають 

щорічні дисконтовані зобов’язання 869,11)1(  TrIL  млн.дол. при 910I  дол., 150T  років, 

%3r , бо IrL T  )1( . Такі зобов’язання, на перший погляд, не видаються надмірними. 

У більшості держав дотримуються принципу плати забруднювача, за яким споживачі 

енергіії від АЕС мають також платити за ширший вплив споживання на суспільство і 

навколишнє природне середовище, включаючи вплив У і З. Тому з соціального погляду 

економіка АЕС відрізняється від економіки звичайної корпорації [2, с. 40]. Припускається, що 

майбутні покоління матимуть кошти для виконання небезпечних завдань У і З. Довготривалість 

інвестиційних проектів в АЕС означає їхні суттєві фінансові ризики. Наприклад, у 

Великобританії провалюється механізм забезпечення коштів на У, залишивши тягар близько 165 

млн. дол. станом на 2010 р. для майбутніх платників податків. 
 

1. Постанова НКРЕКП № 990 «Про затвердження Методики формування, розрахунку та вста-

новлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних 

електростанціях» від 01.08.2017. 

2. Горбачук В.М. Методи індустріальної організації. Кейси та вправи. Економіка та організація 

виробництва. Економічна кібернетика. Економіка підприємства. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС НА 

ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНО СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 
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Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгонного НАН Украины 

 

На сегодняшний день в Украине действуют 4-е атомные электростанции с 15-ю энергобло-

кам, из которых 10 уже в 2018 г. достигли срока эксплуатации более 30 лет. Строительство но-

вых энергоблоков АЭС является достаточно затратным и длительным проектом. В то же время 

модернизация паровых турбин и вспомогательного теплообменного оборудования турбоустано-

вок, будучи менее масштабным проектом, может проходить постепенно, требует меньших 

средств, т. к. позволяет воспользоваться имеющейся инфраструктурой.  

На базе современных методов прикладной термодинамики разработана методология сис-

темно-структурного анализа для решения задач повышения качества инженерных решений по 

усовершенствованию теплообменного оборудования паротурбинных установок и проведения их 

термоэкономической оптимизации [1]. Предложенная методология позволила оценить влияние 
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на эффективность установки всех источников необратимости в схеме, найти характер распреде-

ления составляющих эксергетических потерь в элементах. По результатам углубленного эксер-

гетического анализа определен «вклад» термодинамической эффективности каждого элемента в 

общую эффективность схемы, выявлены наиболее «влиятельные» элементы, совершенствование 

которых в наибольшей степени скажется на изменении термодинамической эффективности всей 

энергоустановки  

Рассмотренный в рамках методологии термоэкономический подход позволил проследить 

все изменения, происходящие с потоком эксергии с момента ввода в систему и до получения ко-

нечного продукта с учетом цены каждого внутреннего потока. Это дало возможность определить 

стоимость эксергетических потерь в каждом элементе заданной структуры технологической схе-

мы и выполнить термоэкономическую оптимизацию, по результатам которой найдены геомет-

рические параметры трубной системы конденсатора соответствующие минимуму приведенных 

затрат. 

Для модернизации конденсатора турбоустановки К-1000-60/1500 Запорожской АЭС пред-

ложены следующие основные геометрические параметры трубной системы конденсатора новой 

конструкции блочно - модульного исполнения: 16 промежуточных досок с расстояниями между 

ними 808,5 мм и с охлаждающими трубами сортамента Ø23×1,0×14060 мм. Полученные резуль-

таты по приросту электрической мощности покрывают не только расходы на собственные нуж-

ды энергоблока, но и экономят топливо при производстве одного кВт ч электроэнергии. 
 

1. Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій: монографія / О. В. 

Шавлаков , М. О. Феофентов, О. В. Панченко, О. Г. Касаткін, О. М. Усс  , С. Т. Пацюк, О. В. Вавілов , 

Д. Х. Харлампіді. – Харків: ФОП Панов А.М., 2018.–248 с. 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ РАДІАЦІЙНОГО РОЗПУХАННЯ ВИГОРОДКИ ВКП  

РЕАКТОРА ВВЕР-1000 ПРИ ОБҐРУНТУВАННІ ПРОДОВЖЕННЯ  

ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Махненко О.В., Кандала, С.М. 

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Харків, Україна 

makhnenko@paton.kiev.ua, st_kan@ukr.net 

 

Одним з елементів внутрішньокорпусних пристроїв (ВКП), який обмежує залишковий ре-

сурс реакторів ВВЕР-1000 при продовженні терміну експлуатації, є вигородка активної зони реа-

ктора, яка експлуатується в умовах високих градієнтів температур і нейтронного опромінення.  

З метою обґрунтування придатності розрахункових методів для оцінки технічного стану 

вигородки розглянуті різні математичні моделі радіаційного розпухання корозійностійкої сталі 

08Х18Н10Т, з якої виготовлені елементи ВКП ВВЕР-1000. Найбільш спрощена модель [1] віль-

ного розпухання S0, яка враховує тільки температуру T матеріалу і накопичену дозу Ф: 

 

))485(1029exp()671.0(55.0 25

0   TTФS   (1) 

 

Модель [0], що розроблена для близької за хімічним складом сталі AISI 304, додатково враховує 

напруження та швидкість накопичення дози в матеріалі: 

 

)15.273/18558106.22exp(2 731,0

0   TФФS     (2) 

)005,01(0 eqФSS       (3) 

 

Найбільш сучасна модель [2] включає урахування напружено-деформованого стану та процесу 

радіаційної повзучості матеріалу (5): 

)(),()( 321  ffTfDCS eqm

n

D      (4) 
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Рис.1. Кінетика максимального 

розпухання матеріалу вигородки в 

залежності від розрахункової моделі.
 

Порівняльний аналіз показав, що мо-

дель [2] добре узгоджується з моделлю 

[0] при довгостроковій експлуатації 

(Рис.1), дозволяє знизити консерватив-

ність результатів за напруженнями вна-

слідок врахування радіаційної повзучості. 

На основі використання моделі [3] 

проведене розрахункове дослідження 

впливу параметрів різних паливних кам-

паній, їх послідовності та можливості 

усереднення на НДС вигородки при дов-

гостроковій експлуатації до 60 років. 

 

1. Шарый Н.В., Семишкин В.П., Пиминов В.А., Драгунов Ю.Г.: Прочность основного 

оборудования и трубопроводов реакторных установок ВВЭР, Москва, 2004. 

2. Degradation of LWR Core Internal Materials due to Neutron Irradiation. Prepared by O.K. 

Chopra. Environmental Science Division Argonne National Laboratory Argonne, IL 60439/ Appajo-

sula S. Rao, NRC Project Manager. 

3. Марголин Б.З., Мурашова А.И., Неустроев В.С. Анализ влияния вида напряженного со-

стояния на радиационное распухание и радиационную ползучесть аустенитных сталей. Про-

блемы прочности, №3, 2012, с. 5-24, Киев. 

 

 

ВПЛИВ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ ВІД АНТИКОРОЗІЙНОГО НАПЛАВЛЕННЯ В 

КОРПУСІ РЕАКТОРА ВВЕР-1000 НА ОПІР КРИХКОМУ РУЙНУВАННЮ 

Махненко О.В., Костеневич О.С. 

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, м.Київ, Україна, 

makhnenko@paton.kiev.ua, alenakostenevich@gmail.com 

 

При розрахункову обґрунтуванні продовження ресурсу корпусу реактора ВВЕР-1000 вико-

ристовують дані за залишковими напруженнями після наплавлення антикорозійного шару на 

внутрішній поверхні корпусу. Корпус реактора ВВЕР-1000, особливо, патрубкова зона, належить 

до небезпечних з точки зору опору крихкому руйнуваннюу випадку аварійної ситуації, пов'яза-

ної з заливанням через патрубки холодної борної води, так званий «термошок». 

Розподіл залишкових напружень (ЗН) в основному матеріалі корпусу реактора (сталь 

15Х2НМФА) при антикорозійному наплавленні залежить від мікроструктурного фазового скла-

ду в зоні термічного впливу (ЗТВ). В циліндричній частині корпусу дугове наплавлення аустені-

тного матеріалу під флюсом проводиться стрічкою шириною 40-60 мм з температурою підігріву 

до 250°С. В патрубковій зоні застосовується ручне дугове наплавлення покритими електродами. 

Для комп'ютерного моделювання ЗН з урахуванням мікроструктурних фазових перетворень були 

використані методи на основі рівняння Аврамі [1] та регресійних залежностей [2].  

Аналіз порівняння розподілу отриманих розрахункових ЗН (кільцева компонента) з ураху-

ванням мікроструктурних фазових перетворень з існуючими нормативними та експерименталь-

ними даними показав наявність напружень стиску в ЗТВ (шириною до 8 мм) за рахунок утворен-

ня мартенситно-бейнітної структури. 

Оцінка крихкого руйнування проводилася на основі розрахунку значень коефіцієнтів інте-

нсивності напружень (КІН) в вершинах гіпотетичної постульованої тріщини з урахуванням су-

марних напружень від «термошоку» і залишкових напружень. 

Використання отриманих в результаті моделювання даних щодо розподілів ЗН з урахуван-

ням мікроструктурних фазових перетворень дає можливість знизити консерватизм оцінки опору 
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крихкому руйнуванню для поздовжніх піднаплавочних тріщин глибиною до 8 мм за рахунок 

утворення в ЗТВ основного матеріалу патрубкової зони КР стискаючих кільцевих ЗН. Це узго-

джується з сучасними вимогами [3] і тенденціями щодо зменшення розмірів постульованих трі-

щин. 
 

1 Avrami, M. Kinetics of Phase Change. Journal of Chemical Physics 7 (12): 1103–1112 (1939), 8 (2): 212–

224 (1940), 9 (2): 177–184 (1941). 

2 Касаткин О.Г., Зайффарт П. Расчетные модели для оценки механических свойств металла ЗТВ при 

сварке низколегированных сталей. Сборник трудов международной конференции «Математическое мо-

делирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах». К.:2002. 
3 Методика определенияресурсакорпусоватомныхреакторов в процессеэксплуатации (МРК- СХР-2000), 

РД ЭО 0353-02, С.-Петербург-Москва, 2000. 
 

 

ЦИРКОНИЙ – КАК КОНСТРУКЦИОННЫЙ МЕТАЛЛ ДЛЯ АКТИВНОЙ ЗОНЫ  

РЕАКТОРОВ АЭС 
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1
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В настоящее время в Украине эксплуатируются 13 блоков ВВЭР-1000 и 2 блока ВВЭР-440, 

которые вырабатывают до 55% электроэнергии. В каждом блоке ВВЭР-1000 установлено до 35т 

изделий из циркония, стоимость которых составляет до 7% в ядерном топливе (ЯТ). 

В качестве (ЯТ) используются сборки производства ОАО «ТВЭЛ» РФ с применением тру-

бок из циркониевых сплавов  марок Э-110 и Э-125 и опытные ТВС фирмы «Вестингауз» США, 

где в качестве материала трубок используется сплав «Циркалой-2», которой легирован Sn, Fe, Cr, 

Ni. 

ЯТ РФ является лицензионным, второе – опытно - промышленным. В первом используются 

сплавы из электролитического циркония [1], в американском – из магниетермического [2]. ЯТ 

РФ содержит цирконий с содержанием гафния ≤0,035% масс., требования ASTM ≤0,01% амери-

канское – цирконий с содержанием гафния ≤0,01% масс., что снижает расход урана на 2÷4%. 

Обоим технологиям более 50 лет, они не соответствуют экологическим требованиям. Украина до 

1991г. создала и испытала принципиально новую более прогрессивную промышленную каль-

цийтермическую и электронно-лучевую технологию [3,4]  производства слитков сплавов цирко-

ния ядерной чистоты. Она исключила применение пирофорных порошка и губки недостаточно 

чистых по ряду примесей, прежде всего углероду и гафнию (порошок), по Fe (губка) Их чистота 

до легирования не превышала 99,8% - 99,7% по Zr, поэтому сечение захвата тепловых нейтронов 

в Zr РФ на 10-20% выше чем у Zr производства Украины. 

Украинские сплавы КТЦ-110 и КТЦ-125 с чистотой 99,94% Zr прошли полный цикл техно-

логических, до - и после радиационных испытаний в реакторах ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК 

1000. Они показали равнозначную стойкость с Э-110 и Э-125. Преимуществом новой технологии 

является возможность снизить содержание гафния на порядок, до 0,003% масс, обеспечить 

большую прочность при той же пластичности, так как содержание кислорода в сплавахнаходит-

ся на уровне 0,10÷0,14% . Эти сплавы по химсоставу находятся на уровне иодидного металла. 

Полученные результаты позволяют провести штатный цикл до – и после радиационных испыта-

ний ЯТ с украинским цирконием в течении 5 лет, как это проводится с опытным ЯТ США, на 

АЭС Украины. 
 

1. Шека И.А., КарлышеваК.Ф.  Химия гафния//Киев, Наукова Думка.-1972.-С.350. 

2. Миллер Г. Цирконий// Изд-во ИЛ, Москва.-1955.-С.88-92. 

3. Савенко В.А., Харитонова Е.А. Электронно-лучевая выплавка бинарного сплава цирконий-гафний 

ядерной чистоты//Современная электрометаллургия, №4(125).-2016.- С.28-35. 

4. Тихоновский А.Л., Тур А.А. Рафинирование металлов и сплавов методом электронно-лучевой плав-

ки//Киев, Наукова думка.-1984.-С.246 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДКРИТИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ СИСТЕМЫ KUCA ПРИ  

ПОМОЩИ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКОГО МОНТЕ-КАРЛО КОДА SERPENT 
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В рамках представленной работы с помощью расчетного кода Serpent [1] (далее SE) была 

смоделирована подкритическая система KUCA в сотрудничестве с Kyoto University, Research 

Reactor Institute (KURRI) и Bariloche Atomic Centre, Argentina. Также было проведено сравнение 

полученных результатов с экспериментальными данными KUCA [2, 3] (далее EXP), а также с 

результатами расчета в MCNP6 (далее MC) и KENO-VI (далее KE) полученными в Bariloche 

Atomic Centre, Argentina Др. Франциско Лещинским [4]. 

В таблице представлена разница между значениями эффективного коэффициента размно-

жения полученными в серии экспериментов (I-1 — I-4) KUCA для трех состояний указанной 

системы (п.с., к.с., н.с.) [2,3,4] и результатами расчетов в Serpent, MCNP6 и KENO-VI. 
 

Экспери-

мент 
 

Подкритическое со-

стояние (п.с.) 

Критическое состоя-

ние (к.с.) 

Надкритическое со-

стояние (н.с.) 

Кеф Кеф Кеф 

І-1 

EXP-Se -0,0068 -0,0051 -0,0054 

MC-Se -0,0017 -0,0009 -0,0010 

KE-Se -0,0081 -0,0081 -0,0087 

І-2 

EXP-Se -0,0064 -0,0047 -0,0055 

MC-Se -0,0015 -0,0009 -0,0016 

KE-Se - -0,0080 - 

І-3 

EXP-Se -0,0059 -0,0049 -0,0049 

MC-Se -0,0010 -0,0015 -0,0012 

KE-Se - -0,0069 - 

І-4 

EXP-Se -0,0068 -0,0053 -0,0043 

MC-Se -0,0017 -0,0011 -0,00005 

KE-Se - -0,0078 - 

 

Средняя разница между эффективными коэффициентами размножения EXP и Se составля-

ет 0,0055. Средняя разница между эффективными коэффициентами размножения MC и Se со-

ставляет 0,0012. Средняя разница между эффективными коэффициентами размножения рассчи-

танными в KE и Se составляет 0,008. 

Результаты Serpent дают удовлетворительную точность расчета и достаточно близки по 

значениям к MCNP расчету. Следовательно Монте-Карло код Serpent можно применять для 

дальнейших нейтронно-физических расчетов различных конфигураций подкритической системы 

Киотского университета KUCA. 
 

1. Leppänen, J., et al. (2015) "The Serpent Monte Carlo code: Status, development and applications in 2013." 

Ann. Nucl. Energy, 82 (2015) 142-150. 

2. Cheol Ho Pyeon (Editor), Experimental Benchmarks for Accelerator-Driven System (ADS) at Kyoto Universi-

ty Critical Assembly, KURRI-TR-444, ISSN 0287-9808, Research Reactor Institute. Kyoto University, Japan, De-
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3. Cheol Ho Pyeon (Editor), Experimental Benchmarks on Thorium-Loaded Accelerator- Driven System at Kyo-

to University Critical Assembly, KURRI-TR (CD) - 48, ISSN 1349¬7960, Research Reactor Institute. Kyoto Uni-
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МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА НА БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС 
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ГП НАЭК «Энергоатом» ОП «Южно-Украинская АЭС», Южноукраинск, Украина, 

jan.ladinenko@gmail.com  

 

В докладе рассмотрена проблема влияния человеческого фактора на безопасность АЭС. 

Приведено описание модели защитных барьеров, которая позволяет продемонстрировать, как 

происходит нарушение даже при наличии многочисленных защитных мер. Проанализированы 

общие принципы предотвращения ошибок. 

С целью минимизации влияния человеческого фактора на безопасность АЭС, применяется 

система инструментов предотвращения ошибок персонала, основная задача которой сводится к 

помощи персоналу эффективно и безошибочно выполнять рабочее задание.  
В настоящем докладе дается описание инструментов предотвращения ошибок персонала, 

которые регулярно используются для любого вида деятельности, независимо от риска, обуслов-

ленного данной задаче, еѐ сложности и не требующих напоминаний. Каждый метод описывается 

с помощью четырех составляющих: 

 краткое описание – практическая информация о цели и потенциальных ограничениях 

данного метода; 

 когда использовать данный метод – подсказки, когда можно использовать данный метод; 

 правильное выполнение – линии поведения, общепринятые в промышленности с целью 

правильного применения определенного метода; 

 неправильное выполнение – ряд линий поведения, убеждений, допущений или условий, 

которые, как правило, уменьшают эффективность данного метода. 

В докладе рассмотрена структура инструментов предотвращения ошибок персонала, кото-

рая включает в себя: 

- владение ситуацией; 

- применение процедур; 

- эффективная коммуникация; 

- контроль при выполнении; 

- контроль после выполнения. 

Выполнен анализ эффективности использования инструментов предотвращения ошибок 

персонала на ЮУАЭС, а также шаги, которые применяются по дальнейшему совершенствова-

нию и использованию инструментария. 

 
 

АВТОМАТИЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ АЛГОРИТМІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХИСТІВ, 

БЛОКУВАНЬ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОГО 

КОМПЛЕКСУ «RADICS» 

Лавренчук О.Ю. 

ВП ‖Рівненська АЭС‖,м.Вараш, Україна, е-mail:lavrik5550@ukr.net 

 

В рамках заходів продовження терміну експлуатації енергоблоку №3 ВП РАЕС проведено 

модернізацію керуючих систем безпеки, що передбачало заміну комплексу УКТЗ на ПТК. Після 

заміни постало питання-перевірки правильності роботи ТЗБ на базі ПТК. Це потрібно для забез-

печення необхідних показників надійності захистів турбогенератора (ТГ5), турбо-живильних на-

сосів ТЖН1(2), головних циркуляційних насосів (ГЦН), розривних захистів систем безпекиі по-

винно проводитись періодично на робочому обладнанні при довготривалій роботі блока на по-

тужності.Періодичність проведення випробувань встановлюється регламентом безпечної екс-

плуатації 3-Р-РАЕС. 

В докладі висвітлені основні схемні рішення, виникаючі при необхідності випробування 

алгоритмів технологічних захистів, блокувань реалізованих на базі обладнання ПАО НПП «Ра-
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дій» і показана їх реалізація на програмно-технічному комплексі системи нормальної експлуата-

ції турбінного відділення, реакторного відділення та керуючих систем безпеки енергоблоку №3 з 

реактором ВВЕР-1000. 

Метою роботи являється підтвердження правильності функціонування роботи алгоритмів 

технологічних захистів з допомогою нового програмного продукту AlgTryOut, створеного суміс-

но з програмістами НПП ПАО «Радій». 

Приведені технічні рішення і шляхи майбутніх досліджень по покращенню критеріїв ви-

пробувань. 

Перед створенням інструмента (AlgTryOut) автоматичного випробування мною були сфо-

рмовані вихідні дані по концепції процесів випробувань захистів,написані сценарії проходження 

команд, намічені реперні точки критеріїв правильності проходження команд, графічного відо-

браження ходу випробувань. 

З допомогою ПЗ «AlgTryOut» мені вдалося організувати перевірку функціонування всіх 

алгоритмів (захистів) ПТК і виконувати при цьому: 

 Перевірку установки всіх вхідних сигналів в початковий стан. 

 Перевірку роботи кожного алгоритму в кожному каналі ШФС окремо, в усіх 3 каналах і 2 

із 3 в любій комбінації. 

 Перевірку часових затримок при спрацюванні сигналів. 

 Ведення он-лайн журналу проведення перевірок. 

 Видачу протоколу результату випробувань. 

В результаті виконаної роботи: 

 Зменшена ймовірність помилки зв’язана з «людським фактором». 

 Оптимізували процедуру запуску випробування захистів. 

 Автономна робота система дозволяє черговому інженеру виконувати інші змінні завдан-

ня. 

 Наглядний інтерфейс хода виконання дозволяє чітко відслідковувати перевірку захистів. 

 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГОБЛОКА № 5 НА 

ПЛОЩАДКЕ РАЭС, ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ, ВЫВОДИМЫХ ИЗ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ № 1,2 РАЭС 

Кузнецов П.Н. 

ОП «Ривненская АЭС», г. Вараш, Украина, KuzPN@rnpp.atom.gov.ua 

 

До 2039 г. в Украине планируется вывод из эксплуатации 12 энергоблоков АЭС суммарной 

мощностью 11 ГВт вследствие окончания сроков эксплуатации энергоблоков с учѐтом продле-

ния СЭ. Для энергоблоков № 1,2 РАЭС вывод из эксплуатации ожидается первыми, - в 2030 -

 2031 гг, - 835 МВт электрической мощности. РАЭС является перспективной площадкой для 

строительства нового энергоблока с целью замещения мощностей выводимых из эксплуатации 

энергоблоков № 1, 2 РАЭС. Преимущества площадки РАЭС заключаются  в выгодном географи-

ческом расположении, социально-экономических предпосылках, существующей инфраструкту-

ры и потенциала  РАЭС, в наличии действующие линии электропередачи, системы переработки 

радиоактивных отходов, водных ресурсов, высококвалифицированного персонала. Основанием 

для достаточности территории промплощадки РАЭС для размещения зданий и сооружений энер-

гоблока № 5 является Акт отвода земли для ГП НАЭК «Энергоатом». Площадка РАЭС, с учетом 

применения противокарстовых мероприятий, - соответствует требованиям действующего зако-

нодательства и рекомендаций МАГАТЕ по размещению энергоблоков АЭС. 

Реализация проекта строительства энергоблока № 5 на площадке РАЭС решит ряд задач в 

различных сферах, которые прямо или косвенно влияют на уровень экономического развития 

Украины: сохранение генерирующего производства и повышение надежности обеспечения энер-

горесурсами потребителей, решение комплекса социально-экономических и демографических 

проблем, модернизация основных фондов энергетического комплекса Украины, стимулирование 
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расширения национальных рынков промышленности. Выбор типа реактора для строительства 

энергоблока № 5 РАЭС должен проводится на конкурсных условиях, и основываться на совре-

менном мировом опыте. 

Строительство нового энергоблока длительно по времени и включает: проектные работы, 

активную фазу строительства, ввод в эксплуатацию энергоблока,  выход энергоблока на проект-

ную мощность. Предусматривается трехстадийный проект строительства РАЭС, который вклю-

чает разработку технико-экономического обоснования, проекта и рабочей документации. Актив-

ная фаза строительства энергоблока занимает 5-7 лет, проектные работы длятся около 4 лет. Для 

обеспечения ввода в эксплуатацию энергоблока № 5 РАЭС, для замещения мощностей энерго-

блоков № 1, 2 РАЭС, в 2019 г. - должны начаться проектные работы, а в 2023 г. должна начаться 

активная фаза строительства. До выполнения проектных работ, а именно до разработки технико-

экономического обоснования, необходимо: провести выбор технологии и типа энергоблока № 5 

РАЭС, выбор системы охлаждения; провести инженерные изыскания; определить модель финан-

сирования строительства. 

В соответствии с законом Украины решение о строительстве энергоблока АЭС принимает-

ся Верховной Радой Украины, на основании распоряжения Кабинета Министров Украины. Рас-

поряжение  Кабинета Министров Украины принимается на основании положительного вывода 

государственной экспертизы по технико-экономическому обоснованию, разработка которого 

должна быть проведена не позднее 2020 г. 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ПО НАСТРОЙКЕ ТЕРМОМЕТРОВ 

МАНОМЕТРИЧЕСКИХ 

Гаврилец Я.С. 

ОП ЗАЭС, Энергодар, Украина, gavrilets.yana@gmail.com 

 

В данной работе рассматривается проблема настройки первичных преобразователей. 

Представлен для рассмотрения, устаревший по своей элементной базе, лабораторный стенд 

по настройке термометров манометрических. В процессе настройки большое влияние оказывает 

человеческий фактор, так как настройка проводится исключительно механическим путем. Неко-

торые термометры установлены на позициях важных для безопасности АЭС, на которых точ-

ность параметра имеет большое значение. Неправильно измеряемый параметр, ввиду неточной 

настройки, может стать причиной срабатывания аварийной защиты.  

Для улучшения качества настройки и исключения человеческого фактора, автором предла-

гается разработать и внедрить локальную автоматизированную систему на основе контроллера. 
 

1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 2В2.820.219. ТО. Термометр манометрический 

конденсационный показывающий сигнализирующий.— Екатеринбург, ЗАО Промприбор, 2010. — 8 с. 

2. Руководство по эксплуатации АРАВ.421449.005 РЭ. Панели оператора ОВЕН СПЗХХ — Харьков, 

2007. —52 с 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭТАПА ППР “ПОДГОТОВКА, РАЗОГРЕВ И ГИ 1 КОНТУРА, ВЫ-

ПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ ОПРОБОВАНИЙ” НА 4÷8 ЧАСОВ 

Пьянков Т. А. 

ОП ХАЭС, Нетешин, Украина, tima.piankov@gmail.com 

 

Самым экономичным направлением повышения КИУМ является оптимизация планирова-

ния ремонтов энергоблоков, которая заключается в разработке и внедрении мероприятий, на-

правленных на максимально возможное сокращение продолжительности ремонтов, испытаний и 

контроля, при условии обеспечения необходимого уровня надежности и безопасности. 
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Сложный производственный процесс во время планового или аварийного ремонта, не ис-

ключает превышение установленных лимитов времени, при выполнении тех или иных операций. 

Поэтому время, сэкономленное на других этапах, позволяет компенсировать имеющие место за-

держки, или даже сократить продолжительность ремонта. Стоит обращать особое внимание на 

выявление таких этапов и применение в дальнейшем полученного положительного опыта экс-

плуатации как на ХАЭС, так и на других АЭС с однотипной технологией. 

В данном докладе будет представлено сокращение этапа ―Подготовка, разогрев и ГИ 1 кон-

тура, выполнение регламентных опробований‖ на 4÷8 часов, за счет совмещения некоторых опе-

раций из данного этапа, с завершающей стадией испытаний СГО (сбросом давления под оболоч-

кой) в период пуска энергоблока после ППР. Будет показана технологическая возможность со-

вмещения данных работ и приведено обоснование безопасности при их выполнении. 

В зависимости от ситуации, складывающейся при проведении ППР и решимости руково-

дства АЭС, предлагается рассмотреть несколько вариантов: 

- подготовку исходных условий для проведения регламентных испытаний с проверкой эф-

фективности работы системы аварийного и планового расхолаживания TQ12,22,32 на уплотнен-

ный 1 контур одновременно со сбросом давления воздуха под гермооболочкой после испытаний 

СГО (Вариант 1); 

- подготовку исходных условий и полное проведение регламентных испытаний с провер-

кой эффективности работы системы TQ12,22,32 на уплотненный 1 контур одновременно со 

сбросом давления воздуха под гермооболочкой после испытаний СГО (Вариант 2); 

- частичное выполнение работ по приведению в исходное состояние технологических сис-

тем РО, после испытаний СГО одновременно со сбросом давления воздуха под гермооболочкой 

(применимо для вариантов 1 и 2).  

Каждый из предложенных вариантов потребует предварительной подготовки, которая бу-

дет приведена в данном докладе, и общей координации работ со стороны службы эксплуатации. 

 

1.ЦН.4306.ПМ-16 Рабочая программа выполнения испытаний с проверкой эффективности работы 

системы 1TQ12,22,32 на уплотнѐнный 1-й контур 

№0. ЦН.4317.ПМ-14 Рабочая программа испытаний на герметичность системы герметичного ограж-

дения 

 

 

АНАЛІЗ ВИНИКНЕННЯ ПОВТОРНОЇ КРИТОЧНОСТІ В РЕАКТОРНІЙ УСТАНОВЦІ 

ВВЕР-1000 ПРИ АВАРІЙНОМУ РОЗХОЛОДЖЕННІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

МОБІЛЬНОЇ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ, З УРАХУВАННЯМ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПАЛИВНИХ ЗАВАНТАЖЕНЬ 

Самойленко Д.В., Запорожан В.В. 

ВП «Науково-технічний центр» ДП «НАЕК «Енергоатом», м. Київ, Україна, 

d.samoilenko@ntc.atom.gov.ua. 

 

У випадку повного тривалого знеструмлення енергоблоку атомної електростанції (АЕС) 

внаслідок втрати зовнішнього електроживлення і одночасної відмови всіх джерел аварійного 

живлення відбувається відключення основного устаткування і погіршення тепловідведення від 

активної зони реактора. В результаті це призводить до неконтрольованого зростання темпера-

тури в активній зоні і важкого пошкодження палива в реакторі з розплавленням тепловидільних 

елементів, що й сталося на енергоблоках АЕС Фукусіма-Даічі (Японія) 11 березня 2011 року.  

Одним з методів для недопущення важкого пошкодження активної зони і організації 

аварійного розхолодження реакторної установки з відведенням залишкових енерговиділень че-

рез другий контур, є підживлення хоча б одного парогенератора із застосуванням мобільних 

насосних установок (МНУ), які почали впроваджуватись на енергоблоках АЕС України після 
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подій на АЕС Фукусіма-Даічі. Однак при неконтрольованому розхолодженні, в результаті дії 

зворотних зв’язків, зокрема ефектів реактивності за температурою палива і густини теплоносія, 

можливе виникнення повторної критичності в РУ, що призведе до неконтрольованого 

збільшенням потужності реактора та розігріву активної зони. 

В даній роботі приведено результати розрахункового аналізу можливості виходу РУ на 

повторну критичність та пошуку способів уникнення даного процесу під час аварійного розхо-

лодження РУ шляхом підживлення парогенератора від МНУ для одного з енергоблоків 

Запорізької АЕС, при цьому розглядались випадки із повним та змішаним завантаженнями 

активної зони ядерним паливом виробництва компанії «Вестінгауз» – ТВЗ-WR. Результати 

розрахунків свідчать, що при організації підживлення ПГ на ранньому етапі аварії відбувається 

вихід РУ на повторну критичність. Також, в роботі, визначено шляхи, що забезпечують не до-

пущення виходу РУ на повторну критичність, основними з яких є – регулювання величини вит-

рати охолоджуючої води від МНУ, регулювання подачі від МНУ шляхом її включен-

ня/виключення в залежності від температури теплоносія на виході з активної зони реактора, а 

також подачі до першого контуру розчину борної кислоти. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА СВІТОВІЙ 

АРЕНІ 

Семенович А.С. 
Острозька академія, м. Нетішин, Хмельницька обл., вул. Миру 1, E-mail:fvivat@ukr.net 

 

Світові тенденції нарощування ядерної енергетики зумовлені низкою об’єктивних 

факторів. Одним із них є значне подорожчання органічного палива, та вплив шкідливих відходів 

які утворюються в результаті переробки або згоряння цих продуктів, спонукає нас дивитися у 

майбутнє з метою  використання нових технологій виробництва енергії, яке завдавало б меншої 

шкоди навколишньому середовищу. Однією із таких технологій є ядерна енергетика, яка при  

правильному та розумному використанні є і залишається самою екологічно чистою енергією на 

нашій планеті. 

Так як наша держава є ядерною державою, вона намагається не стояти осторонь світових 

процесів, що стосується ядерної енергетики на світовій арені. Наприклад сьогодні пропозиції на 

світовому ринку ядерних реакторів та ядерного палива перевищують попит. Світова спільнота 

має у своєму розпорядженні розвинені потужності з цього виробництва. Проте, з урахуванням 

прогнозного розвитку ядерної енергетики, ситуація змінюватиметься. 

Однак варто мати на увазі, що конкурентна боротьба на світовому атомному ринку 

посилюється. При цьому вдаються до всіляких методів, аж до політичного тиску, що мало місце 

при вступі країн Східної Європи до Європейського Союзу (умовою набуття членства було за-

криття атомних блоків наприклад в Болгарії). У світі відбувається об’єднання фірм-виробників, 

наукових організацій із метою концентрації ресурсів і фінансів на розробку й опанування пере-

довими ядерними технологіями, за якими майбутнє ядерної енергетики і промисловості. 

Україна сьогодні перебуває осторонь цих процесів. Через відсутність достатніх інвестицій, 

зрив фінансування більшості прийнятих программ усі наявні ресурси вітчизняної атомної галузі 

сконцентровано на розв’язанні нагальних проблем і мало щоробиться на перспективу. Сьогодні 

Україна, на відміну від багатьох країн Східної Європи (не кажучи вже про інші високорозвинені 

держави), не бере участі у розробці таких міжнародних ядерних проектів, як Міжнародний про-

ект ядерного реактора (ІНПРО), Міжнародний термоядерний експериментальний реактор (ІТЕР), 

не є членом Європейського центру ядернихдосліджень (ЦЕРН) і Міжнародного ядерного універ-

ситету. А це означає, що в недалекому майбутньому наша країна може втратити сьогоднішні 

позиції в розробці передових технологій та у виробництві наукоємної продукції. 
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ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ В ЯДЕРНІЙ ГАЛУЗІ: 

ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ 

Коцюба Р.О. 

Інститут законодавства Верховної Ради України, м. Київ, Україна, ruslana.kotsiuba@gmail.com 

 

Актуальність дослідження законодавчого забезпечення участі громадян та наукової 

громадськості у прийнятті рішень у сфері використання ядерної енергії обумовлюється 

історичними, соціальними та правовими факторами. Сучасному демократичному суспільству все 

більш притаманною є тенденція до залучення громадськості до управління та прийняття рішень 

у сфері екології, що передбачається конституціями багатьох розвинених країн, в яких 

приділяється вагому увагу захисту екологічних прав та забезпеченню збереження навколишньо-

го природного середовища від небезпечної діяльності. Відтак, правові засади участі 

громадськості у прийнятті рішень з питань ядерної безпеки сформувалися в аспекті прийняття 

рішень у сфері охорони довкілля як одного з найважливіших комплексних інститутів галузі су-

часного екологічного та ядерного права. Попри значну увагу вітчизняних фахівців права до вив-

чення проблем участі громадськості в прийнятті екологічно значимих рішень, у тому числі в 

сфері ядерної енергетики, в науці конституційного права комплексно не аналізувалися питання 

участі наукової громадськості, зокрема Національної комісії з радіаційного захисту населення 

України, в прийнятті рішень у сфері використання ядерної енергії.  

Існуючий правовий статус Національної комісії радіаційного захисту населення, про яку 

йдеться в Декларації про державний суверенітет України, не згадується в Конституції, що по суті 

не дає можливості забезпечити реалізацію покладених на неї завдань, оскільки вона діє як до-

радчий орган. Відсутність конституційно-правового статусу цієї комісії є причиною низької 

ефективності її роботи впродовж майже 30 років. Лише у 2009 році були внесені зміни до Закону 

України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» згідно із яким серед пов-

новажень Верховної Ради України закріплювалося повноваження затвердження Положення та 

персонального складу НКРЗУ. На сьогодні цей орган фактично не працює.  

Забезпечення належного функціонування потребує системного внесення змін до законо-

давства України, зокрема, шляхом доповнення Основного Закону України положеннями про 

Національну комісію з радіаційного захисту населення як органу парламентського контролю, за 

зразком інституту омбудсмена, шляхом доповнення Розділу ІV новою статтею 101-1 Конституції 

України такого змісту: «Стаття 101-1. З метою ефективного забезпечення ядерної безпеки, по-

долання наслідків Чорнобильської катастрофи, покращення екологічної ситуації діє 

Національна комісії з радіаційного захисту населення. 

Національна комісії з радіаційного захисту населення є постійно діючим органом контро-

лю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкованим і підзвітним їй. Національна 

комісія з радіаційного захисту населення здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від 

будь-яких інших органів держави». 
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Законодавчі зміни стосовно створення повноцінного правового статусу незалежного органу 

сприятимуть залученню особливої частини громадськості – наукової, професійної, авторитетної, 

що дійсно впливатиме на прийняття рішень, а не формальному залученню громадян, які не є 

фахівцями в ядерній сфері. 

 

 

ОЦЕНКА ЦЕЛОСТНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ 1 КОНТУРА С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3-Х МЕРНОЙ МОДЕЛИ РУ ЭНЕРГОБЛОКА №3 ОП «РАЭС» 

Деменков В.Н., Макаренко А.А., Шмигельский С.В. 

НТК «ІЕС Им. Е.О. Патона» НАН Украины, г. Киев, Украина, demenkov@ntk.in.ua 

 

Для обоснования сверхпроектной эксплуатации оборудования реакторной установки необ-

ходимо выполнить оценку технического состояния (ОТС) ее основного оборудования и трубо-

проводов. В ходе ОТС выполняются прочностные расчеты оборудования и трубопроводов, 

включающие расчеты на статическую и циклическую прочность, сейсмостойкость, сопротивле-

ние хрупкому разрушению и др. 

Характерной особенностью данных расчетов является необходимость учета взаимной связи 

элементов оборудования и трубопроводов реакторной установки (РУ). Решение этой задачи мо-

жет быть получено при использовании полной трехмерной КЭМ оборудования первого контура 

РУ. В данной работе для выполнения прочностных расчетов оборудования первого контура ис-

пользовался подход субмоделирования. Этот подход предполагает поэтапное выполнение расче-

тов прочности. 

На начальном этапе выполнения работ были проведены теплогидравлические расчеты, в 

основе которых лежит моделирование переходных процессов при протекании режимов нормаль-

ных условий эксплуатации, нарушения нормальных условий эксплуатации и аварийных ситуа-

ций при помощи кода RELAP5. Используемая теплогидравлическая модель позволяет получить 

усредненные значения параметров в расчетных объемах главного циркуляционного контура 

(ГЦК), что, с учетом заложенного при выборе начальных и граничных условий консерватизма, 

является достаточным. 

Параллельно была создана упрощенная трехмерная конечно-элементная модель первого 

контура, содержащая все основные элементы оборудования, определяющие жесткость первого 

контура как системы взаимосвязанных элементов. К таким элементам оборудования относятся: 

корпус реактора (КР), главный циркуляционный трубопровод (ГЦТ), главные циркуляционные 

насосы (ГЦН), парогенераторы (ПГ), компенсатор давления (КД), гидроемкости системы ава-

рийного охлаждения активной зоны (ГЕ САОЗ) и основные трубопроводы, подходящие к ГЦК и 

КР, такие, как трубопроводы САОЗ ВД, САОЗ НД и трубопроводы системы КД, ББ. Для под-

тверждения возможности использования полученной модели в дальнейших расчетах была про-

ведена ее валидация, основанная на сравнении расчѐтных перемещений с фактическими пере-

мещениями реперных точек ГЦК при разогреве РУ. 

На полученную 3-х мерную модель РУ переносились граничные условия в виде давления, 

температуры и коэффициентов теплоотдачи, полученные на начальном этапе работ при выпол-

нении теплогидравлических расчетов для всех регламентированных расчетных режимов. 

Далее, согласно ПНАЭ Г 7-002-86 проводились расчеты на прочность уточненных моделей 

каждой единицы оборудования отдельно с учетом рабочих нагрузок и граничных условий (пере-

мещений), полученных из результатов расчета общей модели РУ. 

Данный подход к расчетам позволяет учесть, как особенности конструкции и условий ра-

боты каждой отдельной единицы оборудования, так и их взаимное влияние друг на друга с наи-

меньшей потерей точности при расчетах. 
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ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ І ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

ДЕТАЛЕЙ ВУЗЛА УЩІЛЬНЕННЯ ГОЛОВНОГО РОЗ'ЄМУ РЕАКТОРА 

Чайковский М.М., Мотруніч С.І., Прокопчук С.М. 

НТК «ІЕЗ ім. Є.О. Патона» НАН України, м. Київ, chaikovskyi@ntk.in.ua 
 

Найбільші перешкоди для розвитку ядерної енергетики України пов’язані з проблемами за- 

безпечення безпеки, оцінкою залишкового ресурсу та подовженням строку експлуатації вузлів та 

обладнання атомних електростанцій(АЕС). Одними з відповідальних елементів нормальної 

експлуатації, що відносяться до 1 класу безпеки, є деталі вузла ущільнення головного роз’єму 

реактора (ГРР). До складу вузла ГРР входять шпильки, гайки та шайби, за допомогою яких 

кришка реактора з’єднуються з корпусом реактора (КР). Відповідно до нормативного документу 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энер- 

гетических установок» ПНАЭ Г-7-008-89, деталі вузла ущільнення ГРР відносяться до групи А, 

що передбачає виконання контролю змін механічних властивостей і структури металу протягом 

терміну його експлуатації. Тому для оцінки технічного стану з метою подовження терміну 

експлуатації деталей вузла ущільнення ГРР було виконано додатковий (по відношенню до 

експлуатаційного) контроль металу руйнівними методами. Дослідження проводилися на зразках, 

виготовлених з відібраних шпильок і гайок ГРР енергоблоків АЕС України, що мали найбільший 

час напрацювання та кількість циклів навантаження. 

У рамках даної роботи було виконано випробування та дослідження у відповідності до ви- 

мог «Рабочая программа оценки технического состояния и продления срока эксплуатации дета- 

лей узла уплотнения главного разъема реактора энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 ОП ЗАЭС» 

(1234.РО.YС.ПМ.275 – 17/Н), який погоджено з Держатомрегулювання (лист від 13.09.2017 № 

15-33/5-1/5677). Згідно технологічних вимог зі шпильок та гайок було вирізано 136 зразків для 

різних типів випробувань. Проведені випробування на статичний розтяг при 20°С та при 350°С, 

динамічний згин при 20°С, вимірювання твердості, металографічні дослідження та хімічний 

аналіз матеріалу шпильок та гайок вузла ущільнення ГРР енергоблоків АЕС. Визначено характе- 

ристики міцності та пластичності (границю міцності Rm, границю текучості Rp0,2, відносне ви- 

довження A, відносне звуження Z) за ГОСТ 1497-84 і ГОСТ 9651-84, ударну в’язкість (КСV) за 

ГОСТ 9454-78, розподіл твердості (НВ по Бринеллю) по перерізу шпильки за ГОСТ 9012-59. 

Встановлено фактичний хімічний склад металу шпильок, визначено вміст хімічних елементів,  

які регламентовано для сталі 38ХН3МФА згідно з ГОСТ 4543-74. У результаті металографічних 

досліджень мікроструктури встановлені: величина і середній діаметр зерна, забруднення ОС, ОТ, 

СП та С за ГОСТ 1778-70 та наявність дефектів у вигляді пір та тріщин. Всі дослідження були 

виконані на сертифікованому обладнанні Випробувальної лабораторії ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН 

України, яка акредитована Національним агентством з акредитації України. 

Здійснено аналіз та оцінку змін механічних властивостей металу шпильок вузла 

ущільнення ГРР з паспортними даними на протязі їх експлуатації та проведено порівняння з ре- 

зультатами попередніх досліджень металу шпильок на інших АЕС України. Отримані результа- 

тибудуть використані для встановлення можливості перепризначення терміну експлуатації 

енергоблоків АЕС України. 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕФОРМУВАННЯ ВУЗЛА ПАРОГЕНЕРАТОРА ПГВ-1000М ЗІ 

ЗВАРНИМ ШВОМ №111-1 З УРАХУВАННЯМ РЕАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ 

МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙОГО 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

Каток О.А., Котляренко А.А., Кондряков Є.О, Харченко В.В., Кравчук Р.В. 

Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України, Київ, Україна, 
kravchuk.r@ipp.kiev.ua 

 

На сьогоднішній день особлива увага приділяється безпечній експлуатації обладнання 

АЕС. Контроль механічних характеристик металу працюючого обладнання проводиться як на 
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етапі виробництва, так і в процесі експлуатації. Застосування традиційних випробувань на розтяг 

в більшості випадків неможливе без порушення цілісності конструкцій через необхідність 

виготовлення зразків для таких випробувань. Одним із виходів з цього положення є проведення 

випробувань методом інструментованого індентування. 

Метою даної роботи було дослідження особливостей деформування вузла парогенератора 

ПГВ-1000М зі зварним швом №111-1 з урахуванням реального розподілу механічних 

характеристик металу для прогнозування його роботоздатності. 

Для проведення моделювання деформування вузла парогенератора ПГ-1000М зі зварним 

швом №111-1 методом інструментованого індентування отримано реальний розподіл механічних 

властивостей металу по висоті і товщині зовнішньої поверхні та поверхні перетину вузла 

зварного з'єднання №111-1, а також його навколошовної зони, що включає основний метал вузла 

з'єднання «гарячого» колектора з корпусом парогенератора АЕС з ВВЕР-1000 після 

експлуатаційного напрацювання. Показано, що по товщині основного металу поверхні перетину 

границя міцності змінюється не більш ніж на 1,5 %, модуль Юнга – 2,5% і границя плинності – 

7%. Розподіл по висоті (поперек зварного шва) носить складний немонотонний характер, а зміна 

границі міцності металу досягає 35 %, границі плинності – 47%, модуля Юнга – 15 %. Розподіл 

механічних властивостей по висоті зовнішньої поверхні також нерівномірний: величина зміни 

модуля Юнга досягає 11%, границі плинності – 44% і границі міцності – 36%. Виявлено 

анізотропію властивостей зовнішньої поверхні і поверхні перетину вузла зварного з’єднання 

№111-1, що пояснюється складним характером структури зварного з’єднання. 

Виконано розрахунковий аналіз напруженого стану вузла з’єднання колектора з корпусом 

парогенератора ПГВ-1000М при моделюванні режиму гідравлічних випробовувань з 

урахуванням неоднорідного характеру розподілу механічних властивостей металу в області 

зварного з’єднання №111-1 та залишкової технологічної спадковості, пов’язаної з операціями 

зварювання та термообробки. 

 
 

ВПЛИВ НАПРЯМКУ ВИРІЗКИ ЗРАЗКІВ ШАРПІ НА ВЕЛИЧИНУ ЕНЕРГІЇ  

РУЙНУВАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ КРИХКОСТІ 

Кондряков Є.О., Кравчук А.В., Панасенко О.В. 

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, м. Київ, Україна 

01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2, kravchuk.a@ipp.kiev.ua 

 

Світовий досвід з досліджень показує, що існуюча в Україні на сьогоднішній день норма- 

тивна база потребує вдосконалення для коректного обґрунтування міцності і довговічності еле- 

ментів 1-го контуру АЕС. 

У зв’язку з пошуком додаткових резервів міцності при вирішенні питань продовження 

строків експлуатації корпусів реакторів (КР) АЕС в теперішній час продовжують розвиватися та 

вдосконалюватися різні чисельні і експериментальні методики. 

При розрахунках на опір крихкому руйнуванню для побудови кривої допустимих значень 

коефіцієнта інтенсивності напружень (КІН) необхідно знати значення критичної температури 

крихкості Тk0 матеріалу у початковому стані. Зазвичай Тk0 визначається за результатами ударних 

випробувань зразків Шарпі. При цьому на сьогоднішній день багато уваги приділяється методи- 

кам визначення Тk0 та різним факторам, які впливають на значення Тk0. 

При випробуваннях зразків з концентраторами на ударний згин існує відмінність у резуль- 

татах для зразків, вирізаних у поперечному і повздовжньому напрямках [1]. Наявність концент- 

ратора напружень і динамічний характер навантаження при випробуванні на ударний згин часто 

призводять до більш чіткого виявлення анізотропії металів [2].Так при однакових значеннях гра- 

ниці міцності в поперечному і поздовжньому напрямках ударна в'язкість поперечних зразків мо- 

же бути в кілька разів нижча, ніж поздовжніх. При цьому волокниста макроструктура не має 

впливу на границю міцності, границю текучості і границю пропорційності, але помітно познача- 

ється на ударній в'язкості, поперечному звуженні, видовженні і границі витривалості. Ці харак- 

теристики поліпшуються уздовж волокна і погіршуються поперек.Зіставлення температурних 
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кривих в’язко-крихкого переходу, отриманих за результатами ударних випробувань зразків, ви- 

різаних з частини трубопроводу, показують суттєве зниження ударної в’язкості в окружному на- 

прямку (осьова тріщина) в порівнянні з поздовжнім (колова тріщина) [3]. Відповідно, інші хара- 

ктеристики, які отримують із ударних випробувань такі, як температура в’язко-крихкого перехо- 

ду, характеристики тріщиностійкості та ін. можуть значно відрізнятись. Тому дослідження впли- 

ву напрямку вирізки зразків Шарпі та орієнтування надрізу на результати ударних випробувань 

та визначення критичної температури крихкості має велику актуальність. 

В даній роботі було проведено серію ударних випробувань зразків Шарпі зі сталей 22К, 

10ГН2МФА, вирізаних в різних напрямках в широкому діапазоні температур. 

Побудовано криві в’язко-крихкого переходу за різними методиками та показано вплив на- 

прямку вирізки зразків на енергетичні характеристики матеріалу та значення критичної темпера- 

тури крихкості. 
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раб. И доп. – Л.: Машиностроение. Ленингр. Отд-ние, 1980. – 247с. 

3. Ланчаков Г.А., Зорин Е.Е., Пашков, Ю.И., Степаненко А.И. Работоспособностьтрубопроводов: в 3-х 

ч. 2001.- Ч. 2. Сопротивляемостьразрушению. -350 с. 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ЦХОЯТ 

Яценко М.В. 

ОП «Атомпроектинжиниринг» ГП «НАЭК«Энергоатом» , Киев, Украина, yatsbb@gmail.com 
 

Проект централизованного хранилища ядерного топлива для реакторов ВВЭР АЭС Украи- 

ны (ЦХОЯТ) находится в активной фазе реализации. На данный момент идѐт процесс получе- 

ния отдельного разрешения на ввод в эксплуатацию данной ядерной установки [1]. 

В этом проекте будет использована технология сухого контейнерного хранения компании 

HOLTEC International, а именно система из трѐх контейнеров: перегрузочный HI-TRAC, транс- 

портный HI-STAR и контейнер хранения HI-STORM. Ядро технологии – многоцелевой контей- 

нер (МЦК) – стальная канистра из двух обечаек, в которой будет располагаться топливная кор- 

зина для отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), выполненная из нейтронно- 

поглощающего материала. 

В бассейне выдержки реакторного отделения в МЦК будет загружаться 31 ОТВС ВВЭР- 

1000 либо 85 ОТВС ВВЭР-440 и с помощью перегрузочного контейнера HI-TRAC будет поме- 

щаться в транспортный контейнер HI-STAR. После перевозки в горизонтальном положении, 

МЦК в здании приѐмки контейнеров ЦХОЯТ будет перемещѐн в контейнер хранения HI- 

STORM. Проектный срок хранения отработавшего ядерного топлива составляет 100 лет. 

Не смотря на то, что внештатные ситуации при перевозке и хранении ОЯТ имеют низкую 

вероятность возникновения и это были незначительные инциденты, вопрос обеспечения безо- 

пасности при подготовке к хранению и хранению ОЯТ является важным, поскольку при нару- 

шении пределов нормальной эксплуатации возможен выход радиоактивных веществ в окру- 

жающую среду [2]. 

Необходимым является рассмотрение аспектов безопасности в части запроектных аварий, 

например, долговременное воздействие высоких температур на транспортный контейнер и кон- 

тейнер хранения, падения самолѐта на площадку с контейнерами, возникновение критичности в 

системе хранения отработавшего топлива. Выводы, полученные при анализе таких событий, по- 

могут усовершенствовать безопасность проекта ЦХОЯТ [3,4]. 
 

1. Operation and Maintenance of Spent Fuel Storage and Transportation Casks/Containers, IAEA-TECDOC- 

1532, IAEA, Vienna (2007), ISSN 1011–4289, 130 p. 

2. A Historical Review of the Safe Transport of Spent Nuclear Fuel, FCRD-NFST-2016-000474, (Rev. 1), ORNL, 

Oak Ridge (2016), 88 p. 
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3. ―Investigation into the Derailment of CSX Train L41216 in Howard Street Tunnel, Baltimore, Maryland,‖ 

National Transportation Safety Board Advisory, Washington, D.C. (Aug. 7, 2001), 28 p. 

4. Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Standards Series No. SSR-6, IAEA, Vienna 

(2012), STI/PUB/1570, ISBN 978–92–0–133310–0, 191 p. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КОНСТАНТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ  

РЕАКТОРНОГО КОДУ З КРУПНОЮ СІТКОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДА 

МОНТЕ-КАРЛО 

Шеляговський Д.О.
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НВО «Імпульс», Київ, Україна, shelagovskii@gmail.com 
 

Робота будь-якого реакторного коду з крупною сіткою вимагає підготовки константного 

забезпечення як одної зі складових інформаційного забезпечення. Таким чином, задачу 

підготовки гомогенізованих перерізів взаємодії, їх залежність від параметрів активної зони та 

зміна в процесі вигоряння палива можна розглядати окремо від задачі розрахунку реактора. Кон- 

стантне забезпечення представляє собою набір коефіцієнтів апроксимації, за допомогою яких 

відбувається відновлення гомогенізованих перерізів взаємодії у відповідності до точкових 

параметрів активної зони. 

Підготовка констант для палива ТВЗА виконувалася з використанням програмного продук- 

ту на основі методу Мнте-Карло Serpent [1]. Константи готувалися у форматі IWQS=2 [2] 

В комп’ютерних кодах на основі методу Монте-Карло точність розрахунків залежить від 

параметрів моделювання, що задаються користувачем, серед яких число нейтронів в поколінні 

M, число активних поколінь L, число перших неактивних поколінь l, а також визначення 

розподілу джерел нейтронів нульового покоління Ф 0 [3]. 

Забезпечення необхідного рівня точності в розрахунках залежить від задачі, яка 

вирішується. Але, в будь якому разі, необхідно забезпечити середньквадратичне відхилення 

коефіцієнту розмноження нейтронів не нижче 0,0003 для палива ВВЕР-1000. 

В задачі з підготовки макроскопічних характеристик взаємодії для подальшого отримання 

необхідних коефіцієнтів апроксимації, такий рівень точності може виявитися недостатнім. 

В роботі проаналізовано вплив точності розрахунків гомогенізованих макроскопічних 

перерізів взаємодії з використанням методу Монте-Карло на розрахунок паливних характеристик 

активних зон реакторів ВВЕР-1000 з двома наборами числа поколінь. Перший варіант – це 320 

поколінь і 10000 нейтронів в поколінні. Другий варіант - 400 поколінь і 40000 нейтронів в 

поколінні. 
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ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ ВИКОРИСТАННЯ БОРНОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ЗМІНИ 

ПОТУЖНОСТІ ЕНЕРГОБЛОКІВ ВВЕР-1000 У РЕЖИМІ ДОБОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПОТУЖНОСТІ 

Глушенков Р.С. 

ДП «НАЕК «Енергоатом», м. Київ, Україна,rs.glushenkov@gmail.com 
 

Україна – держава із великою часткою атомної генерації електроенергії (близько 56%). 

Враховуючи поточну політичну та економічну ситуацію в українській енергомережіобмежений 
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обсяг «маневрених» потужностей. Тому, актуальним є питання щодо всебічного дослідження ас- 

пектів режиму добового регулювання потужності (далі – ДРП) для впровадження його у промис- 

лову експлуатаціюна АЕС України. Режим ДРП – експлуатація енергоблока АЕС в умовах цик- 

лічної зміни потужності реакторної установки з регламентної швидкістю у добовому графіку 

електроспоживання. 

Існуючий на АЕС України підхід до зміни потужності енергоблоку під час ДРП передбачає 

використання ОР СУЗ та борної кислоти. Використання борної кислоти, особливо після впрова- 

дження режиму у промислову експлуатаціюна декількох енергоблоках, призведе до накопичення 

додаткових обсягів радіоактивних відходів та фінансових витрат, пов’язаних із її закупів- 

лею.Саме тому, важливо використовувати режим зміни потужності для ДРП, який не передбачає 

використання водообміну. Такий режим повинен бути безпечним, зручним для управління та 

економічним. 

Метою наукової роботи є дослідження режимів зміни потужності реакторної установки 

(далі – РУ), які не передбачають використання борної кислоти, з точки зору стабільності аксіа- 

льного офсету (далі – АО) та ефективності паливовикористання при моделюванні експлуатації- 

РУв режимі ДРП. 

Під стабільністю АО розглядається зміна миттєвого та відхиленням від рівноважного АО 

протягом навантаження/розвантаження РУ. Ефективність паливовикористання визначається згі- 

дно затвердженої у ДП «НАЕК «Енергоатом» методики за наступними розрахунковими показ- 

никами: коефіцієнтом використання енергетичного потенціалу ТВЗ і питомою витратою приро- 

днього урану. Перший показник визначається як відношення кількості теплової енергії, яка ви- 

роблена ТВЗ, до зміни її енергетичного потенціалу. Другий – це витрата природнього урану на 

одиницю виробленої теплової енергії у реакторі. 

У дослідженні на основі розрахункових даних, отриманих у програмі «Імітатор реактора» 

при моделюванні паливної кампанії, що складається із ТВЗА (паливо виробництво АТ «ТВЕЛ»), 

у режимі ДРП розглянуто наступні режими зміни потужності: 

– Регламентні, які передбачають існуючі алгоритми використання ОР СУЗ; 

– Нерегламентний із перекриттям груп ОР СУЗ. 

В нерегламентному режимі ОР СУЗ групи 1 постійно знаходяться в нижній частині актив- 

ної зони. Такий підхід дозволяє змінювати потужність без суттєвих змін аксіального офсету. 

Результати дослідження розглядають переваги і недолікивказаних режимів зміни потужно- 

сті при експлуатації енергоблока ВВЕР-1000 у режимі ДРП з точки зору вищенаведених параме- 

трів та перспектив їх використання у промисловій експлуатації. 

 
 

МЕТОД КОМПЛЕКСНОЇ ОЧИСТКИ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ВІД ОРГАНІЧНИХ 

ДОМІШОК 
Македон В.В.

1
, Шульга О.В.

1
, Супрун О.О.

1
, Хуссам Ганем

2
 

1
ВНТПО ВП «Науково-технічний центр» ДП «НАЕК «Енергоатом» м. Одеса, Україна, 

mvladisslavv@gmail.com 
2
ОНПУ, м. Одеса, Україна, surkov101@mail.ru 

 

Проблема поводження з рідкими радіоактивними відходами (РРВ), залишається актуаль- 

ною для атомних станцій України та світу. Одним із способів кондиціонування РРВ, направле- 

них на зменшення об’ємів та надання необхідних кондицій концентрату РРВ, для подальшого їх 

захоронення, являється метод склування. Даний спосіб основується на випарюванні РРВ, які 

містять велику кількість органічних речовин. При нагріванні РРВ органічні речовини концен- 

труються і вулканізуються, покриваючи каучукоподібним накипом внутрішні поверхні 

теплообмінного обладнання, що призводить до виходу його з ладу [1]. 

Відомі способи деструкції органічних сполук шляхом їх окислення озоном, а також осад- 

ження колоїдних домішок за допомогою електричного струму. Виходячи з чого було прийнято 

рішення дослідити вплив комплексної дії озону та електричного розряду на органічні сполуки. 
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Досліди виконували на електрогідророзрядній установці з потужністю електричних 

імпульсів N=35 кВт та частотою λ~2 Гц. Під час роботи установки барботували киснево-озонову 

суміш через досліджуваний розчин з витратою G~15 дм
3
/год та концентрацією озонну С~80 

мг/дм
3
. 

Дослідження (Рис.1,2) проводили на модельних розчинах органічних сполук. Було викори- 

стано розчини лаурілсульфату натрію (ЛС) з концентрацією С=0,32 ммоль/дм
3
 та 

етилендіамінтетраоцтової кислоти (ЕДТА) з концентрацією С=3,7 ммоль/дм
3
, час обробки скла- 

дав 60 хв. 

 
  

Рис.1 Деструкція ЛС Рис.2 Деструкція ЕДТА 

 

В ході дослідження було встановлено, що розклад органічних речовин найкраще 

відбувається в результаті комплексної обробки озоном та електричним розрядом у лужному 

середовищі. Визначено, що при обробці тільки електророзрядом, на заданих параметрах, 

деструкція не відбувається, а при використанні лише одного озону відбувається незначне змен- 

шення концентрації досліджуваних речовин. Результати експериментів вказують на 

перспективність подальшого дослідження комплексної очистки розчинів від органічних 

домішок. 
 

1. Руденко Л. И., Гуменная О. А., Джужа О. В., Хан В. Е., Очистка жидких радиоактивных отходов от 

полимерных соединений и регенерация комплексообразователей мембранными методами // Сотрудниче- 

ство для решения проблемы отходов: Матер. VII Междунар. конф. (7-8 апреля С67 2010 г., г. Харьков, 

Украина). — X., 2010. — 210 с. 

 

 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВНУТРИКОРПУСНЫХ УСТРОЙСТВ РЕАКТОРОВ ВВЭР-1000 

Франков Р.В. 

ГП «НАЭК «Энергоатом», Киев, Украина, r.frankov@direkcy.atom.gov.ua 
 

Работы по оценке технического состояния (ОТС) и переназначения срока эксплуатации 

(ПСЭ) реакторной установки (РУ) включают целый комплекс мероприятий, среди которых от- 

дельное внимание уделяется выполнению поверочных расчетов на прочность согласно дейст- 

вующим нормативным документам и с использованием современных методов расчета. Сущест- 

вующий опыт продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС Украины позволил решить 

большинство вопросов, связанных с прочностью элементов РУ, а также разработать необходи- 

мые компенсирующие мероприятия в случае невыполнения критериев. 

На данный момент одним из проблемных вопросов, который возникает при проведении 

ОТС РУ, является моделирование прогрессирующего формоизменение выгородки. Согласно 

действующим в Украине Нормам ВКУ [1], которые регламентируют оценку прочности ВКУ ре- 

актора, различают оценку прогрессирующего формоизменения от рабочих циклов нагружения, 

включая нарушения нормальной эксплуатации, и от радиационного распухания выгородки. От- 

метим, что первая часть расчета в общем случае не вызывает вопросов в связи с наличием необ- 
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ходимых критериев и сравнительно простых расчетных моделей. Касательно второй части на 

данный момент существует несогласованность относительно входных данных, модели распуха- 

ния материала выгородки и критериев оценки предельного состояния. 

Входными данными для моделирования радиационного распухания выгородки являются 

рассчитанный флюенс нейтронов в с.н.а. и энерговыделения. Если расчет флюенса нейтронов в 

Украине вследствие значительного опыта у ведущих организаций и наличия необходимых рас- 

четных кодов выполняется относительно просто, то верифицированных результатов и моделей 

расчета радиационных энерговыделений для энергоблоков Украины на данный момент не суще- 

ствует. 

Модель распухания материала выгородки регламентируется требованиями Типовой про- 

граммы [2] и включает определения объемного распухания элементарного объема материала вы- 

городки в зависимости от накопленной повреждающей дозы и температуры. Недостатком ука- 

занной модели является ее необоснованность на данный момент реальными данными для ректо- 

ров в процессе эксплуатации, и, таким образом, неоднозначности относительно ее консерватив- 

ности. 

Что касается критериев предельного состояния при оценке прогрессирующего формоизме- 

нения выгородки, то в п. 5.10.3 ПНАЭ Г-7-002-86 отмечается, что найденные в процессе расчета 

перемещения конструкции не должны превышать допускаемых, установленных на основании 

эксплуатационных требований. В связи с этим отметим два момента: с одной стороны сущест- 

вующие расчеты для энергоблоков АЭС Украины свидетельствуют о частичном перекрытии за- 

зора между выгородкой и шахтой внутрикорпусной в горячем состоянии приблизительно на 35 

году эксплуатации РУ, а с другой – в конструкторской документации ВКУ реактора отсутствуют 

требования относительно допустимых величин зазора и необходимости его наличия. 

Для решения указанных проблемных вопросов на ОП АЭС по результатам выполнения ра- 

бот ОТС и ПСЭ реактора разработан ряд мероприятий. На данный момент уже проведены изме- 

рения геометрии выгородки и запланирована комплексная работа по их анализу, которая вклю- 

чает расчет энерговыделений и флюенса нейтронов для определенного энергоблока, моделиро- 

вание радиационного распухания с учетом новых полученных входных данных и проверка кри- 

териев прочности в случае частичного контакта выгородки и шахты внутрикорпусной. 

Выполнение указанных мероприятий позволяет подтвердить и, при необходимости, уточ- 

нить параметры математической модели распухания выгородки, а также обосновать работоспо- 

собность выгородки на продлеваемый срок эксплуатации. 
 

1. Временные нормы расчета на прочность внутрикорпусных устройств ВВЭР. 

2. ПМ-Т.0.03.333-15. Типовая программа по оценке технического состояния и продления срока эксплуа- 

тации внутрикорпусных устройств ВВЭР-1000. 

 

 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕПЛООБМІНУ В АКТИВНІЙ ЗОНІ РЕАКТОРА ТИПУ ВВЕР 

Голубєв О.Є. 

Одеський Національний Політехнічний Університет, Одеса, Україна, 

amagram19971903@gmail.com 

 

Стратегія роботи: Поряд з нарощуванням нових потужностей на АЕС, в умовах інвестицій- 

них труднощів в атомно-енергетичній галузі, вельми важливим стає також більш ефективне ви- 

користання і розвиток існуючих потужностей вище встановле- 

ного значення. 

Підвищення потужності реакторної установки за рахунок 

модернізації ТВЗ: В своїй роботі було прийнято зменшити діа- 

метр ТВЕЛу з 9,1 мм до 7,6 мм. Знаючи, що шестигранник має 

правильну форму і що кість ТВЕЛів в першому ряді дорівнює 

13 штук, можно визначити , що сумарна кількість ТВЕЛів в ка- 

сеті дорівнює 442 шт. Завдяки формули знаходження площі по- 

68

mailto:amagram19971903@gmail.com


  

верхні теплообміну, можно побачить, що площа теплообміну збільшилась на 18% 

Зіговка, як метод збільщення жорсткості та теплообміну ТВЕЛу:Зменьшення діаметру 

ТВЕЛа спричинить погіршення його міцність. Але якщо ми бажаємо підвищувати теплову по- 

тужність реакторної установки, то нам необхідно впроваджувати нові технології в процесс виго- 

товлення ТВС. Однією із таких технологій є зіговка (зобр.1), котра вже не мало років використо- 

вується у промисловості для надання міцності металевому профілю. Чому ж не перейняти цей 

досвід і не зробити завдяки цій технології ТВЕЛ міцнішим? 

Експеримент: для доказу збільшення жорсткості трубки з зігами було проведено ряд експе- 

риментівбув зібраний стенд з нерухомої опори, на яку був встановлений затиск для емітаторов- 

ТВЕЛів. На другу стійку встановили прилад для вимірювання прогину. Потім були взяті тонкос- 

тінні трубки. Жорсткість трубки вимірювалася по прогину трубки під дією різних вантажів. Ви- 

мірювання прогину проводилось трьома приладами, щоб зробити результати вимірювань най- 

більш точними.Далі були взяті точно такі ж трубки і дріт, яку ми обробили ортофосфорної кис- 

лотою і завдали за допомогою паяльника припій по всій її довжині. Потім закріпивши дріт на 

одному з кінців трубки наметовому її по спіралі. Припаюємо дріт до трубки завдяки високій те- 

мпературі видається будівельним феном. Далі зробили те ж саме з рештою трубками. Тим самим 

ми імітували зігованую поверхню твелів. Так же само кріпили один кінець цієї трубки в затиск а 

на другий кінець вішали різні вантажі, в результаті чого ми отримали показники, котрі засвідчу- 

ють нам про те, що міцність зросла в середньому на 35-40% 

Висновки: у роботі була запропонована нова ТВЗ з меншим діаметром ТВЕЛа, який дорів- 

нює 7,6 мм. Завдяки цьому площа теплообміну збільшилась на 18 % , за рахунок збільшення кі- 

лькості ТВЕЛів (442шт), та збільшився коефіціент тепловіддачі, завдяки тому, що в результаті 

оребренняТВЕЛу досягається турбулізація потоку з утворенням мікро-віхрей. Одже зменшення 

діаметру ТВЕЛа приводить до зменшення жорткості, та збільшення вібрації від високих швидко- 

стей теплоносія. Тому було проведено дослідження на спеціальній експериментальній установці, 

підвищення жорсткості ТВЕЛа з діаметром 7,6 мм. Для підвищення жорсткості було вибрано ві- 

нтовеоребрення, дротом, діаметром 0,4 мм.. Це дослідження показало, що трубки з оребренням 

на 35-40% більш міцніші, аніж трубки з гладкою поверхнею, тобто це може бути чудовою замі- 

нею на діючих реакторах. Також можно сказати, що оребрення веде до збільшення коефіцієнту 

тепловіддачі. 
 

1. Мігай В. К. Підвищення ефективності сучасних теплообмінників. –Л.: Енегрія. Ленінградське відді- 

лення, 1980. 

2. Бузнік В. М. Інтенсифікація теплообміну в суднових установках. ―Судостроение‖. Ленінград, 1969. 

3. Саусвелл Р.В. Введення в теорію пружності для інженерів та фізиків. –М.:ГИИЛ,1948. -896с. 

 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЯ ПИКОВЫХ НАГРУЗОК СПОСОБОМ  

ПОЛУЧЕНИЯ МАГНЕГАЗА НА НОЧНЫХ ТАРИФАХ 

Дмитриенко И.Д., Киров В.С., Комарова Я.О., Королев А.В. 

Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина, 

ditriencko.gosha@gmail.com 

 

АЭС с реакторами ВВЭР – 1000 изначально спроектированы для работы в базовом режиме. 

Но, в единой энергосистеме возникают так называемые энергетические пики и ночные провалы, 

которые нужно компенсировать. Эту функцию выполняют ГАЭС, ТЭС, ГТУ. На базе кафедры 

“АЭС, ОНПУ” были созданы установки: МГ-1,МГ-2,МГ-3 для исследования возможности выра- 

ботки и использования магнегаза как топлива для ГТУ и блоков ТЭС работающих на малой 

мощности. 

Магнегаз технология заключается в высокотемпературном пиролизе графита в среде водя- 

ного пара и в условиях горения сварочной дуги. Впервые эту технологию предложил американс- 

кий ученый Сантилли. Но, анализ этой технологии выявил ряд проблем которые нужно было 

решать. Нужно было понять влияют ли масштабы установки на масштабы производства магнега- 
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за? Какой ток для выработки использовать лучше переменный или постоянный? Графит – мате- 

риал дорогой, нужно было исследовать возможность его замены на другой углеродосодержащий 

материал. 

1 - бак-емкость; 2 – емкость-сборник; 3 – графитовый электрод подвижный; 4 – резиновые кольца 

(герметик); 5 – неподвижный графитовый электрод; 6 – дуговая область; 7 – уровень воды 

Установки МГ-1 и МГ-2 использовались для исследования масштабного фактора (т.е. как 

масштаб влияет на производство) и определения вида тока (постоянного или переменного). Ус- 

тановка МГ-1 работала на графитовом электроде диаметром 2,5 мм , потом диаметр был увели- 

чен до 6 мм. Установка МГ-2 была больше по размерам, имела конический бак сборник объемом 

1л и графитовый электрод диаметром 14,5 мм. Установка позволяла работать как на переменном 

токе (сварочный аппарат) так и на постоянном токе (инвертор TIG – 180). Так как графит мате- 

риал дорогой, была исследована возможность его замены на другой углеродосодержащий мате- 

риал. Для этого была создана установка МГ- 3, которая позволила доказать что замена возможна. 

В работе рассмотрены аспекты использования магнегаза как источника энергии для покры- 

тия энергетических пиков. Разработаны экпериментальные стенды для выработки магнегаза. 

Выбран наиболее эффективный способ получения магнегаза. 

1. Киров В.С. Тепловые схемы турбоустановок АЭС и их расчеты: Учебн. пособие для вузов.– изд. 2-е, 

испр.– Одесса: Астропринт, 2004.– 212 

2. А. Д. Коваленко Введення в термічну пружність. – Київ: видавництво «Наукова думка» 1965. – 204 с. 

МЕТОД ОКИСЛЕННЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ 
Шульга О. В.

1
, Македон В.В.

1
, Супрун О.О.

1
, Хуссам Ганем

2

1
ВНТПО ВП «Науково-технічний центр» ДП «НАЕК «Енергоатом» м. Одеса, Україна, 

elpeef2695@gmail.com 
2
ОНПУ, м. Одеса, Україна, surkov101@mail.ru 

В сучасній атомній енергетиці існує проблема виділення радіонуклідів зі складу рідких ра- 

діоактивних відходів(РРВ). Один із варіантів вирішення цієї проблеми – застосування явища ад- 

сорбції з використанням селективних сорбентів [1]. Але існує проблема реалізації процесу адсо- 

рбції через наявність в складі РРВ поверхнево-активних речовин(ПАР), які утворюють плівку на 

поверхні сорбенту, що в свою чергу перешкоджає зв’язування радіонуклідів. Провівши аналіз 

існуючих та перспективних методів очистки стічних вод від ПАР, дійшли висновку про доціль- 

ність дослідження методу окислення ПАР за допомогою озону в полі ультразвукової кавітації. 

Дослідження комплексного впливу проводились на модельному розчині лаурилсульфату 

натрію (ЛС) (NaC12H25SO4) з концентрацією ЛС Слс=0,3 ммоль/дм
3
 Експерименти проводили в

полі ультразвукової (УЗ) кавітації з частотою коливань fуз≈22кГЦ. В розчин постійно барботува- 

лась киснево-озонова суміш з витратою Gозон≈15 дм
3
/год та концентрацією озону Созон≈60 мг/дм

3
.
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Дослід проводився протягом 60 хвилин при температурі в реакторі 30 °С та різних показниках 

рН середовища (9,2; 8,2; 5,8; 4,9; 5,7). 

Результати дослідження представленні на рис.1 
 

Рис.1 Графік зміни концентрації ЛС від тривалості обробки 

 

1 – кавітація + озон, pH=9,2; 2 – кавітація + озон, pH=8,2; 3 – кавітація + озон, pH=5,8; 4 – кавіта- 

ція + озон, pH=4,9; 5 – озон, рН=5,7. 

 

З результатів експериментів бачимо, що в процесі обробки концентрація ЛС зменшувалась 

в усіх робочих розчинах. Також виявлено, що при збільшені показника рН досліджуваних сере- 

довищ відбувалось більш глибоке окиснення ПАР. Найменша залишкова концентрація ЛС була 

отримана при показнику рН=9,2 яка складає 13,8 % від початкового значення. 

Результати дослідження свідчать про перспективність використання комбінованого методу 

з використанням озону та кавітації для окислення ПАР які знаходяться у складі РРВ. 
 

1. Грушичева Е.А. Неорганические сорбенты: сорбционные свойства природных силикатов / Е.А. Груши- 

чева [и др.] // Сорбционные и хроматографические процессы, 2006. Т.6, Вып. 6. С. 922-927. 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАРЕНИЕМ  

ЭЛЕМЕНТОВ И КОНСТРУКЦИЙ АЭС 

Наумчук Я.В. 

ОП НТЦ ГП НАЭК «Энергоатом», г. Киев, Украина, a.zamaraev@ntc.atom.gov.ua 
 

1. Основные понятия; 

2. Подходы ГП «НАЭК «Энергоатом» к управлению старением элементов и конструкций; 

3. Критерии для оценки эффективности программы управления старением. 

Управление старением (УС) – это система технических и организационных мер, осущест- 

вляемых с целью предотвращения деградации конструкций, систем (элементов), вследствие их 

старения и износа, ниже допустимых пределов. 

Основной целью УС является обеспечение необходимого уровня безопасности энергоблока 

на протяжении всего срока эксплуатации (включительно и долгосрочной эксплуатации), а также 

достижения максимальной эффективности его эксплуатации. 

Подходы ГП «НАЭК «Энергоатом» к управлению старением элементов и конструкцій. 

Цели достигаются путем внедрения и реализации программы управления старением (ПУС) 

элементов и конструкций на энергоблоках АЭС. 

При эксплуатации на площадке АЭС энергоблоков разных проектов, действует ПУС для 

каждого проекта энергоблока отдельно. 
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ПУС АЭС –организационный документ, определяющий и устанавливающий политику и 

цели АЭС по УС, организационную структуру АЭС для осуществления деятельности по УС, 

требования к сбору данных и ведению базы данных по УС, требования к выполнению организа- 

ционно-технических мероприятий, направленных на смягчение деградации ЭК, порядок оценки 

эффективности мер по УС, документирования и периодическую отчетность. 

Критерии для оценки эффективности ПУС. Атрибуты эффективности ПУС. 

Эффективное управление старением в течение срока эксплуатации ЭК энергоблока требует 

системного подхода, который служит основой для координации всех программ и мероприятий 

связанных с пониманием, контролем, управлением и смягчением деградации. 
 

1. НП 306.2.210-2017 «Общие требования к управлению старением элементов и конструкций и долго- 

срочной эксплуатации атомных станций»; 

2. ПМ-Д.0.03.222-14 «Типовая программа по управлению старением элементов и конструкций энерго- 

блока АЭС» 

3. Ageing Management for Nuclear Power Plants. Safety Guide No. NS-G-2.12. IAEA; 

4. Ageing Management for Nuclear Power Plants: International Generic Aging Lessons Learned (IGALL), 

Safety Report Series No. 82, IAEA, Vienna, 2015. 

 

RELAXATION OF STRESSES IN THE Zr1Nb ALLOY NANOSTRUCTURE 

Savchuk E.S., Sokolenko V.I., Karaseva E.V., Mats A.V., Mats V.A., Frolov V.A. 

National Science Center ―Kharkov Institute of Physics and Technology‖ 

Kharkov, Ukraine, e-mail: vsokol@kipt.kharkov.ua 

 

Nanocrystalline metals and alloys, obtained by means of intensive plastic deformation, have the 

large part of grain boundaries in the structure, which are in nonequilibrium state. Such boundaries create 

a high level of internal stresses and, as a result, nanomaterials have low plasticity and thermal stability, 

which reduces their processability. 

In this work the processes of relaxation of internal stresses in the nanocrystalline alloy Zr1Nb 

after various thermomechanical influences were studied. The relationship of structural states obtained as 

a result of the relaxation effects with the laws of plastic deformation during creep was established. 

The nanocrystalline structural state of alloy Zr1Nb was obtained by rolling to deformation of 3,9. With 

the purpose to influence on the structure and properties of the alloy Zr1Nb the various treatments were 

conducted in the following modes: the annealing at 500 K – 870 K, 1 h.; the ultrasonic impact treatment 

at 300 K with f = 20 кГц and σ = 80 МПа, the irradiation by electrons with energy 10 MeV and dose 

D=6∙10
17

 e/сm
2
. 

Shown, that heat treatments of nanostructured alloy Zr1Nb, which provide the increase of the 

plasticity, changed qualitatively the alloy structure, destructing the nanostructured state. That results to 

decrease of the mechanical characteristics of the material and the degree of resistance to subsequent de- 

formation during the creep at the temperature of 700 K. 

Ultrasonic processing reduces the level of internal stresses of nanostructured material by forming 

the equilibrium structure of boundaries without noticeable growth of grains. 

During subsequent creep deformation at 700 K of nanostructured alloy Zr1Nb, subjected to ultrasonic 

treatment, the relaxation of the internal stresses due to dynamic recrystallization and the formation of 

new stable nanostructure take place that leads to the marked increase of the material thermomechanical 

stability. 

During the irradiation of the nanostructured Zr1Nb alloy, the internal stresses are relaxed due to 

the formation of an excessive concentration of point defects and their directed movement in the fields of 

internal stresses to the grain boundaries, which leads to the formation of an equilibrium structure of the 

boundaries while maintaining the nanostructural state. 

At the process of the subsequent deformation under creep conditions at 700 K of nanostructured 

Zr1Nb alloy, which was irradiate by electrons with energy 10 MeV, the increase of plasticity and creep 

rate due to material recrystallization and grain growth are observe. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЁЖНОСТИ РАБОТЫ БАРБОТАЖНОГО БАКА СИСТЕМЫ 

КОМПЕНСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ 

Шаргин А.И, Королѐв А.В., Комарова Я.О. 

Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина, lexxaaaaa@gmail.com 
 

Актуальность темы: Барботажный бак является одним из основных элементов АЭС и вхо- 

дит в состав системы компенсатора давления., которая является ключевым моментом при регу- 

лировке давления и обьемов при разогреве реактора, служит для сброса пара в случае резкого 

изменения давления. 

Описание системы: При превышении давления в компенсаторе давления срабатывает им- 

пульсный клапан и пар подается на барботажный бак, где он барботируется в воде по раздающе- 

му коллектору. Так как он является перфорированым, то на последних отверстиях может возни- 

кать эффект Чагинга. 

Экспериментальная установка: Создана экспериментальная установка, состоящая из ем- 

кости 100 литров в которой образовывается пар с помощью нагрева дистиллированной воды эле- 

ктронагревателями 7 кВт, который впрыскивается через сопло в холодную воду ,находящуюся в 

этом баке ,который оборудован стеклом для наблюдения и фотофиксации. 

Эксперимент: Для того чтобы исследовать это явле- 

ние была создана экспериментальная установка. Состояла 

она из емкости 100 литров в которой образовывался пар с 

помощью нагрева дистиллированной воды нагревателями 

7 кВт, который впрыскивался через сопло в холодную во- 

ду, находящуюся в этом баке 

,который оборудован стеклом для наблюдения и фото- 

фиксации. 

Выводы: Проведенные исследования позволяют ус- 

тановить , что наиболее опасным для эксплуатации паро- 

сбросных устройств является пузырьковый режим, где 

наблюдаются кавитационная эрозия и термоусталостное 

разрушение сопел. Для проектирования паросбросных устройств можно рекомендовать удель- 

ные расходы пара не менее 40 кг/(м
2
·с), обеспечивающие устойчивый эмульсионный режим ис- 

течения пара. 
 

1. Корольов А.В., Литвин О.М., Хайер-Бек М., Експериментальне дослідження процесів вдуву пара в холо- 

дну воду // Тр. Одеського політехн.універ., №2. - Одеса: ОДПУ, 1996. - С.115-121. 

2. Корольов А.В. Динаміка низькошвидкісних двофазних потоків. Ізв.АН СРСР, сер. "Енергетика і транс- 

порт". - 1989. - № 5. - С.102-107. 

3. Кутателадзе С.С., Стиріковіч М.А. Гідродинаміка газорідинних систем. 

М. Енергія. - 1976. - 296 с. 

4. Мулляджанов І.І. Руйнування газового снаряда в хвилі тиску // Всесоюз. шк. молод.ісслед. "Актуальні 

питання теплофізики та фізичної газодинаміки": Тез.докл. Новосибірськ, 1988, 23-30 березня. - С. 113- 

114. 

 

 

СОЗДАНИЕ 3D-МОДЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ  

ДАЛЬНЕЙШГО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МОДЕЛИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И ПРОЦЕСОВ, СВЯЗАНЫХ С ПОВЫШЕНИЕМ УРОВНЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЕС 

Малтыз С.С. 
ДНУ им.О.Гончара , Днепр, Украина, stanislav.maltyz@gmail.com 

 

Целью моей роботы есть исследование моделированиявання. Тоесть, я рассмотрел 3D- 

модели как перспективный метод для повышения уровня безопасности и эксплуатации АЕС. 
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Основной идеей есть переосмисленние использования 3D-моделей и поиск новых, более эфек- 

тивнных, методов моделирования процессов связанных с ядерной и энергетической сферой. 

При проектировании сложных устройств, например АЕС, 3D-моделирование позволяет 

значительно упростить процесс создания, а также окончательную доработку проекта. Чтобы ещѐ 

до момента утверждения проекта избежать, неточностей и ошибок, оценить степень соответст- 

вия исходному замыслу, получить возможность проанализировать поведение исполнительных 

элементов механизма в процессе эксплуатации. Используются специальные пакеты на этапе про- 

ектирования. Таким пакетом есть Ansys – универсальная программная система конечно- 

элементного анализа. 

Моделирование и анализ элементов АЕС с помощью этого программного обеспечения по- 

зволяет избежать дорогостоящих и длительных цыклов разработки типа «проектирование – из- 

готовление –испытания» .То есть можно протестировать модель, когда она еще находится на 

стадии проектирования в 3D-пакете. Таким образом, все главные преимущества и недостатки 

устройства могут быть выявлены за минимальное количество времени. Что значительно ускоря- 

ет процесс реализации проекта за минимальное время и с минимальными затратами, потому что 

выявляются все просчеты еще на стадии проектирования, а не в процессе изготовления. Потому 

что готовый чертеж или эскизный набросок не всегда дает полное представление об объекте и не 

всегда можно наглядно оценить удобство стыковки деталей или узлов, а компьютерное модели- 

рование позволяет рассмотреть вид проектируемого объекта с любой высоты, угла и местополо- 

жения. Кроме того, чтобы увидеть узлы во взаимодействии, необходим определенный опыт ра- 

боты с технической документацией. 

Выводы. Наличие 3D- моделирования, бесспорно, ускоряет процессы проектирования. Хо- 

тя создание ядерных и энергетических установок относительно дорогой и энергоемкий процесс. 

То с применением технологии 3D-моделирования появляется возможность точного проектиро- 

вания не только ядерной энергетической установки (ЯЭУ), но и более подробного моделирова- 

ния процессов, которые происходят как в узлах ЯЭУ, так и снаружи еѐ. 

Это подтверждает, во-первых, широкая практика данной технологии в производстве ЯЭУ и 

АЕС, во-вторых, ее универсальность и выгодное сочетание трех важных критериев – цены, вре- 

мени и качества. Поэтому этот метод очень перпективен и затребован в сфере проектирования 

ЯЭУ и АЕС. 
 

1. О. В. Мосин «Все о дейтерии и тяжелой воде». 

2. ↑ Дейтерий / В кн.: Химическая энциклопедия / Редкол.: Кнунянц И.Л. и др. — М.: Советская энцикло- 

педия, 1988. — Т. 1. — 623 с. 

 

 

ВЫБОР ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ 

АЭС МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

Сяолун Чжоу, Рыбаков А.Н. 

Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина 
dotaakk500@gmail.com 

 

Одним изперспективних направленийразвития атомной энергетики вмиреявляютсяАЭС 

малоймощности (АЭСММ) [1]. Лицензирование, проектирование, изготовление и монтаж такой 

АЭС более простая задача, чем для АЭС большой мощности. Утилизация такой установки зна- 

чительно упрощается, особенно при подземном расположении. Недостатком является большая 

удельная стоимость. Перспектива использования АЕСМП интересна и для Украины, которая 

может наладить их производство, использование и продажу. В работе уделяется внимание одно- 

му из основных элементов АЭСМП - парогенератору (ПГ). Для дальнейшего рассмотрения при- 

нято ЯЭУ тепловой мощностью 180 МВт, за прототип которой берется ЯЕУ КЛТ-40С [2]. 

Моделирование различных режимов нагрузки и другие сложные расчеты проводятся для 

выбранной конструкции ПГ. Поэтому первым шагом является выбор основных конструктивных 

параметров: диаметр теплообменных трубок (ТОТ), шаг между ними и скорость питательной во- 

ды на входе в ТОТ. Эти параметры в результате теплового расчета определяют габариты тепло- 
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обменной поверхности, на основе которой с помощью расчета на прочность определяются тол- 

щины стенок основных конструктивных элементов и габариты всего ПГ. Для данной конструк- 

ции определяются приведенные затраты, которые включают стоимость конструкции и гидравли- 

ческое сопротивление по сторонам теплоносителя и рабочего тела. Минимизация приведенных 

затрат определяет оптимальные выходные параметры. Процесс оптимизации основных парамет- 

ров требует построения математической модели, которая включает конструкционный, тепловой, 

прочностной, гидравлический и экономический расчеты. 

Тепловой расчет выполняется с помощью компьютерного кода ASPEN-TECH, который 

при заданных исходных данных определяет характеристики теплообменной поверхности (ТОП): 

габариты, площадь теплообмена, количество трубок, распределение трубок по слоям, длину 

ТОТ, массу ТОП, гидравлическое сопротивление на стороне теплоносителя и рабочего тела. 

Стоимость ПГ определяется как сумма стоимости корпуса, центральной трубы, шахты, теплооб- 

менной поверхности, крышки.Для проведения вариантных расчетов была разработана математи- 

ческая модель ПГ в EXELL, в которую вставлялась матрица результатов расчетов по программе 

ASPEN-Tech. Диапазон изменения параметров: диаметра d = 16-27 мм, шагов s1 = 18-29, s2 = 18- 

32 мм, скорость воды w = 0,3-0,97 м / с. В результате расчета и анализа 142 вариантов было по- 

лучено, что минимальному значению приведенных затрат соответствуют следующие конструк- 

тивные параметры:d=16 мм; s1= 20 мм; s2= 20 мм; w=0,61 м/с. 
 

1. Wehave a visionforthedevelopmentofsmallmodularreactors (SMR) /http://www.cnl.ca/en/home/facilities-and- 

expertise/smr/default.aspx/(20.08.2018) 

2. Реакторная установка КЛТ-40С, на примере данных по АЭУ лихтеревоза «СевМорПуть» 

/http://www.nucon.us/archives/2950( 20.08.2018). 

 

 

ДИАГНОСТИКА КАВИТАЦИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАСОСАХ 

Троцюк С.А., Комарова Я.О., Королѐв А.В. 

Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина, trotsyuk30@gmail.com 

 
Одной из важнейших составляющих работы всей АЭС есть - работа насосов. Неисправ- 

ность или сбой в работе которых может привести к чрезвычайно сложным авариям и усложне- 

нию эксплуатации. Из-за того, что центробежные насосы менее чувствительны к срыву подачи и 

более надежны, чем поршневые, они получили наибольшее распространение на АЭС. Тем не ме- 

нее, центробежным насосам присущий эффект кавитации и, как следствие, эрозийный износ ра- 

бочих лопаток. 

Анализ кавитационных процессов говорит нам, что сопутствующими факторами возникно- 

вения кавитации является возникновение вибраций, электромагнитного излучения (как результат 

возникновения статического напряжения), а так же характерного акустического шума. 

Именно шум кавитации, исходя из уникальности его характеристик, выбран как объект 

изучения возможности своевременной диагностики кавитации. Для этого был построен экспери- 

ментальный стенд с возможной визуализацией кавитации и фиксации ее звуковых характери- 

стик. 
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1 – бак с водой; 2 – насос; 3 – интегральная расходомерная трубка; 4 – манометр; 5 – 

фотоаппарат; 6 – шпилька; 7 – нержавеющий фланец; 8 – стеклянный цилиндр; 9 – кавитатор. 

 

В результате эксперимента была достигнута кавитация и взяты замеры частоты и амплиту- 

ды шума, которые для большего понимания природы звука, были переведены в спектральный 

вид. 

Сравнение спектров шума работы в кавитационном и безкавтационном режиме говорит о 

том, что в режиме кавитации появляются характерные пики, гармоники. Они, в свою очередь, 

имеют сходство со всеми спектрами кипения жидкости. 

Данная схожесть даѐт право говорить, что сравнивая шумы производственных насосов с 

эталонными спектрами безкавитационной работы, можно выявить кавитацию до того, как начнет 

развиваться эрозия и своевременно ее ликвидировать. 

 
1. Фомин В. В. Гидроэрозия металлов. М., Машиностроение, 1966. 

2. Перник А. Д. Проблемы кавитации. Л. "Судостроение", 1966. 

3. Георгиевская Е. П. Кавитационная эрозия гребных винтов и методы борьбы с ней. Л. Судострое- 

ние.,1978. 

4. Пирсл И. Кавитация. М., Мир, 1975. 

 

 

РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА СЕЙСМОСТОЙКОСТИ И ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА  

НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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1
, Келин А.А.

2
,Ларин А.А.

1
,Нарыжная Р.Н.

2
,Трубаев А.И.

1
 

1
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,  

Харьков,Украина 
2
Инженерно-технический центр «Коро», Харьков, Украина 

При длительной эксплуатации насосного и другого оборудования часто возникает потреб- 

ность в продлении срока эксплуатации и оценке остаточного ресурса. Современные методы 

оценки ресурса основываются на трехмерном моделировании и методе конечных элементов. В 

рамках указанных методов производится построение геометрических моделей, которые учиты- 

вают утонение стенок насосов в результате эксплуатации. По построенным геометрическим мо- 

делям производится построение конечно-элементных моделей. Эти модели выполняются с уче- 

том условий нагружения конструкции, затяжки болтовых соединений, технологических и темпе- 

ратурных нагрузок. 

Следующим этапам работы является определение напряженно-деформированного состоя- 

ния конструкции при статических нагрузках и нормальных условиях эксплуатации (НУЭ). Далее 

выполняется анализ собственных частот и форм колебаний конструкции. На основании полу- 

ченных частот и форм строится решение об определении напряженно-деформированного со- 

стояния при сейсмическом воздействии, которое соответствует максимальному расчетному зем- 

летрясению (МРЗ). Полученные поля напряжений при НУЭ и при МРЗ складываются. Это по- 
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зволяет получить оценку максимальных напряжений, которые возникают при сочетании нагру- 

зок НУЭ и МРЗ. Сравнивания полученные напряжения с допускаемыми напряжениями согласно 

ПНАЭ Г-7-008-89 можно сделать вывод о прочности конструкции. 

Также важным является оценка сейсмостойкости конструкции. Для этого рассчитывается 

параметр высокой уверенностив низкой вероятности отказа (High Confidenceof Low Probability of 

Failure, HCLPF). Этот параметр является своеобразной характеристикой безотказной работы 

конструкции и является некоторой аналогией коэффициента запаса прочности при сейсмических 

воздействиях.Сравнивая этот параметр с допустимым значением, которое определяется исходя 

из сейсмичности региона, где установлено оборудование, можно сделать вывод о допустимости 

его эксплуатации при сочетании нагрузок НУЭ и МРЗ. 

При определении остаточного ресурса и продлении эксплуатации рассмотренный выше 

подход применяется к насосному оборудованию, которое будет иметь предполагаемые толщины 

стенок на момент окончания рассматриваемого периода времени. Для этого на основе паспорт- 

ных данных и анализа толщинометрии насосного оборудования за предыдущие периоды экс- 

плуатации строится линейный прогноз утонения стенок конструкций. Полученные толщины пе- 

реносятся в геометрическую модель. После чего повторяются все этапы расчета. Если по резуль- 

татам расчета максимальные напряжения и параметр HCLPFнаходятся в пределах допускаемых, 

то делается вывод о возможности продления эксплуатации на указанный период времени. 

 
 

ПОДСИСТЕМА ФИЗИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ IMCORE ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ  

СИСТЕМЫ ВНУТРИРЕАКТОРНОГО КОНТРОЛЯ ВВЭР-1000 
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НПО «Импульс-Киев», Киев, Украина, shlapak4pz@gmail.com 
 

Для обеспечения высокого уровня безопасности атомных электрических станций необхо- 

димо точно и оперативно определять параметры реакторной установки, а также прогнозировать 

изменения этих параметров в процессе эксплуатации. Задачи контроля и прогнозирования рас- 

пределения энерговыделения в активной зоне ВВЭР-1000 решаются средствами системы внут- 

риреакторного контроля (СВРК). 

Определение поля энерговыделения в СВРК происходит путем синтеза поля полученного 

путем решения уравнения диффузии и неполного поля (64 тепловыделяющие сборки из 163), из- 

меренного детекторами прямого заряда. 

На данный момент в НПО «Импульс-Киев» ведется разработка собственного расчетного 

модуля «ImCore», который будет использован в качестве подсистемы физических расчетов 

(ПФР) СВРК. Для верификации программного комплекса в реальных условия организована тес- 

товая работа разрабатываемого ПФР на третьем энергоблоке ЮУАЭС для топливной загрузки, 

состоящей из топлива ТВС-WR. 

В работе показаны методы решения уравнения диффузии и основные технические реше- 

ния, используемые в программном комплексе. Также приведены и проанализированы результаты 

работы ПФР в тестовом режиме на энергоблоке. 
 

1. V.V. Galchenko, I.I. Shlapak, V.I. Gulik, D.V. Budik The verification of constant preparation methodology for 

ImCore code // Problems of atomic science and technology. 2018. №2(114), p. 44-49. 

2. Розробка нейтронно-фізичного модуля СВРК-М2 для визначення поля енерговиділення активної зони 

ВВЕР-1000 : матеріали ХΙΙΙ Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та фахівців 

«проблеми сучасної ядерної енергетики» - Харків, 18 – 20 жовтня 2017 р 

3. Вибір кроку розрахункової сітки кінцево-різницевого методу вирішення рівняння дифузії для активної 

зони ВВЕР-1000: матеріали XХV щорічної наукової конференції Інституту ядерних досліджень НАН 

України - Київ, 16-20 квітня 2018 р 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ  

РАДІАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 

Подлісняк І.С. 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна 

e-mail: ivan2897@ukr.net 

 

На сьогодні головною метою Українського ядерного товариства та вчених фахівців, що 

працюють в сфері ядерної енергетики та ядерних досліджень є вирішення актуальних завдань 

безпечного застосування технологій, процесів і явищ, заснованих на використанні іонізуючого 

випромінювання, енергії ядерного розпаду і термоядерного синтезу. 

Використання атомної енергетики в сучасних умовах є науково-обґрунтованим і стійким 

лише при забезпеченні всіх сучасних вимог до безпеки. Завдяки функціонуванню об’єктів атом- 

ної енергетики можливо також підвищення конкурентоспроможності щодо інших галузей енер- 

гетики, що працюють на інших, альтернативних джерелах енергії. 

Сьогодні детального нормативного регулювання вимагає проблема забезпечення безпеки 

використання атомної енергії. Атомна енергетика є однією з небагатьох сфер людської діяльнос- 

ті, в якій прогнозування наслідків прийнятих рішень можливі лише засобами математичного мо- 

делювання фізичного експерименту. Прямі фізичні «експерименти» типу аварій на АЕС в Чор- 

нобилі (1986 рік), на Фукусімі (2011 р) з оціненим збитком понад 500 мільярдів доларів знову і 

знову підтверджують обмеженість наших знань про природу виникнення і протікання подібних 

аварій. 

У зв’язку з цим, для забезпечення безпеки на об’єктах атомної енергетики може мати реце- 

пція (з урахуванням української специфіки) німецького досвіду щодо діяльності «екологічних 

уповноважених» на ядерних об’єктах [1]. Порівняльний аналіз правових норм і принципів розви- 

тку атомної енергетики в Україні, співвідношення з законодавством розвинених країн (США, 

Франція, Німеччина, Швеція) показує малу ефективність включення в систему спеціальних уста- 

новлених принципів обережності, які відображають оцінку ризиків, небезпек, іншого несприят- 

ливого впливу на навколишнє середовище [2]. 

Отже, для поставленої задачі необхідно зосередити зусилля на таких основних напрямках: 

1) вдосконалення державного управління та координації робіт в області безпечного використан- 

ня атомної енергетики; 2) посилення захисту ядерно- та радіаційно-небезпечних об’єктів і мате- 

ріалів від шкідливого впливу людського, техногенного, природного фактора, а також терористи- 

чних загроз; 3) кадрове забезпечення всіх видів робіт, що відносяться до діяльності з викорис- 

тання атомної енергії, включаючи вдосконалення системи професійного відбору, підготовки, пе- 

репідготовки, підвищення кваліфікації з використанням передових технологій; 4) вдосконалення 

системи попередження надзвичайних ситуацій на ядерно- та радіаційно-небезпечних об’єктах і 

системи регулювання на радіаційні аварії; 5) подальший розвиток міжнародного співробітництва 

в галузі ядерної та радіаційної безпеки. 
 

1. Гордон Б. Г. Безопасность и развитие атомной энергетики / Б. Г. Гордон // Ядерная физика и инжене- 

ринг. – 2012. – № 3. – С. 18. 

2. Румянцев А. Н. О вере в безопасность ядерной энергетики / А. Н. Румянцев // Альтернативная энерге- 

тика и экология. – 2013. – № 2. – С. 27. 
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Кунченко О.В., Кунченко В.В. 

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» 

Харків, Україна, E-mail: timofeeva@kipt.kharkov.ua 

Збільшення вимог до роботи деталей газотурбінних двигунів призводить до необхідності 

створення жаростійких захисних покриттів на поверхні лопаток турбіни. Підвищення робочих 
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температур, а також довготривалої та надійної роботи в умовах впливу корозійних середовищ є 

однією з основних вимог при виборі матеріалів лопаток. На сьогодні, ефективним рішенням цієї 

проблеми є використання високотемпературних нікелевих сплавів, а також матеріалів на основі 

Si - Nb. 

Високотемпературне окиснення жаростійких нікелевих сплавів у поєднанні з корозією су- 

льфіду та ванадію, а також ерозією істотно обмежує термін служби лопаток. У зв'язку з цим стає 

необхідним створення жаростійкого покриття на всій зовнішній поверхні лопатки, включаючи 

внутрішні порожнини та перфораційні отвори. 

Метод вакуумного активованого дифузійного насичення для захисту жаростійких нікеле- 

вих сплавів є більш простішим і дешевшим, в порівнянні з іншими методами [1-3]. Дифузійне 

насичення проводиться з використанням активованого газового та рідкого середовища під впли- 

вом саморозповсюджуючогося високотемпературного синтезу (СВС). 

За допомогою цього способу було отримано багатофазне покриття для захисту жаростійко- 

го нікелевого сплаву ЖС26 від окислення при 1250 °С. Проведено дослідження впливу складу та 

умов формування захисних покриттів на їх жаростійкість. Метод вакуумного активованого ди- 

фузійного насичення дозволив створити покриття на лопатці газотурбінного двигуна, включаю- 

чи внутрішні порожнини діаметром менше 1 мм. Покриття захищають сплав ЖС26 від високо- 

температурної корозії протягом тривалого часу [4]. 

Для подальшого підвищення робочих температур лопаток, використання матеріалів на ос- 

нові Si-Nb є ефективним рішенням. Такі матеріали можуть працювати при температурі 1350 °С, 

за умови наявності захисних покриттів, які захищатимуть від високотемпературної корозії. На 

сьогодні наша лабораторія розробляє та досліджує покриття які зможуть працювати при темпе- 

ратурах 1350 °С в окислювальних середовищах. 
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ГТД // Порошковая металлургия, 2015, №7/8, с. 151-156 

 

 

РАДОНОНЕБЕЗПЕКА СХОВИЩ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ 
Солодовнікова Л.М.

1
, Тарасов В.О.

2
, Шабатин В.М.

3
 

1
ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України, пр. Науки, 60, г. Харків, 61072, Україна 

E-mail: _lidy_@ukr.net 
2
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, пр. Науки, 60, м. Харків, 61072 

3
Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут 

промислової технології ", Бульвар Свободи, 37, м. Жовті Води, 52204, Україна 
 

Утворення в Україні великої кількості місць зберігання та захоронення радіоактивних від- 

ходів пов’язане з використанням радіоактивних матеріалів в промисловості, медицині, сільсько- 

му господарстві та наукових дослідженнях. 

Практично усі сховища радіоактивних відходів з існуючими способами їх зберігання 

являють потенційну радононебезпеку на оточуюче навколишне середовище тому що містять 

відпрацьовані джерела урану-238 та радію-226, які виділяють в атмосферне повітря 

радіоактивний газ радон-222. Посилює небезпеку цих сховищ той фактор, що значна частина 

території України розташована на кристалічному щиті з великими запасами природних 

радіонуклідів уранового та торієвого рядів, що також сприяє інтенсивним еманаціям радону-222 

в атмосферне повітря навколишнього середовища. 

З огляду на той фактор, що практично усі сховища радіоактивних відходів знаходяться
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недалеко від населених пунктів, підвищення рівня екологічної безпеки від радону-222 

атмосферного повітря сховищ є актуальною та важливою проблемою, вирішення якої 

забезпечить зниження дозового навантаження від радону-222. 

Актуальним є підвищення екологічної безпеки від радону атмосферного повітря таких 

сховищ радіоктивних відходів, як: 

- хвостосховищ видобутку та переробки уранових руд Сухачівське II секція колишнього 

ВО «Придніпровський хімічний завод»; 

- сховища твердих радіоактивних відходів Харківського ДМСК УкрДО «Радон»; 

- об’єкт «Укриття» ДСП «Чорнобильська АЕС»; 

- сховища твердих радіоактивних відходів Міністерства оборони України (об’єкт 

«Макарів»). 

Проведення кількісної оцінки радіоактивного газу радону-222 в атмосферному повітрі 

вищевказаних сховищ радіоактивних відходів шляхом високоточного радонового моніторингу та 

зниження значень об’ємної активності радону-222 в атмосферному повітрі сховищ шляхом 

запропонування технічних заходів значно підвищить рівень екологічної безпеки від радону-222 

атмосферного повітря сховищ радіоактивних відходів. 
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Колодий И.В., Воеводин В.Н., Тихоновский M.A., Великодный А.Н., 

Кальченко А.С., Старостенко С.В., Бовда А.М., Оковит В.С.  

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» 

Харьков, Украина, e-mail: kolodiy@kipt.kharkov.ua 

 

Аустенитные стали широко применяются в ядерной энергетике и других технических от- 

раслях. По сравнению с ферритно-мартенситными сталями они отличаются высокой жаропроч- 

ностью, но имеют низкую радиационную стойкость. Для использования аустенитных сталей в 

проектируемых ядерных реакторах нового поколения (GENIV) и термоядерных установках не- 

обходимо повышение радиационной стойкости при сохранении высоких физико-механических 

свойств этих сталей. Возможным решением указанной проблемы является создание в этих ста- 

лях наноструктурного состояния, которое характеризуется наличием наноразмерных частиц с 

высокой плотностью и однородным распределением по матрице. В качестве таких наночастиц 

могут быть термодинамически стабильные оксиды. Стали, упрочненные такими частицами, на- 

зывают дисперсно-упрочненные оксидами стали (ДУО-стали). 

В качестве исходного материала использовалась промышленная аустенитная сталь 

Х18Н10Т. В качестве легирующих компонентов было добавлено 0,5% масс нанопорошка 20% 

мол ZrO2+80% мол Y2O3 с параметром решетки a = 10,528Ǻ и дисперсностью  (размером  ОКР) 

16 нм. Порошок стали перемешивали с нанооксидным порошком, после этого проводилось ме- 

ханическое легирование в высокоэнергетичной шаровой мельнице в среде аргона. Все виды ме- 

ханической обработки (откомпактирования порошков до прокатки спрессованных заготовок) 

проводили при комнатной температуре и чередовали с кратковременными отжигами в вакууме 

при 1200°C. На конечном этапе ленты отжигали при 1000°С в течение 1 часа. В результате были 

получены ленты ДУО стали толщиной 200 мкм. Исследование структуры образцов проводилось 

на электронных микроскопах JEM-100CX и JEM-2100. Рентгеноструктурный анализ проводился 

на дифрактометре ДРОН-2.0 в Fe-Kα излучении. Исследование распухания стали проводилось на 

ускорителе ЭСУВИ (ионами Cr
3+

 с энергией 1,8 МэВ) при температурах 500…650°С до доз 50 и 

100 сна. 

Установлено, что ДУО сталь после окончательной термообработки имеет аустенитную 

матрицу, в которой однородно распределены оксидные выделения. Плотность выделений со- 

ставляет 7-8·10
15

 см
-3

,а их средний размер – 10 нм. Прочностные характеристики ДУО стали зна- 

чительно выше, чем в исходной стали. Особенно выигрыш заметен при высоких температурах, 

так при 700°C предел текучести ДУО стали в 2,3 раза выше, чем в обычной стали Х18Н10Т. Ис- 

следование радиационной стойкости показало, что распухание ДУО стали не превышает 5%, что 
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ниже, чем в исходной стали (более 8%). При дозе облучения 100 сна размер пор в ДУО стали в 3 

раза меньше, а распухание – в 2 раза меньше, чем в исходной стали. 

Исходя из прочностных характеристик и радиационной стойкости, можно сделать вывод, 

что разработанная ДУО сталь является перспективной для ядерной энергетики в качестве мате- 

риала для оболочек ТВЭЛов ядерных реакторов на быстрых нейтронах. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАМИ НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ, СТРУКТУРУ И 

КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ СИНТЕЗИРОВАННОГО ФТОРАПАТИТА 

Улыбкина Е.А., Саенко С.Ю., Шкуропатенко В.А., Зыкова А.В., 

ИФТТМТ ННЦ ХФТИ, г. Харьков, Украина, ulybkina.k@gmail.com 
 

Концепция надежной иммобилизации высокоактивных отходов (ВАО) в минералоподоб- 

ные фазы заключается во включении радионуклидов в структуру матричного материала, имею- 

щего природные минералы-аналоги, во время его синтеза. Минералы и синтетические соедине- 

ния со структурным типом апатита широко используются во многих областях, в том числе, био- 

логии, медицине, электронике и др. [1]. Они также служат катализаторами и ионообменниками в 

химической промышленности. Апатиты, активированные редкоземельными элементами, приме- 

няются как люминесцентные и лазерные материалы. Они нашли широкое применение в ортопе- 

дии и стоматологии, так как являются неорганической составляющей костей и зубов человека. 

Апатиты рассматриваются как перспективные материалы для иммобилизации высокоактивных 

отходов (ВАО), благодаря их высокой химической и радиационной стойкости и широкому спек- 

тру структурных изо– и гетеровалентных замещений [2]. 

Нами ранее получены образцы кальциевого фторапатита (Ca10(PO4)6F2) и фторапатита с 

различным содержанием стронция (Ca10-хSrх(PO4)6F2). Одним из важных критериев пригодности 

материала матрицы для иммобилизации ВАО является ее радиационная и коррозионная стой- 

кость. 

В данной работе исследовано влияние облучения электронами (Е до 10 Мэв) на фазовый 

состав, структуру и коррозионные свойства синтезированного фторапатита. Порошки кальциево- 

го и стронцийсодержащегофторапатитов синтезированы методом совместного осаждения из рас- 

творов исходных компонентов. Образцы фторапатитов получены спеканием на воздухе при тем- 

пературе 1250 °С в течение 6 часов с максимальным значением относительной плотности (90-92 

%). Увеличение времени термообработки до 9 часов приводит к переходу материала образца 

Ca10(PO4)6F2 из кристаллического в стеклокристаллическое состояние. Методами РФА и СЭМ 

показано, что облучение электронами образцов кристаллического фторапатита не приводит к 

изменению фазового состава и структуры. В стеклокерамическом материале образца  

Ca10(PO4)6F2 (T=1250°С, τ=9 час.) после облучения электронами обнаружены многочисленные 

газовые пузырьки сферической формы. По результатам выщелачивания в воде установлено, что 

облучение электронами не вызывает существенных изменений коррозионных свойств кристал- 

лического фторапатита. 

Стабильность физико-химических свойств синтезированного кристаллического фторапати- 

та при электронном облучении позволяет рассматривать материал на его основе в качестве пер- 

спективной матрицы для иммобилизации ВАО. 
 

1. ShpakA.P., V.L. Karbovskiy, V.VTrachevskiy, Apatity. Akademperiodika, Kiev (2002). [in Russian]. 
2. Olivier Terra, FabienneAudubert, Nicolas Dacheux, Christophe Guy, Renaud Podor, Synthesis and characteri- 

zation of thorium-bearing britholites, Journal of Nuclear Materials 354 (2006) 49–65. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ АТ «ТУРБОАТОМ» ПО ПАРОВЫМ ТУРБИНАМ 

ДЛЯ АЭС 

Пальков И.А. 

АО «Турбоатом», г. Харьков, Украина, igorpalkov@i.ua 
 

Для повышения технических характеристик во время расчетного срока службы, а также для 

продления жизненного цикла турбоустановок типа К-200-44, К-1000-60/1500-1, К-1000-60/1500-2 

АО «Турбоатом» разработал ряд мероприятий: 

– Модернизация цилиндра высокого давления (ЦВД); 

 модернизация проточной части, диафрагменных и концевых уплотнений 

ЦВД (вместо прямоточных на валу), что позволяет существенно уменьшить протечки 

пара; 

 модернизация корпуса; 

 модернизация выходного отсека ЦВД с установкой диффузора за последней 

ступенью, что позволяет исключить отрицательный эффект, вызванный сверхзвуковой 

струей пара, протекающей через радиальный зазор, и подсоса через кольцевую щель. 

 

– Модернизация цилиндра низкого давления (ЦНД); 

 модернизация проточной части 1-5 ступеней, диафрагменных и концевых 

уплотнений ЦНД. Применение цельнофрезерованных бандажей фигурной конструк- 

ции, благодаря которой при вращении ротора и развороте периферийной части лопаток 

под действием центробежных сил происходит взаимное защемление бандажей, что 

обеспечивает необходимую пакетную жесткость рабочих лопаток; 

 – модернизация выхлопного отсека ЦНД с установкой профилированного 

надбандажного кольца последней ступени; 

 Применение в уплотнениях витых цилиндрических пружин, расположенных 

радиально, изготовленных из стали 12Х18Н10Т и имеющих меньший уровень напря- 

жений. 

 

 
Рис. 1 - Конструкция нового исполнения рабочих лопаток с многорядными осерадиальными надба- 

ндажными уплотнениями 
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РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ КОНДЕНСАТОРІВ ПАРОВИХ ТУРБІН АТОМНИХ 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

Климець Ю.О. 

АТ «Турбоатом», м. Харків, Україна, klimets87@gmail.com 
 

Мета - розробка науково-технічних основ створення та впровадження високоефективних і 

надійних конструкцій конденсаторів нового покоління «блочно-модульного» виконання, які пе- 

ревершують зарубіжні аналоги за техніко-економічними показниками і можуть бути використані 

при модернізації обладнання на діючих і при будівництві нових АЕС. 

На основі теоретичних досліджень і експериментів визначена концепція створення конс- 

трукції конденсаторів, призначених для заміни фізично та морально застарілих конструкцій, які 

відпрацювали свій ресурс на діючих атомних електростанціях України, а також для енергоблоків 

АЕС при новому будівництві. 

Підвищення ефективності конденсаторів шляхом розробки нового компонування трубного 

пучка модульного типу, що визначає оптимальні та ефективні термодинамічні характеристики. 

Основні принципи при проектуванні конденсаторів складаються в виборі корозійностійких 

матеріалів для трубних систем; оптимізації – поверхні теплообміну, кількості проміжних дощок, 

кількості модулів в корпусах конденсаторів і масових навантажень на опори стержневі фундаме- 

нту. 

Розроблено науково-розрахункові методи проектування та досліджень, які були застосовані 

при виготовленні конденсаторів, що відповідають сучасним вимогам, включаючи, створення 

конструкції окремих модулів в «блочно-модульному» виконанні повної заводської готовності з 

набраними охолоджуючими трубами на підприємстві-виробнику та установку конденсаторів на 

існуючі опори фундаменту. 

Конструкція конденсаторів не має аналогів у світовій практиці атомного турбобудування, є 

унікальною і раніше не застосовувалась в конструкціях працюючих конденсаторів на АЕС Укра- 

їни та за кордоном. 

Проекти конденсаторів розроблені та освоєні у виробництві і в експлуатації парових турбін 

потужністю 1000 МВт для АЕС. 

Результатом є введення в експлуатацію на   ВП   «Запорізька АЕС», блоки № 3 і № 4, ВП 

«Южно-Українська АЕС», блоки № 1 і № 2 в Україні, а також на АЕС за кордоном. 

Створення і впровадження конденсаторів показало, що за техніко-економічними показни- 

ками, показниками надійності і безпеки турбоустановок потужністю 1000 МВт АЕС, вони відпо- 

відають міжнародному рівню що дозволяє підвищити ефективність діючих енергоблоків України 

за рахунок додаткового вироблення електроенергії. 
 

1. Косяк Ю.Ф. Паротурбинные установки атомных электростанций. М.: Энергия, 1978.-312 с., ил. 

2. Кирсанов И. Н. Конденсационные установки. М: Энергия, 1965. -376 с. 
3. Берман Л.Д., Зернова Э.П. Руководящие указания по тепловому расчету поверхностных конденсато- 

ров мощных турбин тепловых и атомных  электростанций. М.: Всесоюз. теплотехн. ин-т, 1982. – с.106. 
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