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ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕПЛООБМІННИКА АВАРІЙНОГО 
РОЗХОЛОДЖЕННЯ ДЛЯ РЕАКТОРНОЇ УСТАНОВКИ ТИПУ В-320 
З МЕТОЮ ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
Продовження терміну експлуатації атомних електричних станцій України у понадпроектний період як і у більшості країн, які екс-
плуатують ядерні енергоблоки, є прийнятою стратегією і здійснюється практично. У зв’язку з цим виникає потреба у  проведенні 
перевірочного розрахунку основних елементів енергообладнання, що визначають ресурсні характеристики. В роботі проведено 
оцінку технічного стану теплообмінника аварійного розхолодження енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС. Виконано аналіз проектної, 
технічної та експлуатаційної документації в обсязі попередньої оцінки технічного стану. Визначені потенційні механізми старіння 
елементів теплообмінника. Описано методику проведення перевірочних розрахунків на статичну, циклічну та сейсмічну стійкість. 
Розрахункова модель теплообмінника аварійного розхолодження виконана в розрахунковому коді APM Structure 3D. Напружено-
деформований стан теплообмінника розрахований з використанням скінчено-елементного методу дискретизації розрахункової 
області. Наведені результати перевірочного розрахунку теплообмінника аварійного розхолодження в розрахункових станах, що 
відповідають нормальним умовам експлуатації, гідровипробуванням та при сейсмічних впливах в умовах максимального розрахун-
кового землетрусу. Встановлена відповідність фактичних напружень в розрахункових зонах теплообмінника допустимим, зазначе-
ним в діючій нормативній документації. Визначена величина пошкоджуваності елементів теплообмінника для допустимої кількості 
циклів навантаження. Циклічна міцність елементів теплообмінника аварійного розхолодження з урахуванням терміну експлуатації, 
рівного 60 років включно, забезпечена в відповідності з вимогами. 

Ключові слова: теплообмінник аварійного розхолодження, механізми старіння, твердість,  сейсмічна стійкість, пошкоджу-
ваність. 
 

В. И. КОНЬШИН, Н. С. ЗАЯЦ 
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА АВАРИЙНОГО 
РАСХОЛАЖИВАНИЯ ДЛЯ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ТИПА В-320 
С ЦЕЛЬЮ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Продление срока эксплуатации атомных электростанций в Украине в сверхпроектный период, как и в большинстве стран, эксплуа-
тирующих ядерные энергоблоки, является принятой стратегией и осуществляется практически. В связи с этим возникает необхо-
димость проведения поверочного расчета основных элементов энергетического оборудования, определяющих ресурсные характе-
ристики. В работе проведена оценка технического состояния теплообменника аварийного расхолаживания энергоблока № 3 ВП 
ЮУАЕС. Выполнен анализ проектной, технической и эксплуатационной документации в объеме предварительной оценки техниче-
ского состояния. Определены потенциальные механизмы старения элементов теплообменника. Описана методика проведения по-
верочных расчетов на статическую, циклическую и сейсмическую устойчивость. Расчетная модель теплообменника аварийного 
расхолаживания выполнена в расчетном коде APM Structure 3D. Напряженно-деформированное состояние теплообменника рассчи-
тано с использованием конечно-элементного метода дискретизации расчетной области. Приведены результаты поверочного расче-
та теплообменника аварийного расхолаживания в расчетных состояниях, соответствующих нормальным условиям эксплуатации, 
гидроиспытаниям и при сейсмических воздействиях в условиях максимального расчетного землетрясения. Установлено соответ-
ствие фактических напряжений в расчетных зонах теплообменника допустимым, указанным в действующей нормативной докумен-
тации. Определена величина повреждаемости элементов теплообменника для допустимого количества циклов нагрузки. Цикличе-
ская прочность элементов теплообменника аварийного расхолаживания с учетом срока эксплуатации, равного 60 годам включи-
тельно, обеспечивается в соответствии с требованиями. 

Ключевые слова: теплообменник аварийного расхолаживания, механизмы старения, твердость, сейсмическая устойчивость, 
повреждаемость. 
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ASSESSMENT OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE EMERGENCY 
HEAT EXCHANGER FOR THE REACTOR PLANT OF THE B-320 TYPE 
IN ORDER TO EXTEND ITS SERVICE LIFE 

 
Extending the life of nuclear power plants in Ukraine during in the super-project period, as in most countries operating nuclear power units, 
is an accepted strategy and is being implemented practically. In this regard, there is a need for verification calculation of the main elements 
The calculated analysis of the stress-strain state of the heat exchanger is carried out using the finite element method of power equipment that 
determine the resource characteristics. The technical condition of the emergency cooling heat exchanger  for the power unit no. 3 of the 
SUNPP has been evaluated. The analysis of design, technical and operational documentation in the amount of preliminary evaluation of 
technical condition was performed. Potential mechanisms of wear of heat exchanger elements were determined. The technique of carrying 
out verification calculations for static, cyclic and seismic stability was described. The emergency cooling heat exchanger calculation model is 
made in the APM Structure 3D calculation code. The tense-deformed state of the heat exchanger is calculated using the finite-element meth-
od of resampling the design region.  The results of the verification calculation of the emergency cooling heat exchanger in the calculated 
states corresponding to normal operating conditions, hydrotests and under seismic impacts in conditions of the maximum design earthquake 
were presented.  The correspondence of the actual stresses in the calculation zones of the heat exchanger to the permissible values, specified 
in the current regulatory documentation was established. The amount of damageability to the heat exchanger elements was determined for 
the permissible number of load cycles. The cyclical strength of the elements of the emergency cooling heat exchanger, taking into account 
the period of application equal to 60 years inclusive, is ensured in accordance with the requirements. 

Key words: emergency heat exchanger, ageing mechanism, hardness, seismic resistance, damageability. 
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Вступ 
 

Проблеми надійності, безпеки експлуатації 
енергоблоків АЕС при продовженні термінів екс-
плуатації, є одними з найбільш важливих і гострих 
проблем атомної енергетики. 

До теперішнього часу термін експлуатації для 
більшості енергоблоків АЕС України вже переви-
щив термін, призначений в проекті, і до 2025-
го року для більшості нині діючих енергоблоків 
АЕС він буде вичерпаний (за винятком енергобло-
ків № 2 ХАЕС та № 4 РАЕС). У зв’язку з цим тех-
нічно обґрунтовано і доведено економічну доціль-
ність продовження терміну експлуатації енерго-
блоків АЕС при дотриманні вимог національних 
норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки і 
рекомендацій МАГАТЕ, що відносяться до пер-
шочергових завдань концепції розвитку ДП НАЕК 
«Енергоатом» на найближчий час. 

Теплообмінник аварійного розхолодження 
(ТОАР) піддається впливу зовнішніх і внутрішніх 
факторів, через це існує необхідність оцінки його 
технічного стану. 

В процесі експлуатації трубні елементи пове-
рхонь теплообміну зазнають значного корозійного 
і ерозійного зносу, що може привести до втрати 
герметичності і навіть руйнування трубних елеме-
нтів теплообмінника. 

Спостерігаються корозійні пошкодження 
трубних дошок, патрубків та кришок. При аналізі 
стану теплообмінників системи аварійного охоло-
дження активної зони (САОЗ) також виявлено по-
шкодження зварних швів приварки роздільної пе-
регородки та її частковий відрив від корпусу теп-
лообмінника. 
 

Мета роботи 
 

Виконати оцінку технічного стану (ОТС) теп-
лообмінника аварійного розхолодження для об-
ґрунтування можливості продовження терміну 
його експлуатації. 

Можливість перепризначення терміну служби 
ТОАР оцінюється на підставі результатів ОТС те-
плообмінників, для яких виконано обстеження, а 
саме: 

1) аналіз всієї накопиченої і додатково отри-
маної інформації про технічний стан елементів 
ТОАР протягом їх експлуатації; 

2) результатів прогнозування технічного ста-
ну елементів ТОАР на період перепризначеного 
терміну служби [1]. 

ТОАР є складним тепломеханічним облад-
нанням, тому оцінка його технічного стану вико-
нується шляхом оцінки окремих конструктивних 
елементів [2]. 
 

Об’єкт дослідження і попередня 
оцінка технічного стану 

 
Теплообмінник аварійного розхолодження 

входить до САОЗ реактора. Він призначений для 
відводу залишкових енерговиділень активної зони 
як при нормальних умовах експлуатації, так і в 
аварійних режимах, пов’язаних з розгерметизаці-
єю першого контуру. 

Теплообмінник являє собою горизонтальний 
апарат кожухотрубного типу з плаваючою голов-
кою. Теплоносій надходить в міжтрубний простір, 
а охолоджуюча технічна вода відповідальних спо-
живачів подається в трубний пучок. Арматура на 
лінії подачі технічної води постійно відкрита. 

Апарат спирається на дві сідлові опори: рух-
ливу і нерухому. На обичайці корпусу розташовані 
патрубки входу і виходу робочого середовища. 
ТОАР кріпиться до будівельних конструкцій за 
допомогою зварювання. 

Теплообмінник відноситься до систем, важ-
ливих для безпеки і належить до 2-го класу безпе-
ки згідно [3]. 

Попередня оцінка технічного стану ТОАР 
енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС проведена на підс-
таві аналізу технічної документації, встановлення 
параметрів і критеріїв технічного стану, аналізу 
відмов і пошкоджень, аналізу результатів контро-
лю стану металу, аналізу умов експлуатації тепло-
обмінників, визначення механізмів старіння еле-
ментів ТОАР. За результатами даних робіт визна-
чено перелік критичних вузлів, зон і обсяг додат-
кового контролю технічного стану елементів теп-
лообмінника. 

Відповідно до [4] механічні властивості мета-
лу, відповідно до виміряних значень твердості, 
визначені за співвідношеннями, які наведені в 
табл. 1. 

Потенційні механізми старіння елементів 
ТОАР, ефекти старіння, параметри технічного ста-
ну та методи їх контролю визначені згідно [5] і 
представлені в табл. 2. 

Допустимі напруження призначаються різни-
ми для окремих категорій і груп категорій напру-
жень. 

Відповідно до [4] номінальне допустиме на-
пруження для елементів обладнання і трубопрово-
дів, навантажених внутрішнім тиском, приймаєть-
ся мінімальним з наступних значень: 
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де T
mR  ‒ межа міцності матеріалу, МПа; 
T

2,0pR  ‒ межа текучості матеріалу, МПа; 
nm = 2,6, n0,2 = 1,5; для перетинів поворотної 

камери n0,2 = 2,0. 
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Таблиця 1 ‒ Визначення механічних властивостей металу 
Марка сталі Тимчасовий опір, Rm

T, кг/мм2 Межа текучості, Rp0,2
T, кг/мм2 

08Х18Н10Т 0,38НВ, при 140 < НВ < 340 ‒4,28 + 0,238НВ + 0,00022НВ2 

 
Таблиця 2 ‒ Потенційні механізми старіння елементів ТОАР 

Механізми 
старіння 

Ефекти 
старіння 

Параметр 
технічного стану 

Метод контролю 
ефекту старіння 

1 2 3 4 

Термічне 
окрихчення 

Зміна механічних 
властивостей 

Межа міцності, 
межа текучості 

Руйнівний та/або неруйнівний 
методи контролю 

механічних властивостей 

Втома 

Зміна механічних 
властивостей 

Межа міцності, 
межа текучості 

Руйнівний та/або неруйнівний 
методи контролю 

механічних властивостей 

розтріскування Відсутність/наявність дефектів 
і їх геометричні розміри 

Неруйнівний контроль 
стану металу 

руйнування 

Значення накопиченого 
втомного пошкодження. 

Допустима кількість 
циклів навантаження 

Розрахунки на 
циклічну міцність. 
Контроль кількості 

циклів навантаження. 
Корозійне 

розтріскування 
під напругою 

розтріскування Відсутність/наявність дефектів 
і їх геометричні розміри 

Неруйнівний контроль 
стану металу 

 
Таблиця 3 – Допустимі напруження, МПа 

Матеріал Категорії напружень 
[σ] (σ)1 (σ)2 (σs)1 (σs)2 (σ)RV 1,35[σ]Th 1,7[σ]Th 

Сталь 
08Х18Н10Т 

НУЕ (Т = 150 оС) 
124 124 161,2 173,6 223,2 372,0 — — 

НУЕ (Т = 70 оС) 
126,8 126,8 164,4 177,5 228,2 380,4 — — 

ГВ (Т = 40 оС) 
128,4 — — — — 385,3 173,35 218,3 

 
Величини допустимих напружень для матері-

алів теплообмінного апарату при розрахункових 
параметрах (згідно [4]) наведені в табл. 3. 

[σ] – номінальне  допустиме напруження, 
МПа. 

(σ)1 – група категорій напружень, що визна-
чається за складовими загальних мембранних на-
пружень, МПа; 

(σ)2 – група категорій напружень, що визна-
чається за сумами складових загальних або місце-
вих мембранних і загальних згинальних напру-
жень, МПа; 

(σs)1 – група наведених напружень від меха-
нічних навантажень і сейсмічних впливів, яка ви-
значається за складовими загальних мембранних 
напружень, МПа; 

(σs)2 – група наведених напружень від меха-
нічних навантажень і сейсмічних впливів, яка ви-
значається за складовими мембранних і загальних 
згинальних напружень, МПа; 

(σ)RV – максимальний розмах наведених на-
пружень, який визначено за сумами складових 
загальних або місцевих мембранних, загальних і 
місцевих згинальних, загальних температурних 

напружень і напружень компенсації в обладнанні, 
МПа; 

[σ]Th – номінальне допустиме напруження 
при температурі гідравлічних випробувань, МПа; 

Основні параметри, які використовуються 
при проведенні перевірочного розрахунку міцності 
теплообмінника, визначені згідно [6], наведені в 
табл. 4. 

Для розглянутого теплообмінника були про-
ведені повірочні розрахунки на статичну міцність, 
циклічну міцність, і розрахунок на сейсмічні впли-
ви. Розрахунки виконані на номінальні розміри 
елементів згідно [4]. При повірочному розрахунку 
враховувалися всі діючі навантаження і розгляда-
лися всі режими експлуатації. 

Розрахунок теплообмінника виконаний за до-
помогою розрахункового коду APM Structure 3D, 
який використовується для розрахунку напруже-
но-деформованого стану, стійкості, власних і ви-
мушених коливань деталей і конструкцій з вико-
ристанням скінчено-елементного методу дискре-
тизації розрахункової області. Даний розрахунко-
вий код дозволяє створювати розрахункові моделі 
та досить близько описує геометрію вузлів. 
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Таблиця 4 – Основні розрахункові параметри 

Режими 
навантаження 

Найменування 
частин 

теплообмінника 

Значення 
тиску, МПа 

Значення 
температури, °C 

Робоче 
середовище 

1 2 3 4 5 
Робочий стан Корпус 2,1 +150 Розчин Н3ВО3 16 г/кг 

Гідравлічні випробування Корпус 2,9 +40 Розчин Н3ВО3 16 г/кг 
Робочий стан Трубна частина 0,5 +70 Технічна вода групи «А» 

Гідравлічні випробування Трубна частина 0,8 +40 Технічна вода групи «А» 
 

Розрахункова модель (рис. 1) побудована в 
розрахунковому коді APM Structure 3D з викорис-
танням кінцевого елемента «оболонка» для оби-
чайок корпусу, еліптичних днищ, штуцерів і опор. 
Навантаження від приєднаних трубопроводів були 
передані за допомогою моментів і зусиль для кож-
ного з розрахункових станів експлуатації облад-
нання. 

Розрахунковий аналіз напружено-
деформованого стану теплообмінника проведений 
із застосуванням методу скінченних елементів. 

Розрахункова модель має такі характеристи-
ки: кількість вузлів-56522, кількість об’ємних еле-
ментів-165737, кількість стрижневих елемен-
тів-1345. 

Кінематичні граничні умови задавалися у ви-
гляді обмеження всіх переміщень і поворотів кон-

струкції в нерухомій опорі, а також у вигляді пе-
реміщень в рухомий опорі по поздовжній осі роз-
міщення теплообмінника. 

Силові граничні умови задавалися у вигляді: 
– власної ваги теплообмінного апарату; 
– маси рідини; 
– внутрішнього тиску; 
– навантаження з боку приєднаних трубопро-

водів (зусилля і момент); 
– навантаження з боку приєднаних трубопро-

водів (зусилля і момент); 
– зусилля затяжки фланцевого з’єднання. 
Оцінка міцності обладнання при роботі в но-

рмальних умовах експлуатації (НУЕ) та при гідро-
випробуваннях (ГВ) відповідно до [3] приведена в 
табл. 5. 

 
Таблиця 5 ‒ Напруження в елементах теплообмінного апарату при НУЕ и ГВ, МПа 

Елемент 
теплообмінника (σs)2 НУЕ Допустиме 

напруження 1,3[σ] (σs)2 ГВ Допустиме 
напруження 1,7[σ]Th 

Корпус 45,98 

161,2 

61,70 

218,3 

Патрубки 87,39 120,32 
Обичайка внутрішня 78,46 108,44 
Розпірка обичайки 86,21 128,57 
Трубні дошки 12,22 32,91 
Теплообмінні трубки 71,67 116,25 
Кришка передня 28,26 39,47 
Кришка 9,96 

164,4 
12,60 

Опори 103,44 122,08 
 

З табл. 5 видно, що наведені напруження (σs)2 
в зонах конструкції, що розраховуються, не пере-
вищують допустимі значення напружень, отже, 
умова статичної міцності виконується. 

Процедура розрахунку на циклічну міцність 
повністю відповідає рекомендаціям і формулам, 
наведеним в [5], і виконана для попередньо обра-
них найбільш навантажених точок (за результата-
ми статичного розрахунку). В обраних точках ви-
значено тензор напружень від навантаження тис-
ком і температурним перепадом і від навантажен-
ня робочими параметрами з урахуванням концент-
рації напружень в місцях приварювання і патруб-
ках. 

На підставі даних про прогнозовані регламен-
тні і власні режими роботи теплообмінника, а та-
кож отриманих результатів розподілу напружень у 
вузлах теплообмінника у всіх розрахункових ста-
нах, можна зробити висновок, що сумарна накопи-
чена пошкоджуваність теплообмінника аварійного 
розхолоджування за термін 60 років становить: 
∑а = 0,0975, що на порядок менше, ніж допустиме 
значення пошкоджуваності [a] = 1. 

Таким чином, циклічна міцність елементів 
теплообмінника аварійного розхолоджування з 
урахуванням терміну експлуатації, рівним 60 років 
включно, забезпечена відповідно до вимог [4]. 
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Рис. 1 – Розрахункова модель теплообмінника 

 

 
Рис. 2 – Розподіл напружень в корпусі і опорних елементах теплообмінника при НУЕ+МРЗ 

(максимальний розрахунковий землетрус) 
 

 
Рис. 3 – Розподіл напружень в обичайці внутрішній з «плаваючим» еліптичним днищем 

і перегородками при НУЕ+МРЗ 
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Рис. 4 – Розподіл еквівалентних напружень в кришці передній теплообмінника при НУЕ+МРЗ 
 
 
 

 
Рис. 5 – Розподіл еквівалентних напружень в кришці теплообмінника при НУЕ+МРЗ 
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Рис. 6 – Розподіл еквівалентних напружень в теплообмінних трубках і трубних дошках при НУЕ+МРЗ 
 

Таблиця 6 ‒ Напруження в елементах 
теплообмінного апарату при НУЕ+МРЗ, МПа. 

Елемент теплообмін-
ника (σs)2 

Допустиме 
напруження 

1,8[σ] 
Корпус 44,41 228,2 
Патрубки 82,56 

223,2 

Обичайка внутрішня 82,20 
Розпірка обичайки 91,52 
Перегородка 63,49 
Трубні дошки 12,76 
Теплообмінні трубки 76,11 
Кришка передня 29,02 
Кришка 9,78 228,2 
Опори 84,20 228,2 
 

В якості вихідної інформації при проведенні 
аналізу сейсмостійкості використані спектри від-
гуку, наведені в [7]. В якості методу дослідження 
сейсмічного впливу на ТОАР був обраний лінійно-
спектральний метод. Відповідно до нього виділя-
ються власні частоти і власні форми коливань об-
ладнання, які потім комбінуються на основі спект-
рів відгуків. 

Розглянутий теплообмінний апарат відно-
ситься до першої категорії сейсмостійкості, тому 
відповідно до [8] він повинен розраховуватися на 
поєднання навантажень НУЕ+МРЗ. Розрахунок на 
сейсмічні впливи виконувався статичним методом 
з урахуванням прискорення ґрунту на позначці 
розміщення теплообмінника.  

Результати розрахунку напружень елементів 
теплообмінного апарату від сейсмічних наванта-
жень представлені на рис. 2‒6. 

Наведені напруження по групі категорій на-
пружень (σs)2 від сейсмічних навантажень, і порів-
няння їх з допустимими наведено в табл. 6. 

З табл. 6 видно, що наведені напруження (σs)2 
від сейсмічних навантажень в зонах конструкції, 
які розраховуються, не перевищують допустимих 
значень напружень, отже, умова міцності при сей-
смічних впливах забезпечена відповідно до [8]. 
 

Висновки 
 

Попередня оцінка технічного стану теплооб-
мінника аварійного розхолодження показала від-
повідність фактичних значень встановлених пара-
метрів технічного стану чисельним значенням і 
якісним показникам, що наведені в технічній, но-
рмативній або іншій документації для відповідних 
параметрів технічного стану. 

Аналізуючи результати додаткового контро-
лю металу методом заміру твердості  встановлено, 
що отримані значення механічних властивостей 
відповідають вимогам, зазначеним в [4]. 

Як видно з табл. 5 та 6 наведені напруження 
по групах категорій (σ)2 та (σs)2 відповідно в роз-
рахункових зонах конструкції не перевищують 
допустимі значення, отже умови статичної та сей-
смічної міцності виконуються. 

Циклічна міцність елементів теплообмінника 
аварійного розхолодження з урахуванням терміну 
експлуатації, рівного 60 років включно, забезпече-
на в відповідності з вимогами [2]. 
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