


2 

 

 

ЗМІСТ 

Стор. 

 Прийняті скорочення  3 

1 Загальні положення  4 

2 Критерії оцінки  5 

3 Об’єкти аналізу  8 

4 Аналіз наданих документів  9 

4.1 

Аналіз звіту «Оцінка технічного стану і продовження терміну 

експлуатації реактора енергоблоку №1 Южно-Української 

АЕС. Оцінка статичної та циклічної міцності елементів корпусу 

реактора на понадпроектний термін експлуатації» [Зв.1] 

  

 

 

9 

4.2 

Аналіз Рішення про продовження терміну експлуатації корпусу 

і верхнього блоку реактора енергоблоку №1 ВП ЮУ АЕС в 

понадпроектний термін по результатам виконання оцінки 

технічного стану ТР.1.3812.2894 від 20.03.2013 р. [Рш.2] 

  

 

 

22 

4.3 

Аналіз Звіту про виконання державної експертизи ядерної та 

радіаційної безпеки матеріалів «Рішення про продовження 

терміну експлуатації корпусу і верхнього блоку реактора 

енергоблоку  №1 ВП ЮУ АЕС в понадпроектний термін по ТР 

виконання оцінки технічного стану ТР.1.3812.2894 від 

20.03.2013 р.» [Зв.3] 

  

 

 

 

 

23 

Додаток А 

Циклічна пошкоджуваність. оцінка виконання умов циклічної 

міцності та врахування сейсмічних впливів згідно вимог Норм 

міцності ПНАЕ Г-7-002-86 

  

 

26 

Додаток Б 
Оцінка циклічної пошкоджуваності металу зварного з’єднання 

№ 3 

  

92 

Додаток В 
Результати визначення сценарію зміни температури, кільцевих 

та осьових напружень в металі КР при АС «22.10.85» 

  

136 

Додаток Г 
Оцінка опору крихкому руйнуванню і прогноз терміну 

безпечної експлуатації кр для ас «22.10.85» 

  

142 

Додаток Д 

Оцінка тенденції: можливого небезпечного впливу ас 

«22.10.85» на циклічну пошкоджуваність, на опір крихкому 

руйнуванню і на прогноз терміну безпечної експлуатації КР  

 
 

214 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ 

 

АЕС  - атомна електростанція 

АЕУ  - атомна енергетична установка (згідно ПНАЕ Г-7-002-86) 

АС  - аварійна ситуація (згідно ПНАЕ Г-7-002-86) 

ВВЕР  - водо-водяний енергетичний реактор 

ВП  - відокремлений підрозділ 

ГВ  - гідровипробування 

ДІЯРУ - Державна інспекція ядерного регулювання України 

ДНТЦ ЯРБ - Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної 

безпеки 

ІЯД  - інститут ядерних досліджень 

КНВ  - канал нейтронного вимірювання 

КР  - корпус реактору (з верхнім блоком) 

НУЕ  - нормальні умови експлуатації (згідно ПНАЕ Г-7-002-86) 

ПЗ  - проектний землетрус 

ПНАЕ - правила і норми в атомній енергетиці 

ПНУЕ - порушення НУЕ (згідно ПНАЕ Г-7-002-86) 

САОЗ  - система аварійного охолодження зони 

СУЗ  - система управління захистом 

ТК  - термоконтроль 

ТР  - технічне рішення 

ЮУАЕС - Южно-Українська АЕС 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Даний Аналіз документів щодо продовження терміну експлуатації енергоблоку 

№1 Южно-Української АЕС на їх відповідность вимогам розділу 5.6 Норм 

розрахунку на міцність обладнання та трубопроводів ядерних енергетичних 

установок ПНАЕ Г-7-002-86 (далі, відповідно, «Аналіз» та «Норми міцності») 

виконано згідно договору ЦПХ № 10 від 01 липня 2014 року на замовлення 

Національного екологічного центру України. 

 

1.2. На замовлення Національного екологічного центру України виконано аналіз 

наступних документів: 

 

[Зв.1] Звіт «Оцінка технічного стану і продовження терміну експлуатації реактора 

енергоблоку №1 Южно-Української АЕС. Оцінка статичної та циклічної міцності 

елементів корпусу реактора на понадпроектний термін експлуатації». 

 

[Рш.2] Рішення про продовження терміну експлуатації корпусу і верхнього 

блоку реактора енергоблоку №1 ВП ЮУ АЕС в понадпроектний термін по 

результатам виконання оцінки технічного стану ТР.1.3812.2894 від 20.03.2013 р. 

 

[Зв.3] Звіт про виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки 

матеріалів «Рішення про продовження терміну експлуатації корпусу і верхнього 

блоку реактора енергоблоку  №1 ВП ЮУ АЕС в понадпроектний термін по ТР 

виконання оцінки технічного стану ТР.1.3812.2894 від 20.03.2013 р.». 

 

1.3. На основі аналізу зазначених документів підготовлено результати та висновки, 

що містять: 

 

1) перелік параметрів та заходів, які не було досліджено або/та проведено в 

рамках відповідних експертиз чи розрахунків для оцінки можливості безпечної 

роботи енергоблоку №1 ЮУАЕС по кожному документу; 

 

2) інформацію про достатній об’єм виконаних робіт в рамках відповідних 

експертиз чи розрахунків по кожному документу із зазначенням 

робіт/заходів/розрахунків, які доцільно виконати в рамках відповідних експертиз чи 

розрахунків по кожному документу; 

 

3) інформацію про відповідність заходів та розрахунків, здійснених в рамках 

відповідних експертиз чи технічних рішень, вимогам національної та міжнародної 

нормативно-технічної документації із зазначенням невідповідностей; 

 

4) перелік заходів, параметрів та розрахунків, які необхідно 

провести/дослідити/здійснити в рамках відповідних експертиз чи розрахунків для 

оцінки можливості експлуатації відповідних елементів енергоблоку №1 ЮУАЕС  у 

понадпроектний термін. 
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

 

 Під час виконання даного Аналізу, окрім вищевказаних документів та задач, 

були з’ясовані додаткові важливі факти. В зв’язку з цим Аналіз було виконано з 

урахуванням вимог і даних наступних норм і документів: 

 

[НД.1] Норми розрахунку на міцність обладнання та трубопроводів атомних 

енергетичних установок ПНАЕ Г-7-002-86. 

 

[Рк.2]  Guidelines on pressurized thermal shock analysis for WWER nuclear power 

plants IAEA-EBP-WWER-08. 

 

[Пб.3]  G. Glinka. Development of weight functions and computer integration 

procedures for calculating stress intensity factors around cracks subjected to complex stress 

fields.  

 

[Пб.4]  Г.В. Кузнецов, М.А. Шеремет. Разностные методы решения задач 

теплопроводности. Учебное пособие.  

 

[Пб.5]  Л.І. Чирко. Порівняння українського та російського підходів до 

визначення параметрів окрихчування металу корпусів реакторів. 

 

[Пб.6]  Симонов Е.Я. Продление срока эксплуатации реакторных установок 

АЭС, выработавших ресурс, сооружение новых АЭС - опасная техническая авантюра. 

 

Основні критерії оцінки документів [Зв.1], [Р.2] та [Зв.3] прийняті згідно 

наступних обов’язкових вимог Норм міцності [НД.1]: 

 

2.1 пункт 1.2.1 Норм міцності [НД.1]. 

«В основу прийнятих в Нормах методів розрахунку покладені принципи оцінки 

за наступними граничними станами: 

1) короткочасне руйнування (в'язке і крихке); 

2) руйнування в умовах повзучості при статичному навантаженні; 

3) пластична деформація по усьому перерізу деталі; 

4) накопичення гранично допустимої деформації повзучості; 

5) циклічне накопичення пластичної деформації, яке призводить до 

неприпустимої зміни розмірів або квазістатичного руйнування; 

6) виникнення макротріщин при циклічному вантаженні; 

7) втрата стійкості»; 
 

2.2 пункт 1.2.2 Норм міцності [НД.1]. 

«При оцінці міцності обладнання та трубопроводів повинні повністю 

задовольнятися … вимоги … перевірочного розрахунку»; 

 

2.3 пункт 1.2.6 Норм міцності [НД.1]. 

 « … проводять перевірочний розрахунок, що включає необхідні розділи з 

наступного переліку: 

 1) розрахунок на статичну міцність; 

 2) розрахунок на стійкість; 
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3) розрахунок на циклічну та тривалу циклічну міцність; 

4) розрахунок на опір крихкому руйнуванню; 

5) розрахунок на тривалу статичну міцність; 

6) розрахунок на прогресуючу формозміну; 

7) розрахунок на сейсмічні впливи; 

8) розрахунок на віброміцність. 

… »; 

 

2.4 пункт 1.2.10 Норм міцності [НД.1]. 

 «Перевірочний розрахунок на міцність при циклічному та тривалому 

циклічному навантаженні виконують на основі аналізу загальної та місцевої 

напруженості з метою виключення появи тріщин [див. 6) п. 1.2.1]. 
 … 

 В результаті розрахунку на міцність при циклічному та тривалому циклічному 

навантаженні визначають допустиме число повторень експлуатаційних режимів для 

заданих повторних експлуатаційних теплових і механічних навантажень, температур і 

ресурсу або припустимі теплові і механічні навантаження для заданого числа 

повторень експлуатаційних режимів і ресурсу експлуатації»; 

 

2.5 пункт 5.1.2 Норм міцності [НД.1]. 

«Перевірочний розрахунок проводять з урахуванням всіх розрахункових 

навантажень і всіх розрахункових режимів експлуатації. …». 

Пункт 5.1.3 Норм міцності [НД.1]. 

«Основними розрахунковими навантаженнями є: 

внутрішній і зовнішній тиск; 

маса виробу і його вмісту; 

додаткові навантаження (маса приєднаних виробів, ізоляції трубопроводів та т. 

п.); 

зусилля від реакції опор і трубопроводів; 

температурні впливи; 

вібраційні навантаження; 

сейсмічні впливи». 

Пункт 5.1.4 Норм міцності [НД.1]. 

«Основними розрахунковими режимами експлуатації є: 

затяг болтів та шпильок; 

пуск; 

стаціонарний режим; 

робота системи аварійного захисту; 

зміна потужності реактору; 

зупинка; 

гідро- або пневмовипробування; 

порушення нормальних умов експлуатації; 

аварійна ситуація». 

 

2.6 пункт 5.6.19 Норм міцності [НД.1]. 

«Умова міцності при наявності різноманітних циклічних навантажень 

перевіряється по формулі: 
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де Ni - число циклів i-го типу за час експлуатації; k – загальне число типів циклів; 

[N0]i - допустиме число циклів i-го типу; а – накопичене втомне пошкодження, 

граничне значення якого [aN] = 1». 

 

2.7 пункт 5.8.1.6 Норм міцності [НД.1]. 

«Опір крихкому руйнуванню вважають забезпеченим, якщо для обраного 

розрахункового дефекту у вигляді тріщини в режмі експлуатації що розглядається 

виконується умова 

 K KI I i
 ,

 
де [KI]i – припустиме значення коефіцієнту інтенсивності напружень»; 

 

2.8 пункт 5.11.2.14 Норм міцності [НД.1]. 

«Розрахунок на циклічну міцність проводять по розділу 5.6. 

Розрахунок допускається проводити, використовуючи максимальну амплітуду 

напружень, що визначається з урахуванням впливів НУЕ+ПЗ. При цьому число 

циклів навантаження приймають рівним 50. 

Вказаний розрахунок допускається не проводити, якщо сумарна 

пошкоджуваність від навантажень, діючих на обладнання і трубопроводи без 

урахування сейсмічних впливів в процесі експлуатації АЕУ, не перевищує 0,8». 
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3. ОБ’ЄКТИ АНАЛІЗУ 

 

 Об’єктами данного Аналізу є елементи конструкції КР, циклічна 

пошкоджуваність яких згідно [Зв.1] перевищує допустиму межу (наведена в пункті 

2.6 Аналізу): фланцеві з’єднання СУЗ, КНВ та ТК, кришка з патрубками СУЗ, КНВ та 

ТК, вузол ущільнення реактору, зона зварного з’єднання сорочки патрубка САОЗ до 

наплавки КР, розділове кільце, зварні з’єднання № 3 та № 4. 

Розташування перелічених елементів конструкції КР наведене на Малюнку 1. 

 

 
Малюнок 1. Зони КР, розглянуті в даному аналізі. 
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4. АНАЛІЗ НАДАНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

4.1 Аналіз звіту «Оцінка технічного стану і продовження терміну експлуатації 

реактора енергоблоку №1 Южно-Української АЕС. Оцінка статичної та циклічної 

міцності елементів корпусу реактора на понадпроектний термін експлуатації» [Зв.1] 

 

4.1.1 Вибір точок для оцінки міцності взагалі і для оцінки циклічної міцності 

зокрема повинен виконуватись з урахуванням пункту 5.3.2 Норм міцності [НД.1] для 

найбільш навантажених областей. 

 Згідно пунктів 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6 Норм міцності [НД.1], циклічна міцність 

оцінюється по значенням амплітуд приведених умовних пружних напружень (σaF). 

Вони в свою чергу згідно розділу 5.3[НД.1] визначаються як різниця приведених 

напружень (σ) (пункт 5.3.8 [НД.1]) для різних моментів часу режиму, що 

розглядається (Малюнок 5.1 [НД.1]). Приведені ж напруження (σ) для даного 

моменту часу дорівнюють різниці найбільшого і найменшого з трійки головних 

напружень (пункт 5.3.8 [НД.1]). 

Отже, коректний вибір найбільш навантажених зон для оцінки циклічної 

міцності можливий лише за результатами аналізу амплітуд приведених умовних 

пружних напружень (σaF). Коректність вибору найбільш навантажених областей для 

оцінки циклічної міцності за результатами аналізу значень інших категорій 

напружень окрім (σaF) є сумнівною. 

Як приклад, наступне обгрунтування вибору зон для оцінки циклічної міцності 

і пояснення їх значного навантаження для фланцевого з’єднання патрубків СУЗ, 

викладене в пункті 2.5.2 звіту [Зв.1], є типовим для всього цього звіту (мовою 

оригіналу): 

«Наибольшее накопленное усталостное повреждение получено для наплавки. 

Причиной значительного усталостного повреждения в наплавке являются высокие 

напряжения в наплавке при температуре, отличающейся от температуры 

ненапряженного состояния, по причине разницы коэффициентов линейного 

расширения наплавки и основного материала. Таким образом, каждое, хотя и 

медленное, изменение температуры вносит значительный вклад в усталостное 

повреждение материала наплавки. В наплавке также неблагоприятным образом 

отражаются концентраторы напряжения, именно в местах острых внутренних 

переходов, то есть, в нашем случае, в точке № 36». 

Пояснення або позначення щодо категоріїв напружень в звіті  [Зв.1] відсутні 

(див. його пункти 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 2.6.2, 2.7.2, 2.8.1-2.8.4). Таким чином 

відповідне обгрунтування вибору точок і зон оцінки циклічної міцності в звіті [Зв.1] в 

необхідному обсязі відсутнє (можливо воно надано в інших звітах, що розроблялись 

ІЯД Ржеш на замовлення ВП ЮУАЕС по контракту № 02-2007 від 01 лютого 2008 

року). 

Слід зазначити, що вищенаведений аналіз без врахування амплітуд приведених 

умовних пружних напружень (σaF) дещо допустимий для режимів НУЕ і ГВ, оскільки 

вони починаються і закінчуються розвантаженими станами, коли приведені (σ) та 

головні σi напруження дорівнюють нулю, а режими між цими станами проходять 

стаціонарно.  

Для режимів порушення нормальних умов експлуатації та аварійних ситуацій 

(АС) такий підхід неприпустимий, оскільки початкові значення приведених (σ) та 

головних σi напружень відмінні від нульових, а їх зміна під час режимів має 



10 

 

нестаціонарний характер. Тому в даному випадку високі головні та/або приведені 

напруження не завжди є причиною високих амплітуд приведених умовних пружних 

напружень (σaF), по яким визначається пошкоджуваність (і навпаки). 

Враховуючи вищесказане в даному розділі, можна зробити застереження про 

можливий некоректний вибір в звіті  [Зв.1] точок для оцінки циклічної міцності і про 

можливий пропуск в звіті  [Зв.1] більш небезпечних точок елементів конструкції КР. 

 

4.1.2 В звіті [Зв.1] виконано прогноз пошкоджуваності КР для 60 років експлуатації. 

Поточний стан КР на дату прийняття рішення [Рш.2] про подовження проектного 

терміну експлуатації (20 березня 2013 року) відповідає 30 рокам експлуатації. Згідно 

узгодженому ДІЯРУ рішенню [Рш.2] термін експлуатації корпусу і верхнього блоку 

реактора енергоблоку  №1 ВП ЮУ АЕС подовжено в понадпроектний термін до 38 

паливної кампанії, тобто до 40 років експлуатації. 

Значення пошкоджуваності і оцінка циклічної міцності КР для 30 та 40 років 

експлуатації в звіті [Зв.1] відсутні. Тому оцінки виконання вимог пунктів 5.6.19 та 

5.11.2.14 Норм міцності [НД.1] щодо додержання умов циклічної міцності і 

необхідності врахування додаткових 50 циклів навантаження від сейсмічних впливів 

ускладнені (відповідні критерії оцінки наведено в пунктах 2.6 та 2.8 Аналізу). 

Для їх визначення, незалежної оцінки і перевірки відповідності вимогам Норм 

міцності [НД.1] в Аналізі виконана апроксимація пошкоджуваності для кожного з 

зазначених в розділі 3 Аналізу елементів конструкції КР. Апроксимація враховує 

темп реалізації режимів, відповідний даним Таблиці 3 [Зв.1], а також можливі 

найбільший і найменший внески режимів в пошкоджуваність елементу КР, що 

розглядається. 

Результати апроксимації наведено в Малюнках А.1-А.66 та в строках 4 Таблиць 

А.1-А.57 Додатку А. 

Результати оцінки виконання вимог пункту 5.11.2.14 Норм міцності [НД.1] 

щодо необхідності врахування додаткових 50 циклів навантаження від сейсмічних 

впливів наведено в строках 5 Таблиць А.1-А.57 Додатку А.  

Результати оцінки виконання вимог пункту 5.6.19 Норм міцності [НД.1] щодо 

додержання умов циклічної міцності наведено в строках 6 Таблиць А.1-А.57 Додатку 

А. 

Узагальнені результати, одержані в Додатку А, наведено в Таблиці 1. Вони 

свідчать про те, що для більшої кількості критичних елементів реактору і верхнього  

блоку (в Таблиці 1 позначено темним фоном), що розглядаються в даному Аналізі 

(розділ 3) як для 30, так і для 40 років експлуатації: 

1) умови циклічної міцності не виконано (критерій пункту 2.6 Аналізу); 

2) 50 циклів сейсмічного навантаження повинні бути додатково враховані 

(критерій пункту 2.8 Аналізу). 

З приводу останньої позиції будь-яка інформація і результати в звіті [Зв.1] 

відсутні (можливо вони надані в інших звітах, що розроблялись ІЯД Ржеш на 

замовлення ВП ЮУАЕС по контракту № 02-2007 від 01 лютого 2008 року). По 

даному питанню звіт [Зв.1] недопрацьований. 

Щодо невиконання умов циклічної міцності (пункт 5.6.19 Норм міцності 

[НД.1]), характерними для звіту [Зв.1] є доводи, наведені в його пункті 2.5.2 (на 

прикладі фланцевого з’єднання патрубків СУЗ) (мовою оригіналу): 

«Ухудшению результатов способствует также коэффициент снижения 

усталостной прочности в сварном шве и наплавке φs. 
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Следует отметить, что требования к оценке циклической прочности наплавки, 

изложенные в ПНАЭ Г-7-002-86 …, являются консервативными. Например, в 

соответствии с параграфом NB-3122.3 норм ASME … наплавку при оценке 

статической и циклической прочности (NB-3222.2 и NB-3222.4) можно не учитывать, 

если ее номинальная толщина составляет 10% (или меньше) от номинальной 

толщины изделия. 

Кроме того, невыполнение условия циклической прочности не означает 

непременное возникновение дефектов в области, для которых получено высокое 

накопленное усталостное повреждение. Принимая во внимание консервативность 

расчетов (прежде всего используемые коэффициенты запаса прочности при 

определении допускаемой амплитуды напряжения nσ и nN , и также консервативно 

низкие значения механических свойств материала и др.), положительные результаты 

контроля состояния метала за прошедший период эксплуатации, рекомендуется 

ОП ЮУАЭС при выполнении периодического неразрушающего контроля в 

сверхпроектный период эксплуатации руководствоваться требованиями Типовой 

программы АИЭУ-9-04». 

По суті, наведене можна трактувати наступним чином: у невиконанні Норм 

міцності ПНАЕ Г-7-002-86 винні Норми міцності ПНАЕ Г-7-002-86. До того ж норми 

ASME на АЕС України не діють, а їх застосування повинно бути обґрунтоване на 

відповідність чинним українським нормам, конструкціям і матеріалам виготовлення, і 

узгоджене ДІЯРУ, про що в звіті [Зв.1] будь-яка інформація відсутня (згідно пункту 

5.2 звіту ДНТЦ ЯРБ [Зв.3], листом ДІЯРУ №15-31/2982 від 02 червня 2009 року, 

допущено до застосування на АЕС України методику «VERLIFE-2003»). 

Посилання на позитивні результати контролю металу «за минулий період 

експлуатації» є недоречним, оскільки «минулому періоду експлуатації» відповідає 

менша тривалість експлуатації КР, а отже і менша циклічна пошкоджуваність. 

Додатково можна зауважити, що доводи в звіті [Зв.1] про перевищення 

припустимої межи циклічної пошкоджуваності лише в наплавленні, а не в основному 

металі, з урахуванням сказаного в розділі 4.1.1 Аналізу, є передчасними і потребують 

додаткової перевірки. 

Враховуючи вищесказане в даному розділі, слід зазначити про невиконання в 

звіті [Зв.1] вимог пунктів 5.6.19 та 5.11.2.14 Норм міцності [НД.1]: для термінів 

експлуатації реактору 30 (поточний стан), 40 (погоджений ДІЯРУ термін подовження 

експлуатації) і 60 років (обрахована в звіті [Зв.1]) циклічна міцність реактору блоку 

№ 1 ВП ЮУАЕС не забезпечена, сейсмічні впливи в повному обсязі не враховані. 

 

4.1.3 В інтернет-публікації [Пб.6] наведена наступна інформація (мовою оригіналу): 

«Из анализа неблагоприятных событий на АЭС удалось сохранить наиболее опасные 

данные из несанкционированных режимов, состоявшихся 25.12.82г. на блоке № 1 

ЮУАЭС (сброс пара из трубопровода «собственных» нужд) и там же 22.10.85г. 

(«провал» давления пара в ПГ сбросом пара из него). При «верхнем» пределе по 

проекту скорости изменения температуры теплоносителя в 1-м контуре 60С/час для 

аварийного расхолаживания при событиях имели место скорости расхолаживания 

334С/час и 1800С/час соответственно. Причём, руководство станции пыталось 

утаить эти события, однако по другим каналам надзорные органы были 

информированы об этих опасных режимах и, соответственно, затребовали со станции 

акты их расследования». 

 Тобто, до кінця 1985 року на блоці № 1 ВП ЮУАЕС мали місце принаймі дві 

аварійні ситуації з жорстким охолодженням 1-го контуру, до якого входить і реактор. 
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Таблиця 1. Оцінка циклічної міцності КР і необхідність врахування сейсмічних впливів для 30, 40 та 60 років експлуатації. 

№№ 

п/п 

Елемент 

КР 
Вузол елементу КР 

Пункт Норм міцності ПНАЕ Г-7-

002-86 та його вимога 

Термін експлуатації, років 

30 40 60 

1 
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У
З
 

сорочка. Зона 24 ([Зв.1], Таблиця 

24) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 

наплавлення та зварне з’єднання 

сорочки до наплавлення. Зона 36 

([Зв.1], Таблиця 25) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 

2 

Ф
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ан
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е 
з’

єд
н
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н

я
 К

Н
В

 наплавлення та зварне з’єднання 

сорочки до наплавлення. Зона 19 

([Зв.1], Таблиця 30) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 

сорочка. Зона 26 ([Зв.1], Таблиця 

29) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано не виконано не виконано 

наплавлення та зварне з’єднання 

сорочки до наплавлення. Зона 36 

([Зв.1], Таблиця 30) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 

3 

Ф
л
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єд
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ан
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я
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К
 сорочка. Зона 26 ([Зв.1], Таблиця 

34) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано не виконано не виконано 

наплавлення та зварне з’єднання 

сорочки до наплавлення. Зона 36 

([Зв.1], Таблиця 35) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 
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Продовження Таблиці 1. 

№№ 

п/п 

Елемент 

КР 
Вузол елементу КР 

Пункт Норм міцності ПНАЕ Г-7-

002-86 та його вимога 

Термін експлуатації, років 

30 40 60 

4 

К
р
и

ш
к
а 

з 
п

ат
р
у
б

к
ам

и
 С

У
З

, 
К

Н
В

 т
а 

Т
К

 

зона 6 площини I ([Зв.1], Таблиця 

38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 

зона 9 площини I ([Зв.1], Таблиця 

38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 

зона 10 площини I ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано не виконано не виконано 

зона 11 площини I ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 

зона 12 площини I ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 

зона 13 площини I ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано не виконано не виконано 

зона 14 площини I ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 
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Продовження Таблиці 1. 

№№ 

п/п 

Елемент 

КР 
Вузол елементу КР 

Пункт Норм міцності ПНАЕ Г-7-

002-86 та його вимога 

Термін експлуатації, років 

30 40 60 

4 
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и
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 (
п

р
о

д
о

в
ж
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я
) 

зона 15 площини I ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано не виконано не виконано 

зона 16 площини I ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 

зона 6 площини II ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 

зона 9 площини II ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 

зона 10 площини II ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 

зона 11 площини II ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 

зона 12 площини II ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 

 



 

1
5
 

 

 

 

 

Продовження Таблиці 1. 
№№ 

п/п 

Елемент 

КР 
Вузол елементу КР 

Пункт Норм міцності ПНАЕ Г-7-

002-86 та його вимога 

Термін експлуатації, років 

30 40 60 
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я
) 

зона 6 площини III ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано не виконано не виконано 

зона 9 площини III ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано не виконано не виконано 

зона 11 площини III ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано не виконано не виконано 

зона 12 площини III ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано не виконано не виконано 

зона 14 площини III ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано не виконано не виконано 

зона 15 площини III ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 

зона 16 площини III ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 
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Продовження Таблиці 1. 

№№ 

п/п 

Елемент 

КР 
Вузол елементу КР 

Пункт Норм міцності ПНАЕ Г-7-

002-86 та його вимога 

Термін експлуатації, років 

30 40 60 

4 
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я
) 

зона 6 площини IV ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 

зона 9 площини IV ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 

зона 10 площини IV ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 

зона 11 площини IV ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано не виконано не виконано 

зона 12 площини IV ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано не виконано не виконано 

зона 14 площини IV ([Зв.1], 

Таблиця 38) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 
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Продовження Таблиці 1. 

№№ 

п/п 

Елемент 

КР 
Вузол елементу КР 

Пункт Норм міцності ПНАЕ Г-7-

002-86 та його вимога 

Термін експлуатації, років 

30 40 60 
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зони 24 площини I ([Зв.1], 

Таблиця 39) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 

зони 24 площини II ([Зв.1], 

Таблиця 39) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 

зони 24 площини III ([Зв.1], 

Таблиця 39) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 

зони 24 площини IV ([Зв.1], 

Таблиця 39) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 

зони 25 площини I ([Зв.1], 

Таблиця 39) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 

зони 25 площини II ([Зв.1], 

Таблиця 39) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано не виконано не виконано 

зони 25 площини III ([Зв.1], 

Таблиця 39) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 

зони 25 площини IV ([Зв.1], 

Таблиця 39) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано не виконано не виконано 
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Продовження Таблиці 1. 
№№ 

п/п 

Елемент 

КР 
Вузол елементу КР 

Пункт Норм міцності ПНАЕ Г-7-

002-86 та його вимога 

Термін експлуатації, років 

30 40 60 
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внутрішня поверхня 

наплавлення. Зона 7 ([Зв.1], 

Таблиця 11) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано не виконано не виконано 

внутрішня поверхня 

наплавлення. Зона 15 ([Зв.1], 

Таблиця 11) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 

внутрішня поверхня 

наплавлення. Зона 18 ([Зв.1], 

Таблиця 11) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 

внутрішня поверхня 

наплавлення. Зона 19 ([Зв.1], 

Таблиця 11) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
не виконано не виконано не виконано 
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приварювання сорочки патрубка 

до КР. Зона 11 І ([Зв.1], Таблиця 

15) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 

приварювання сорочки патрубка 

до КР. Зона 11 ІІ ([Зв.1], Таблиця 

15) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 
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Продовження Таблиці 1. 

№№ 

п/п 

Елемент 

КР 
Вузол елементу КР 

Пункт Норм міцності ПНАЕ Г-7-

002-86 та його вимога 

Термін експлуатації, років 

30 40 60 

8 
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наплавлення. Зона 42 ([Зв.1], 

Таблиця 9) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
не виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано не виконано не виконано 

наплавлення. Зона 43 ([Зв.1], 

Таблиця 9) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 

наплавлення. Зона 44 ([Зв.1], 

Таблиця 9) 

5.11.2.14. Врахування додаткових 50 

циклів від сейсмічних впливів 
виконано не виконано не виконано 

5.6.19. Виконання умови циклічної 

міцності   1 aa  
виконано виконано не виконано 
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Керуючись критерієм, наведеним в пункті 2.5 Аналізу, і з урахуванням 

наведеного в [Пб.6], виконана перевірка даних Таблиць 2 та 3 звіту [Зв.1]. За її 

результатами з’ясовано, що станом на 31 грудня 2009 року в звіті [Зв.1] врахована 

лише одна аварійна ситуація (мовою оригіналу): «непосадка клапанов устройства 

сброса пара БРУ-А, БРУ-К (по одному на каждое устройство)» (пункт 3.5 Таблиці 2 

звіту [Зв.1]). З урахуванням змісту Таблиці 3 звіту [Зв.1], вказаний аварійний режим 

мав місце в період першої паливної кампанії. Вочевидь, з урахуванням дат, вказаних в 

[Пб.6], в звіті [Зв.1] з двох наведених в [Пб.6] врахована лише перша менш жорстка 

АС, що, згідно [Пб.6], мала місце 25 грудня 1982. Друга ж, значно жорсткіша аварійна 

ситуація зі швидкістю охолодження 1-го контуру 1800ᵒC/годину, що, згідно змісту 

[Пб.6] мала місце 22 жовтня 1985 року, в звіті [Зв.1], вочевидь, не врахована. 

 В подальшому для зручності викладання в тексті Аналізу даний режим 

означено як «22.10.85» (по даті події). 

 

4.1.4 Зварне з’єднання № 3 КР блоку № 1 ВП ЮУАЕС. Оцінка циклічної міцності 

для режимів НУЕ, ГВ і АС «22.10.85», оцінка опору крихкому руйнуванню та ресурсу 

для режиму «22.10.85». Оцінка негативної тенденції 

 

 З урахуванням вказаної швидкості охолодження, режим «22.10.85», вочевидь, 

мав жорсткий характер. Однак будь-яка інша інформація про його параметри 

відсутня. Має сенс з’ясування можливого впливу режиму «22.10.85» на технічний 

стан та на ресурс КР. Відповідна консервативна розрахункова оцінка такого впливу на 

метал реактору з позиції циклічної міцності та опору крихкому руйнуванню виконана 

в рамках даного Аналізу в пункті 4.1.4 та в Додатках Б-Д додатково до технічного 

завдання до договору № ЦПХ № 10 від 01 липня 2014 року. 

 Вихідні дані (припущення) та основні висновки щодо можливого негативного 

впливу режиму «22.10.85» на стан металу реактору наведено в додатку Д. Відповідні 

негативні тенденції наступні: 

 

1) більш стрімке охолодження металу реактору (жорсткий термошок) відповідає 

порівняно зменьшеному значенню його залишкового ресурсу/строку служби 

(Таблиця Д.2 Додатку Д); 

 

2) врахування зсуву критичної температури крихкості від втомної 

пошкоджуваності ΔTN також може зменьшувати залишкового ресурсу/строку служби 

реактору (розділ Д.4 Додатку Д). 
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4.1.5 Висновки за результатами аналізу звіту «Оцінка технічного стану і 

продовження терміну експлуатації реактора енергоблоку №1 Южно-Української АЕС. 

Оцінка статичної та циклічної міцності елементів корпусу реактора на 

понадпроектний термін експлуатації» [Зв.1] 

 

З урахуванням пункту 1.3 Аналізу, за результатами розгляду звіту [Зв.1], можна 

заключити наступне: 

 

1) точки для визначення циклічної міцності елементів конструкції КР обрано на 

основі напружень, категорія яких не визначена, і без урахування нормативної 

методики розділу 5.3 Норм міцності ПНАЕ Г-7-002-86 [НД.1]. Отже, можливий 

некоректний вибір цих точок і пропуск інших зон, важливих з позиції циклічної 

міцності;  

 

2) для значної кількості зон КР не виконується умова циклічної міцності і не 

враховано 50 додаткових циклів навантаження від сейсмічних впливів (пункти 5.6.19 

та 5.11.2.14 Норм міцності ПНАЕ Г-7-002-86 [НД.1]). Доводи в звіті [Зв.1] про 

позитивні результати раніш виконаного контролю металу реактору відповідають 

меншому терміну його експлуатації, суперечать пункту 1.2.10 Норм міцності ПНАЕ 

Г-7-002-86 [НД.1] і не можуть бути заходом попередження виникненню втомлених 

тріщин;  

 

3) необхідна ретельна перевірка факту ігнорування з боку ВП ЮУАЕС і ІЯД 

Ржеж аварійного режиму, що, можливо, мав місце на блоці № 1 ВП ЮУАЕС 22 

жовтня 1985 року. У разі підтвердження має місце невиконання пунктів 5.1.2 та 5.1.4 

Норм міцності ПНАЕ Г-7-002-86 [НД.1], і неврахування вкрай небезпечного і 

жорсткого аварійного режиму, який негативно вплинув на циклічну міцність реактору 

і, вочевидь, суттєво обмежує його ресурс/строк служби (що тенденційно 

підтверджено одержаними в Аналізі результатами). У разі підтвердження його 

наявності необхідно виконати ретельну оцінку міцності і ресурсу реактору блоку № 1 

ВП ЮУАЕС з урахуванням всіх даних про вказаний аварійний режим і про технічні 

характеристики реактору; 

 

4) з урахуванням вищенаведеного і вимог пунктів 1.2.2 та 1.2.6 Норм ПНАЕ Г-7-

002-86 [НД.1], міцність корпусу реактору і його верхнього блоку не забезпечена. Звіт 

[Зв.1] недоопрацьований і розроблений з грубими порушеннями вимог Норм міцності 

[НД.1]; 

 

5) враховуючи все викладене в розділі 4.1 Аналізу, необхідна переоцінка 

циклічної міцності, опору крихкому руйнуванню та прогнозованого залишкового 

ресурсу/терміну служби реактору блоку № 1 ВП ЮУАЕС. 
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4.2 Аналіз Рішення про продовження терміну експлуатації корпусу і верхнього 

блоку реактора енергоблоку №1 ВП ЮУ АЕС в понадпроектний термін по 

результатам виконання оцінки технічного стану ТР.1.3812.2894 від 20.03.2013 р. 

[Рш.2] 

 

Методологічною основою для оцінки положень рішення [Рш.2] є результати 

розгляду звіту [Зв.1], викладені в розділі 4.1 Аналізу. Стосовно рішення [Рш.2] можна 

заключити наступне: 

 

4.2.1 Виконання основного пункту 1 (і пункту 4.8) розділу «Вирішили» рішення 

[Рш.2] не має сенсу без суттєвого доопрацювання звіту [Зв.1] (і, вочевидь, інших 

звітів, розроблених в рамках по контракту № 02-2007 від 01 лютого 2008 року), 

оскільки терміни подовження експлуатації реактору блоку № 1 ВП ЮУАЕС, вказані в 

пункті 1 рішення [Рш.2], базуються на розрахунку реактору на міцність. Коректність 

же їх результатів, викладених, зокрема, в звіті [Зв.1], вельми сумнівна. До того ж, як 

вже зазначалось в Аналізі, потребує перевірки факт можливого неврахуванням 

аварійного режиму «22.10.85».  

 

4.2.2 Решта пунктів розділу «Вирішили» рішення [Рш.2] в будь-якому випадку є 

корисною для забезпечення безпечної експлуатації реактору блоку № 1 ВП ЮУАЕС. 

 

4.2.3 Висновки за результатами аналізу Рішення про продовження терміну 

експлуатації корпусу і верхнього блоку реактора енергоблоку №1 ВП ЮУ АЕС в 

понадпроектний термін по результатам виконання оцінки технічного стану 

ТР.1.3812.2894 від 20.03.2013 р. [Рш.2]. 

 

З урахуванням завдань пункту 1.3 Аналізу, за результатами розгляду рішення 

[Рш.2] можна заключити наступне: 

 

1) без суттєвої переробки звіту [Зв.1] та уточнення його результатів згідно 

висновків розділу 4.1 Аналізу, нові  понадпроектні терміни експлуатації реактору і 

верхнього блоку, наведені в пунктах 1 та 4.8 вирішальної частини рішення [Рш.2], 

залишаються сумнівними; 

 

2) інші пункти вирішальної частини рішення [Рш.2] є корисними для забезпечення 

подальшої надійної і безпечної роботи реактору; 

 

3) виконання рішення [Рш.2] щодо подовження терміну експлуатації (верхнього 

блоку – до 22 грудня 2042 року; реактору з фланцем – до 38-ї паливної кампанії або 

до 40-го року експлуатації реактору) на основі існуючої редакції звіту [Зв.1] не є 

доцільним і безпечним. 
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4.3 Аналіз Звіту про виконання державної експертизи ядерної та радіаційної 

безпеки матеріалів «Рішення про продовження терміну експлуатації корпусу і 

верхнього блоку реактора енергоблоку  №1 ВП ЮУ АЕС в понадпроектний термін по 

ТР виконання оцінки технічного стану ТР.1.3812.2894 від 20.03.2013 р.» [Зв.3] 

 

4.3.1 На думку розробників Аналізу, незважаючи на значний об’єм звіту ДНТЦ ЯРБ 

[Зв.3], більш-менш деталізована та поглиблена інформація з суто питань міцності і 

ресурсу реактору блоку № 1 ВП ЮУАЕС викладена лише в його пункті 4.3.6. 

Згідно пункту 4.3.6 звіту [Зв.3], запас на виконання умов крихкої міцності по 

критичній температурі крихкості Tk для зварювального з’єднання № 4 складає від 

+7,5ᵒC до +28,0ᵒC, а для з’єднання № 3 – +2,3ᵒC та +2,0ᵒC для радіаційного 

напрацювання 36,610
18

 та 37,310
18

 (
2см

нейтронів
), відповідно, для  середини та кінця 

38-ї паливної кампанії (40-й рік експлуатації). 

 (Відповідна інформація в звіті ІЯД Ржеж [Зв.1] відсутня). 

 Згідно     паспортним   даним,   для металу   зварювального    з’єднання   № 3 

Tk0 = -20ᵒC, а для з’єднання № 4 Tk0 = -15ᵒC. До того ж зварне з’єднання № 3 

знаходиться нижче, ніж зварне з’єднання № 4. А отже при аварійному охолодженні 

активної зони реактору з’єднання № 4, вочевидь, схильне до більш жорстких 

навантажень від термошоку порівняно зі з’єднанням № 3 через близькість 

охолоджуючих патрубків реактору. Разом з тим, підйом Tk на протязі експлуатації і 

наближення аварійної температури Tk
a
 при перехідних режимах з охолодженням 

активної зони, для з’єднання № 4 буде, мабуть, більш швидким,   ніж  для з’єднання 

№ 3. 

 Враховуючи вищесказане, проголошені в пункті 4.3.6 [Зв.3] запаси по 

температурі Tk та їх відповідність номерам зварних з’єднань уявляються сумнівними. 

 

4.3.2 В пункті 4.3.6 звіту [Зв.3] не визначена глибина стінки, для якої приведені 

радіаційні навантаження. Вірогідно, мається на увазі внутрішня поверхня стінки 

реактору. Але на цьому рівні знаходиться наплавлення, яке з позиції радіаційного 

окрихкення не є актуальним і вирішальним: вичерпання ресурсу реактору 

відбувається на деякій глибині в основному металі (в зварному з’єднанні). Наприклад, 

згідно результатам даної незалежної оцінки (розділ 4.1, Додатки Б-Д Аналізу), 

критичною є глибина 15,45 мм, для якої визначено найбільш небезпечні тенденції 

погіршення стану металу зварного з’єднання № 3. Отже, всі дані і характеристики 

розрахункової схеми повинні відповідати певній небезпечній глибині в металі 

реактору. В звіті ДНТЦ ЯРБ [Зв.3] даний аспект не визначений. 

 

4.3.3 Як вже зазначалось, температура Tk  повинна розраховуватись згідно пункту 

5.8.4.1 Норм міцності [НД.1] з урахуванням складових Tk0, ΔTF ΔTN. Вочевидь, 

врахування останнього доданку – зсуву критичної температури крихкості від 

циклічних навантажень ΔTN – при визначенні темпів зростання сумарної температури 

крихкості Tk є консервативніше, більш коректне і дає порівняно менші значення 

ресурсу КР. 

 В звіті ж [Зв.3] вищезазначене, а також відповідні вимоги Норм міцності [НД.1] 

не враховано. 

 Для з’ясування впливу вищезазначеного на коректність результатів експертних 

оцінок ДНТЦ ЯРБ, викладених в [Зв.3], в даному Аналізі виконана розрахункова 
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оцінка можливого впливу пошкоджуваності металу зварного з’єднання № 3 від 

режиму «22.10.85» разом з іншими режимами на крихку міцність і залишковий 

ресурс/строк служби реактору. 

Згідно підходу експертів ДНТЦ ЯРБ, для режиму «OTHER 1.2» темпи 

окрихкення металу, тобто темпи підвищення критичної температури крихкості Tk для 

зварного з’єднання № 3 КР дозволяють подовжити ресурс/строк служби реактору 

блоку № 1 ВП ЮУАЕС до кінця 38-ї паливної кампанії (до 40-го року експлуатації). 

Але неврахування зсуву критичної температури крихкості від циклічних навантажень 

ΔTN ставить зазначений підхід під сумнів: тенденційна оцінка, результати якой 

наведено в розділі Д.4 Додатку Д даного Аналізу, демонструє можливе зменьшення 

прогнозованого залишкового ресурсу реактору на 1,1 року порівняно з відповідними 

оцінками ДНТЦ ЯРБ. 

 

4.3.4 В першому абзаці розділу 3 звіту ДНТЦ ЯРБ [Зв.3] сказано: «В якості критеріїв 

оцінки експертами були прийняті вимоги наступних документів». В пункті 3.1.2 

«Норми, правила та стандарти ЯРБ» звіту [Зв.3] в  переліку нормативних документів 

за позначкою [К4] вказані Норми розрахунку на міцність обладнання та 

трубопроводів ядерних енергетичних установок ПНАЕ Г-7-002-86. 

 У всьому ж подальшому змісті звіту ДНТЦ ЯРБ [Зв.3] Норми міцності 

ПНАЕ Г-7-002-86 не згадані жодного разу (в даному Аналізі вони позначені як 

[НД.1]). Даний факт уявляється вкрай дивним, оскільки питання міцності є 

вирішальними для прогнозування ресурсу/терміну безпечної експлуатації реактору. 

 

4.3.5 Стосовно решти змісту звіту ДНТЦ ЯРБ [Зв.3], на думку розробників Аналізу, 

дивує дещо погоджувальний та, місцями, відверто «рятувальний» тон звіту ДНТЦ 

ЯРБ [Зв.3], що не відповідає консервативному підходу, який, згідно норм і законів 

України, повинен застосовуватись при розгляді подібних важливих та відповідальних 

рішень і документів. 

 Типовими ознаками сказаного, на думку розробників Аналізу, є наступне: 

 

- в звіті ДНТЦ ЯРБ відсутнє жодне пряме формулювання щодо невідповідності 

рішення [Рш.2] та доданих до нього документів українським нормам. Навпаки, розділ 

4.2 звіту ДНТЦ ЯРБ [Зв.3] проголошує, що надані експертам ДНТЦ ЯРБ документи 

«відповідають вимогам чинних в Україні норм, правил та стандартів, що діють в 

галузі використання ядерної енергії …» (пункт 4.2.2 звіту [Зв.3]); 

 

- очевидне невиконання, наприклад, вимог розділу 5.6 Норм міцності [НД.1] 

(див. критерій 2.6 Аналізу), експерти м’яко формулюють як «значення накопиченої 

втомної пошкоджуваності більше одиниці» без посилання на відповідні норми; 

 

- згідно наведеному в пункті 4.3.6 [Зв.3], загрозливу тенденцію з прогнозом 

накопичення флюенсу нейтронів на період майбутніх паливних кампаній 29-38 (31-40 

роки експлуатації реактору) на рівні зварного шву № 3 КР, що поставила під сумнів 

запаси опору крихкому руйнуванню КР згідно використаному підходу «VERLIFE», 

експерти ДНТЦ ЯРБ коментують наступним припущенням: «накопичення 

елементами КР флюенсу нейтронів може відбуватися із меншою швидкістю ніж 

прогнозована». В якості компенсуючого заходу експерти ДНТЦ ЯРБ рекомендують 

надалі контролювати фактичний приріст флюенсу нейтронів і порівнювати його з 
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наявними прогнозними значеннями. Будь-які посилання на чинні українські норми з 

приводу допустимості такого підходу в [Зв.3] відсутні. Безпечні прогнозовані 

значення флюенсу нейтронів, на які могла б спиратися експлуатуюча організація на 

протязі паливних кампаній 29-38 (31-40 років експлуатації реактору), в [Зв.3] відсутні. 

Рекомендації експлуатуючій організації заздалегідь визначитись з безпечними 

прогнозованими значеннями флюенсу нейтронів для паливних кампаній 29-38 (31-40 

років експлуатації реактору) в [Зв.3] також відсутні. (На думку авторів Аналізу 

останні три рекомендації уявляються природними в даній ситуації); 

 

- будь-які посилання на пункт 5.11.2.14 Норм міцності [НД.1] (див. критерій 2.8 

Аналізу) щодо врахування додаткових 50 циклів навантаження від сейсмічних 

впливів в звіті ДНТЦ ЯРБ [Зв.3] також відсутнє (актуально з урахуванням пункту 

4.1.2 Аналізу). 

 

4.3.6 Висновки за результатами аналізу Звіту про виконання державної експертизи 

ядерної та радіаційної безпеки матеріалів «Рішення про продовження терміну 

експлуатації корпусу і верхнього блоку реактора енергоблоку  №1 ВП ЮУ АЕС в 

понадпроектний термін по ТР виконання оцінки технічного стану ТР.1.3812.2894 від 

20.03.2013 р.» [Зв.3]. 

 

З урахуванням завдань пункту 1.3 Аналізу та за результатами розгляду звіту 

ДНТЦ ЯРБ [Зв.3] можна заключити наступне: 

 

1) в документі [Зв.3] проігноровані вимоги Норм міцності ПНАЕ Г-7-002-86 

[НД.1]. Дані норми, за винятком переліку пункту 3.1.2 [Зв.3], жодним чином в [Зв.3] 

не задіяні. Вочевидь, внаслідок цього в [Зв.3] належним чином не розглянуті питання 

крихкої (розділ 5.8 [НД.1]), циклічної (розділ 5.6 [НД.1]) міцності та опору 

сейсмічним впливам щодо врахування додаткових 50 циклів від сейсмічних впливів 

(пункт 5.11.2.14 розділу 5.11 [НД.1]); 

 

2) вочевидь, в експертній оцінці пункту 4.3.6 [Зв.3], не враховано зсув критичної 

температури крихкості від циклічних навантажень ΔTN. Через це, згідно незалежній 

оцінці даного Аналізу, прогнозований понадпроектний термін безпечної експлуатації 

реактору блоку № 1 ВП ЮУАЕС для металу зварного з’єднання № 3 для режиму 

«OTHER 1.2» можливо буде менший (в розділі Д.4 Додатку Д відповідна тенденційна 

оцінка дорівнює «мінус» 1,1 року). Даний факт є важливий з огляду на застереження 

того ж пункту 4.3.6 [Зв.3] щодо передчасного вичерпання запасів крихкої міцності 

реактору; 

 

3) дещо «поблажливе» спрямування змісту та висновків звіту ДНТЦ ЯРБ [Зв.3] 

щодо погодження документів, що розглядались експертами ДНТЦ ЯРБ, уявляється 

невідповідним консервативному підходу, завданням та функціям, покладеним 

чинними нормами та Законодавством України на ДІЯРУ загалом та внутрішніми 

положеннями ДІЯРУ на ДНТЦ ЯРБ зокрема; 

 

4) з огляду на все вищесказане якість звіту ДНТЦ ЯРБ [Зв.3], на думку 

розробників Аналізу, є низькою. Вказаний звіт, на думку розробників Аналізу, 

повинен бути суттєво перероблений. 
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