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ВСТУП 

На атомних електричних станціях виробництво робочої речовини  – 

пари – здійснюється або безпосередньо в ядерних реакторах, або в 

парогенераторах. Ядерні реактори – це особливий клас складних 

теплообмінних агрегатів, специфічність яких полягає в тому, що в них, окрім 

теплофізичних, гідравлічних і фізико-хімічних процесів, властивих звичайним 

теплообмінним агрегатам, перебігають і нейтронно-фізичні процеси. 

Парогенератори, які також є теплообмінними агрегатами, разом з ядерними 

реакторами і паровими турбінами належать до основного устаткування 

багатоконтурних паротурбінних АЕС. В них виробництво пари здійснюється 

за рахунок теплоти, яка відводиться з активної зони реакторів 

охолоджувальним середовищем – теплоносієм. Реактори і парогенератори 

АЕС працюють в складних умовах дії на них радіаційного опромінення, 

великих теплових навантажень, високих швидкостей і тиску теплоносіїв і 

робочих речовин, а також інших чинників, викликаних перебігом нейтронних, 

теплових, гідравлічних, корозійних, ерозійних і інших процесів. 

Саме з цієї причини парогенератори належать до найуразливішого 

устаткування АЕС – їх пошкодження в процесі експлуатації спричиняють 

більшість простоїв енергоблоків. Так, наприклад, в США на АЕС з реакторами 

типу PWR зниження середнього коефіцієнта використання встановленої 

потужності енергоблоків, яке пов'язане з відмовами парогенераторів, складає 

близько 5÷6 %. В Україні на АЕС з реакторами ВВЕР простої енергоблоків, 

які викликані пошкодженнями парогенераторів, в середньому складають 

більше 10 % від всіх простоїв. Це обумовлено, в основному, тим, що в процесі 

експлуатації парогенераторів досить часто виникають випадки пошкодження 

їх корпусів, трубних систем, підвідних і відвідних трубопроводів і інших 

елементів унаслідок технологічних особливостей їх виготовлення, корозійних 

і ерозійних пошкоджень і інших чинників.  
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Тому забезпечення надійності і збільшення ресурсів роботи реакторів і 

парогенераторів є одними з найбільш актуальних завдань підвищення 

економічності, надійності і безпеки експлуатації енергоблоків АЕС. Для їх 

вирішення необхідні глибокі знання конструкцій і матеріалів реакторних і 

парогенераторних установок, методів їх розрахунків і закономірностей 

перебігу в них нейтронно-фізичних, теплофізичних, гідравлічних і фізико-

хімічних процесів. Без цього неможливо надійно і безпечно експлуатувати, 

ефективно модернізувати і реконструювати реактори і парогенератори, їх 

окремі системи, вузли і елементи, обґрунтовано вибирати і прогнозувати 

поведінку вживаних в них матеріалів і, тим більше, розробляти і проєктувати 

нові сучасні безпечні реактори і парогенератори АЕС. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКИ І ВЛАСТИВОСТІ  

   КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ РЕАКТОРНИХ  

   І ПАРОГЕНЕРАТОРНИХ УСТАНОВОК АЕС  

 

1.1. Загальні вимоги до конструкційних матеріалів реакторних і 

парогенераторних установок АЕС 

  

При створенні реакторних і парогенераторних установок АЕС одним з 

найважливіших етапів є вибір конструкційних матеріалів для них. Це 

обумовлено тим, що конструкційні матеріали реакторних і парогенераторних 

установок АЕС повинні не тільки мати необхідні механічні характеристики 

для забезпечення конструктивної міцності вузлів і елементів установок, але і 

задовольняти цілий ряд специфічних вимог. Перш за все, ці матеріали мають 

бути технологічними: легко піддаватися обробці тиском і різанням, прокатці, 

добре зварюватися. Вони мають бути пластичними, здатними працювати в 

умовах високих динамічних навантажень. Механічні характеристики 

конструкційних матеріалів реакторних і парогенераторних установок не 

повинні змінюватися в процесі тривалої експлуатації при високій температурі 

і в умовах зміни за значенням і знаком механічної напруги, яка діє на матеріал. 

Деякі матеріали устаткування реакторних і парогенераторних установок 

експлуатуються в умовах вібрації, тому вони не повинні руйнуватися 

унаслідок утомленості, у тому числі і малоциклової, і повинні мати високу 

циклічну міцність. Відомо, що в результаті дії радіаційного опромінювання 

матеріали стають крихкими (окрихчуються),  змінюють  свою форму. Тому 

необхідно, щоб конструкційні матеріали реакторних і парогенераторних 

установок мали високу радіаційну стійкість.  У процесі експлуатації деякі 

конструкційні матеріали устаткування реакторних і парогенераторних 

установок стикаються з теплоносієм, в якому можуть бути присутніми 

корозійно-агресивні домішки, та і самі теплоносії, навіть високого ступеня  
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чистоти, є корозійно-активними. Тому ці матеріали реакторних і 

парогенераторних установок можуть руйнуватися внаслідок перебігу 

корозійних процесів, а також ерозії і кавітації. Водень, що виділяється в 

процесі корозії, може розчинятися в конструкційних матеріалах і сприяти їх 

окрихчуванню. З цього виходить ще одна вимога, що ставиться до 

конструкційних матеріалів реакторних і парогенераторних установок, це – 

висока корозійна стійкість. Особливі вимоги ставляться і до теплофізичних 

властивостей конструкційних матеріалів реакторних і парогенераторних 

установок. Коефіцієнт температурного розширення цих матеріалів має бути, 

по можливості, мінімальним, оскільки застосування в технологічних схемах 

реакторних і парогенераторних установок пристроїв для компенсації 

температурної напруги, обумовленої температурним розширенням 

конструкційних матеріалів, викликає певні труднощі при їх конструюванні і 

компоновці. Вельми важливою характеристикою конструкційних матеріалів 

реакторних і парогенераторних установок є і коефіцієнт теплопровідності, 

який має бути,  по  можливості,  максимальним,  оскільки низький коефіцієнт 

теплопровідності обумовлює великий перепад температур по перерізу 

матеріалу, що може створити термічну напругу, яка загрожуватиме цілісності 

конструкцій.  У ряді випадків до конструкційних матеріалів реакторних і 

парогенераторних установок ставиться вимога газощільності. Зокрема, це 

стосується матеріалів оболонок твелів і трубопроводів теплоносія, оскільки 

проникнення газоподібних уламків поділу ядерного палива через оболонку 

твелів підвищує радіоактивність теплоносія, а їх проникнення через стінки 

трубопроводів погіршує радіаційну обстановку на АЕС, що утрудняє її 

обслуговування і експлуатацію. Природно, мова йде про міграції газів не по 

дефектах зварних з'єднань, а по перерізу основного матеріалу. До матеріалів 

трубопроводів (паропроводів) реакторних і парогенераторних установок 

ставляться також вимоги високої міцності і здатності протистояти крихкому 

руйнуванню. Матеріал    трубопроводів     теплоносія    повинен    мати  ще   і  
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підвищену корозійну стійкість, оскільки продукти корозії, що переходять в 

теплоносій, погіршують радіаційну обстановку на АЕС і створюють небезпеку 

утворення відкладень на поверхні твелів реактора.   

Важливою вимогою є також вартість матеріалів, які використовуються 

для виготовлення устаткування реакторних і парогенераторних установок, 

оскільки вона істотно впливає на собівартість виробництва електроенергії і 

теплоти на АЕС, а отже, і на конкурентоспроможність атомної енергетики в 

цілому. Таким чином, залежно від того, для виготовлення яких конкретно 

вузлів і деталей реакторних і парогенераторних установок використовуються 

конструкційні матеріали, до них ставиться той або інший комплекс вимог.  

  

1.2. Матеріали, які використовуються для виробництва  

устаткування реакторних і парогенераторних установок АЕС 

  

Як конструкційні матеріали для виробництва устаткування реакторних і 

парогенераторних установок АЕС застосовуються, в основному, сплави 

металів. Це обумовлено тим, що сплави металів відрізняються високою 

міцністю і пластичністю. Крім того, вони здатні зміцнюватися в умовах 

пластичної деформації. Металургійні процеси отримання сплавів металів 

добре освоєні. У промисловості відпрацьована технологія їх обробки різанням 

і тиском, куванням, штампуванням, прокаткою, освоєні різні види зварювання. 

Чисті метали в реакторо- і парогенераторобудуванні застосовуються 

обмежено, тільки там, де потрібна особливо висока пластичність і відсутність 

домішок.  Широке застосування для виробництва устаткування реакторних і 

парогенераторних установок знайшли сплави на основі заліза. Серед них, 

насамперед, слід зазначити нержавіючі високолеговані сталі. Застосування 

цих сталей обумовлене їх високою корозійною стійкістю по відношенню до 

різних теплоносіїв, термічною стійкістю (жароміцністю), технологічністю.  
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Нержавіючі сталі застосовуються для виготовлення оболонок твелів, каналів і 

інших елементів активної зони реакторів, а також для плакування 

(наплавлення) внутрішніх поверхонь устаткування реакторних і 

парогенераторних установок, виготовлених з низьколегованих сталей 

(корпусів реакторів, парогенераторів, барабанів-сепараторів і іншого 

устаткування). Ці сталі також широко застосовуються для виготовлення 

трубопроводів першого контуру двоконтурних АЕС з ВВЕР (до діаметра 550 

мм) і контуру багаторазової примусової циркуляції реакторів одноконтурних 

АЕС, вузлів і елементів парогенераторів і теплообмінників 

конденсатноживильного тракту турбоустановок, циркуляційних насосів і 

арматури. Максимальна робоча температура нержавіючих сталей дорівнює 

700 °С, що обумовлено межею їх жароміцності. Останнім часом широке 

застосування в реакторо- і парогенераторобудуванні знайшли також перлітні 

низьколеговані і вуглецеві сталі, які використовуються для виготовлення 

корпусів реакторів, парогенераторів двоконтурних АЕС з ВВЕР, 

барабанівсепараторів одноконтурних АЕС, паропроводів насиченої пари, 

трубопроводів конденсатно-живильного тракту турбоустановок, 

теплообмінників і іншого устаткування. Ці сталі менш корозійностійкі ніж 

нержавіючі, проте їх застосування стало можливим завдяки розробці і точному 

дотриманню в процесі експлуатації сучасних АЕС відповідних норм водно-

хімічного режиму і наявності засобів глибокого очищення водних теплоносіїв 

і живильної води від продуктів корозії. Верхня температурна межа 

застосування перлітних низьколегованих сталей дорівнює 500 °С, а перлітних 

вуглецевих сталей – 350 °С. Ці сталі технологічні, добре освоєні 

промисловістю і мають меншу вартість в порівнянні з нержавіючими сталями. 

Для виготовлення устаткування другого контуру АЕС з ВВЕР застосовуються 

майже ті ж матеріали, що і для устаткування електростанцій, які працюють на 

органічному паливі. Паропроводи від парогенератора до турбіни і 

трубопроводи конденсатно-живильного тракту від конденсатора до 

парогенератора виготовляються, як правило, з перлітних сталей.  
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Поверхні теплообміну конденсаторів і регенеративних підігрівників низького 

тиску (у тракті основного конденсату) виготовляються з матеріалів з 

підвищеною корозійною стійкістю: латуні, нержавіючих сталей, мельхіору, 

нікелевих сплавів і інших, оскільки вони працюють в найбільш корозійно-

агресивному середовищі. Поверхні теплообміну регенеративних підігрівників 

високого тиску виготовляються з перлітних вуглецевих сталей. Сплави на 

основі нікелю і титану зазвичай застосовуються для виготовлення 

устаткування реакторних і парогенераторних установок в тих випадках, коли 

потрібен матеріал, стійкий по відношенню до загальної корозії і корозії під 

напругою. Наприклад, з нікелевих сплавів виготовляється устаткування 

реакторних установок, які охолоджуються рідким натрієм.  

  

1.3. Характеристики і властивості перлітних сталей   

як конструкційних матеріалів реакторних і  парогенераторних 

установок АЕС 

  

Як наголошувалося вище, в реакторо- і парогенераторобудуванні 

перлітні низьколеговані і вуглецеві сталі знаходять широке застосування для 

виготовлення корпусів реакторів, парогенераторів АЕС з ВВЕР, барабанів-

сепараторів одноконтурних АЕС, паропроводів насиченої пари, 

теплообмінників, трубопроводів конденсатно-живильного тракту і ряду інших 

вузлів і елементів реакторних і парогенераторних установок. Сталі перлітного 

класу містять 0,08÷0,42 % вуглецю (С). Сумарний вміст легуючих елементів в 

них відносно  малий і не  перевершує 5÷6 %. Необхідно відзначити, що при 

застосуванні перлітних сталей в атомній енергетиці був використаний досвід 

їх широкого застосування в тепловій енергетиці.  Склад деяких легованих 

сталей перлітного класу наведено в табл. 1.1.  

Згідно з діаграмою стану залізо – вуглець (рис. 1.1) сталі, які містять 

менше 0,8 % вуглецю, є доевтектоїдними. У процесі виробництва сталі при 
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зниженні температури Т нижче за лінію GS починається перетворення 

аустеніту з виділенням фериту. 

Таблиця 1.1 −  Склад деяких перлітних сталей  

Марка 

сталі 

Вміст легуючих елементів і домішок, % 

С Mn Si Ni Mo Cr 
Інші 

компоненти 

22К 0,18÷0,23 0,7÷1,0 0,17÷0,57 - - - - 

16ГНМ 0,13÷0,18 0,8÷1,1 0,17÷0,37 1,6÷1,3 0,40÷0,55 - - 

Сталь 20 0,17÷0,24 0,35÷0,65 0,17÷0,37 <0,25 - <0,25 - 

12ХМ 0,09÷0,16 0,4÷0,7 0,15÷0,30 <0,3 0,4÷0,6 0,4÷0,6 - 

15Х2НМФА 0,11÷0,21 0,3÷0,6 0,17÷0,37 0,4 0,6÷0,8 2,0÷3,0 0,25÷0,35 V 

 

Аустеніт – структурна складова, що є твердим розчином вуглецю в γ-

залізі, яке кристалізується в гранецентрованих гратах. Ферит – структурна 

складова, що являє собою α-залізо, яке в незначній кількості розчиняє вуглець 

і кристалізується в об'ємно-центрованих гратах. В області GSP структура 

доевтектоїдної сталі складається з аустеніту і фериту. При температурі менше 

723 °С (горизонталь РS) перебігає евтектоїдна реакція: аустеніт → ферит + 

цементит.  

У сталях із вмістом вуглецю менше 0,8 % продуктом перетворення є 

евтектоїдна суміш фериту і цементиту, звана перлітом. Після остаточного 

перетворення структура сталі складається з фериту і перліту. Таку структуру 

перлітні сталі мають в процесі їх виробництва після термічної процедури 

відпалу. Процедура відпалу, що полягає в нагріванні сталі вище від  

температури, відповідної до лінії GS (рис. 1.1), і у подальшому повільному її 

охолодженні, забезпечує цю фазову перекристалізацію. Перлітні сталі 

зазвичай застосовуються в так званому нормалізованому стані. Нормалізація 

як термічна процедура являє собою в процесі виробництва сталі різновид 

відпалу.  
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При нормалізації охолодження сталі проводиться на повітрі, що 

забезпечує декілька вищу швидкість охолодження, ніж при звичайному 

відпалі. При охолодженні сталі з високою швидкістю від температури нагріву 

до нормального стану відбувається її гарт. Із збільшенням швидкості 

охолодження сталі температура евтектоїдного перетворення знижується. 

 

 

Рисунок 1.1 – Сталева ділянка діаграми залізо – вуглець 

 

Ферито-цементитна суміш у міру зниження температури евтектоїдного 

перетворення стає все більш дрібнодисперсною і твердою. Якщо швидкість 

охолодження така велика і переохолодження таке значне, що розпаду твердого 

розчину не відбувається, аустеніт перетворюється на мартенсит (твердий 

розчин вуглецю в α-залізі). Збільшення вмісту легуючих елементів в сталі 

приводить до збільшення стійкості переохолодженого аустеніту. Тому в 

сталях, легованих декількома елементами, наприклад, в сталях, що містять 

хром (Cr), нікель (Ni), молібден (Мо), перлітне перетворення при охолодженні 

на повітрі затримується до температури  мартенситного перетворення. 

Механічні властивості перлітних сталей залежать від їх хімічного складу і 

режиму термічної обробки.  
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У табл. 1.2 наведено деякі фізичні і механічні властивості декількох 

марок сталей перлітного класу. Міцність перлітних сталей при температурах 

вище 300÷480 °С характеризується границею тривалої міцності в . З 

підвищенням температури вона знижується. Наприклад, для сталі 12ХМ 

границя тривалої міцності при температурі 510 °С дорівнює 130 МПа, тоді як 

при температурі 20 °С вона дорівнює 450 МПа (при тривалості випробувань 

105 г) (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 – Фізичні і механічні властивості перлітних сталей 

Марка 

сталі 

Границя 

міцності 

при 

розтягу-

ванні 

(тимчасо-

вий опір) 

 

в , МПа 

(при 20°С) 

 

Границя 

текучості 

 

 

 

 

 

 

т , МПа 

(при 

20°С) 

 

Відносне 

подовжен

ня при 

розриві 

 

 

 

 

 , % 

(при 

20°С) 

 

Ударна 

в'язкість 

 

 

 

 

 

на , 

Дж/см2 

(при 

20°С) 

 

Границя 

текучості 

 

 

 

 

 

т , 

МПа 

(при 

300°С) 

 

Коефіці-

єнт ліній-

ного 

розши-

рення, 

 

 

 

10-6 град-1 

(при 

300°С) 

 

Коефіці- 

єнт 

тепло-

про-

відності

, 

 

Вт(м·К) 

(при 

300°С) 

22К 440÷960 220÷350 20÷23 90÷150 200÷270 12÷13 46 

16ГНМ 530÷680 280÷500 17÷28 76÷190 260÷500 12÷13 46 

Ст 20 510 320 32 50 210 13 44 

12ХМ 450 280 31 190 270 12,7 50 

10ГН2МФА 550 350 16 190 300 12,8 52 

 

Сталі 22К, 16ГНМ застосовуються для виготовлення барабанів-

сепараторів, а сталі 20, 12ХМ, 10ГН2МФА – для виготовлення трубопроводів. 

Для виготовлення корпусів реакторів і парогенераторів АЕС з ВВЕР 

застосовуються перлітні сталі типу 15Х2НМФА. Під впливом інтенсивного 

нейтронного опромінення відбуваються зміни теплофізичних властивостей і 

механічних характеристик перлітних сталей. Щільність сталей, їх 

теплопровідність змінюються при цьому незначно, проте істотно змінюються 

їх критична температура крихкості і ударна в'язкість, яка створює небезпеку 

крихкого руйнування. Явище температурної крихкості полягає в тому, що при 
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зменшенні температури нижче за деяке критичне значення різко знижується 

ударна в'язкість на  , і сталь стає крихкою. Крім того, опромінення впливає на 

границі міцності в  і текучості т .  

Мале значення флюенсу теплових нейтронів (кількість теплових 

нейтронів в потоці нейтронів), яке не перевищує 1017 см-2, трохи впливає на 

механічні характеристики перлітних низьколегованих сталей. Проте у міру 

подальшого збільшення флюенсу відбувається різка зміна механічних 

характеристик сталей, причому флюенси величиною 1018÷1019 см-2 сильніше 

впливають на зміну границі текучості сталей, ніж на зміну границі міцності.    

З табл. 1.3, в якій наведено вплив нейтронного опромінення на механічні 

властивості деяких перлітних низьколегованих сталей, видно, що із 

збільшенням флюенсу різниця між границями міцності і текучості 

зменшується. Це приводить до зменшення здатності перлітних сталей до 

деформаційного зміцнення.  В результаті опромінювання флюенсом нейтронів 

величиною 1020 см-2 границя текучості сталей збільшується на 100÷150 %, а 

межа міцності – лише на 30÷50 %. Пластичність   при цьому значно 

зменшується (для сталі 20 – до 4%). При опромінюванні флюенсом величиною 

від 1017 до 1019 см-2 збільшення границі текучості т  перлітних 

маловуглецевих сталей (із вмістом вуглецю менше 0,24 %) відбувається 

відповідно до залежності 

3
1

т АФ= ,        (1.1) 

де А – постійна величина, що залежить від марки сталі і умов 

опромінювання;   Ф – величина флюенсу теплових нейтронів. 

Зміцнення перлітних низьколегованих сталей під дією нейтронного 

опромінення супроводжується процесом окрихчування, який 

характеризується підвищенням температури переходу матеріалу з 

пластичного стану в крихкий стан і зменшенням ударної в'язкості.  
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Помітна зміна критичної температури крихкості у більшості перлітних 

маловуглецевих і низьколегованих сталей з дрібнозернистою структурою 

починається при їх опромінюванні флюенсом величиною близько 1018 см-2. 

При значеннях флюенсу більше 1018 см-2 підвищення критичної температури 

крихкості цих сталей тим значніше, чим більша величина флюенсу. 

Таблиця 1.3− Вплив нейтронного опромінення на механічні властивості  

перлітних сталей   20 і 15Х2НМФА при 80 °С 

Перлітна сталь Сталь 20 15Х2НМФА 

Флюенс  

нейтронів,  

1019 см-2 

0,01 0,14 3 5 31 0,01 16 

Границя 

міцності при 

розтягуванні  

в , МПа  

750 810 1060 1160 1130 740 790 

Границя 

текучості  

т , МПа 
460 700 1010 1130 1110 580 640 

Відносне  

подовження  

при розриві , % 

22 15 8 4,5 4,0 16 6,0 

 

На рис. 1.2 наведено залежності зміни величини ударної в'язкості 

перлітної маловуглецевої сталі, яка містить 0,2 % вуглецю, в результаті різного 

нейтронного опромінення, від температури випробувань на ударну в'язкість. 

В середньому, після нейтронного опромінювання флюенсом величиною 

близько 1020 см-2 критична температура крихкості перлітних сталей зростає 

на 120÷130 °С, а ударна в'язкість при температурі, вищій від критичної, 

знижується на 30÷50 %.   

У деяких чутливіших до опромінення перлітних сталей і їх зварних 

з'єднань збільшення критичної температури крихкості в результаті 

опромінювання флюенсом величиною 3·1020 см-2 досягає 220÷250 °С. Зв'язок 

між збільшенням критичної температури крихкості перлітних маловуглецевих 

і низьколегованих сталей крT  і величиною флюенсу теплових нейтронів 

виражається такою залежністю:  
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3
1

кр 5,17 ФT = .      (1.2) 

Механічні властивості опромінених перлітних сталей залежать від 

температури, при якій вони опромінюються. Після опромінювання флюенсом 

нейтронів величиною 2·1019 см-2 при температурі 293 °С значення границі 

міцності сталі 20 дорівнює 720 МПа, а границі текучості – 535 МПа. Після 

опромінення з таким же значенням флюенсу при температурі 405 °С границя 

міцності цієї сталі дорівнює 590 МПа, а границя текучості – 390 МПа.  

 

 

 Рисунок 1.2 − Залежність ударної в'язкості на  перлітної  

маловуглецевої сталі (0,2 % С) до і після нейтронного опромінення  

від температури випробувань:      1 – без опромінювання;  

2 – опромінювання флюенсом величиною 2,7·1016 см-2; 

3 – опромінювання флюенсом величиною 1,0·1019 см-2; 

      4 – опромінювання флюенсом величиною 1,0·1020 см-2 

 

Опромінювання нейтронами при температурі 130÷140 °С приводить до 

сильнішого окрихчування, ніж опромінювання при температурі 50÷60 °С.  

Радіаційна стійкість перлітних сталей залежить від їх структури. Сталі з 

дрібнозернистою структурою менш чутливі, ніж середньо- і грубозернисті. 

При однаковому розмірі зерна зміна властивостей перлітних сталей при 

нейтронному опроміненні залежить від форми фази карбіду і мікроструктури 

до опромінення.  
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У разі приблизно однакової кількості фази карбіду найменша зміна 

властивостей спостерігається у сталей із зернистим цементитом, отриманим 

при високотемпературному відпуску загартованих сталей. На властивості 

опромінених перлітних сталей впливають також форма і розподіл ділянок 

перлітної фази. При однаковому розмірі зерен фериту сталі з рівномірно 

розподіленими ділянками перліту менш чутливі до нейтронного опромінення, 

ніж сталі з нерівномірно розподіленими крупними ділянками перліту. За 

однакових умов нейтронного опромінення зміни критичної температури 

крихкості значно відрізняються навіть у різних плавок однієї марки перлітної 

сталі.  

При вирішенні питання про можливість застосування перлітних 

низьколегованих сталей як конструкційних матеріалів реакторних і 

парогенераторних установок з водними теплоносіями, особливо в реакторах 

киплячого типу, насамперед, необхідно брати до уваги їх корозійну стійкість. 

Як вже наголошувалося, нижча в порівнянні з нержавіючими сталями 

корозійна стійкість перлітних сталей може привести до забруднення 

теплоносія продуктами корозії, а також до руйнування устаткування 

реакторної установки внаслідок місцевої корозії або окрихчування перлітних 

сталей в результаті їх насичення воднем.  

Нормальний потенціал реакції іонізації заліза  

Fe → Fe2+ + 2e      (1.3) 

дорівнює –0,44 В і не залежить від pH середовища. З урахуванням реальної 

концентрації двовалентного іона заліза в середовищі, обмеженому добутком 

розчинності гідрату окису двовалентного заліза, потенціал цієї реакції в 

нейтральному середовищі дорівнює –0,52 В. В нейтральних середовищах при 

корозії заліза перлітних сталей можливий перебіг процесів іонізації кисню і 

розряду іона водню. Нормальні потенціали цих катодних реакцій дорівнюють 

відповідно  +0,8 і –0,42 В. У деаерованих середовищах корозія перлітних 

сталей йде з водневою деполяризацією. У середовищах, що містять кисень, 
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наприклад у воді, насиченій повітрям, корозія заліза протікає і з кисневою, і з 

водневою деполяризацією. Стаціонарний потенціал заліза в такому 

середовищі близький до рівноважного потенціалу переходу заліза в 

середовище з утворенням двовалентних іонів. Отже, і катодні реакції 

перебігають при цьому  потенціалі. Швидкість катодного процесу тим вища, 

чим більша величина негативного потенціалу, при якому він перебігає, в 

порівнянні з рівноважним потенціалом.   

Розглянемо процеси корозії сталей перлітного класу, застосовуваних в 

різних ділянках контурів АЕС з киплячими канальними реакторами (типу 

РБМК). У конденсатно-живильному тракті цих АЕС хімічно знесолена вода з 

електропровідністю 0,1–1,0 мкСм/см містить кисень в кількості 0,02 мг/кг. 

Сталь 20, що застосовується як матеріал для устаткування цього тракту, у 

всьому можливому діапазоні температур (20÷150 °С) знаходиться в умовах 

стаціонарного потенціалу у псевдопасивному стані і швидкість її загальної 

корозії мала. Присутність в середовищі кисню збільшує стаціонарний 

потенціал і відповідно енергію поверхневих атомів, що, зрештою, 

інтенсифікує поверхневу дифузію, а отже, і швидкість відновлення захисної 

окисної плівки. Крім того, у присутності кисню Fe2+ окислюється до Fе3+. 

Розчинність Fе(ОН)3 істотно нижча, ніж у Fe(OH)2. Тому у присутності кисню 

значніша частина продуктів корозії відкладається в застійних зонах. 

Збільшення вмісту кисню з 0,02 мг/кг до 0,3 мг/кг приводить до зростання 

швидкості корозії сталі 20 (табл. 1.4).   

Таблиця 1.4 – Вплив вмісту кисню 
2ОС в конденсатно-живильному тракті АЕС з РБМК на 

швидкість корозії К  сталі 20 при різних температурах 

 

2ОС
, мг/кг 

K, г/(м2·доб) при 

20 °C 

K, г/(м2·доб) при 

80 °C 

K, г/(м2·доб)  при 

150 °C 

0,02 0,02 0,05 0,3 

0,2 0,03 0,06 0,5 

0,3 0,07 0,26 0,6 
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У контурі багаторазової примусової циркуляції канальних реакторів 

киплячого типу одноконтурних АЕС унаслідок радіолізу концентрації кисню 

близькі до 0,01÷0,05 мг/кг. При робочій температурі в  реакторі 277 °С захисна 

окисна плівка з магнетиту на поверхні сталі формується за короткий час. При 

стаціонарному потенціалі перлітна сталь в цих умовах знаходиться в 

пасивному стані. Швидкість корозії K унаслідок утворення захисної окисної 

плівки зменшується в часі   за такою залежністю:  

lg6,02,1lg −=K .     (1.4) 

Швидкість переходу продуктів корозії в теплоносій пK  також  

зменшується в часі:  

lg3,06,0lg п −=K .    (1.5) 

Процеси корозії сталей перлітного класу в контурах АЕС з ВВЕР мають 

свої особливості.   

У першому контурі АЕС з ВВЕР процес радіолізу пригнічується за 

рахунок накопичення  водню (Н2). При цьому концентрація кисню 
2OC   

складає менше 0,05 мг/кг. «Підкислювання» водного теплоносія першого 

контуру борною кислотою, що вводиться в контур для зменшення жорсткості 

води, приводить до інтенсифікації процесів корозії сталей перлітного класу. У 

окисних плівках на поверхнях сталей завжди є пори. Стаціонарний потенціал 

металу на дні пор в деаерованому середовищі теплоносія, при його робочій 

температурі в контурі 270÷300 °С, при водневому показнику рН < 10 

відповідає області  активного розчинення, а при рН = 10÷11,7 – області 

пасивного стану. Тому для зменшення корозійних втрат у воду першого 

контуру додаються хімічні речовини – аміак (NH4) і луг (КОН).   

У деаерованому середовищі першого контуру АЕС з ВВЕР корозія йде з 

водневою деполяризацією. Частина водню, що виділяється, розчиняється в 

сталях. При температурах 270÷300 °С швидкість дифузії водню достатньо 

велика і тому відсутня небезпека виникнення водневої крихкості перлітних 
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сталей, що стикаються з водним теплоносієм. Нейтронне опромінення істотно 

не впливає на швидкість корозії сталей перлітного класу, а отже, і на 

надходження водню в метал, і на розвиток необоротної водневої крихкості 

сталей, що застосовуються в першому контурі АЕС з ВВЕР.  

У другому контурі АЕС з ВВЕР умови, при яких експлуатується 

устаткування, виготовлене з перлітних сталей, в основному, близькі до умов, 

розглянутих для конденсатно-живильного тракту одноконтурних АЕС з 

киплячими канальними реакторами. Проте при цьому необхідно відзначити, 

що в нижній частині парогенераторів АЕС з ВВЕР можуть скупчуватися 

продукти корозії. Це приводить до утворення на теплообмінних поверхнях 

парогенераторів, особливо у разі застосування вертикальних парогенераторів, 

шару залізоокисних відкладень, в порах якого можлива концентрація лужного 

середовища з водневим показником рН = 11÷12. Тому з метою створення 

захисних плівок на поверхнях сталей, що стикаються з живильною водою, 

застосовується обробка живильної води «комплексонами» – речовинами, 

здатними давати комплексні розчинні сполуки із залізом. За наявності в 

живильній воді «комплексону», наприклад трилону, при температурі 90÷120 °С 

відбувається його хімічна взаємодія з продуктами корозії заліза з утворенням 

розчинних сполучень. Поверхні перлітних сталей при цьому очищаються від 

продуктів корозії і умови для подальшого утворення на них захисних плівок 

поліпшуються. При температурах більше 200 °С комплексні сполуки заліза 

розкладаються з утворенням на поверхнях сталей шару магнетиту. Оскільки 

зерна магнетиту утворюються із сполучень заліза, що знаходяться в живильній 

воді, в захисних плівках на поверхнях сталей не виникає механічної напруги, 

що порушує їх суцільність.   

Корозійні процеси в сталях перлітного класу відбиваються на 

ефективності, надійності і безпеці роботи устаткування реакторних і 

парогенераторних установок АЕС. Унаслідок загальної і місцевої корозії 

відбувається зменшення товщини виробів з перлітних сталей.  



20 
 

Крім того, частина продуктів корозії переходить в теплоносій або в 

робочу речовину. Відкладення продуктів корозії на теплообмінних поверхнях 

реакторних і парогенераторних установок знижує їх потужність і погіршує 

радіаційну обстановку на АЕС. Найбільш радіоактивними є продукти корозії, 

що утворилися з металів, які піддалися нейтронному опроміненню. Менший 

внесок до радіоактивності вносять продукти корозії, що утворилися поза 

активною зоною і що радіоактивуються під час проходження теплоносія через 

поле нейтронного опромінення. Вважається, що у разі тривалої експлуатації 

устаткування реакторних і парогенераторних установок, виготовлених з 

перлітних сталей, близько 50 % всього металу, що зазнав корозії, переходить 

в теплоносій або в робочу речовину, а близько 50 % залишається на поверхнях 

сталей у вигляді окисних захисних плівок. Із збільшенням швидкості руху 

середовища і концентрації кисню, а також при зниженні рН, частка продуктів 

корозії, що переходять в теплоносій або в робочу речовину, зростає. 

Відповідно деаерація і збільшення рН знижують цю частку продуктів корозії. 

Тому при застосуванні в реакторних і парогенераторних установках як 

матеріалів устаткування сталей перлітного класу необхідно ставити підвищені 

вимоги до якості і хімічного складу теплоносіїв і робочих речовин.  

  

1.4. Характеристики і властивості нержавіючих сталей  як 

конструкційних матеріалів реакторних  і парогенераторних  

установок АЕС 

  

Матеріали деяких вузлів реакторних і парогенераторних установок АЕС 

повинні мати високу корозійну стійкість і підвищені міцнісні характеристики. 

У цих випадках застосовуються нержавіючі сталі. Висока корозійна стійкість 

нержавіючих сталей досягається легуванням цих сталей хромом (Cr). Діаграму 

стану залізо-хром наведено на рис. 1.3.   
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Залізо з хромом утворює ряд безперервних твердих розчинів. В області 

замкнутої γ-петлі (рис. 1.3) стійкий тільки аустеніт ( ), у проміжній області 

співіснують аустеніт і ферит   (𝛾 +  ). За межами петлі стійкий тільки ферит 

( ). 

 

Рисунок 1.3. − Діаграма стану залізо-хром 

  

Вуглець є аустенітоутворюючим елементом, що розширює γ-область, а 

хром – феритоутворюючим, що зменшує γ-область. Якщо вміст хрому не 

перевищує значень, що відповідають межі аустенітної петлі, то сталь належить 

до мартенситного класу і може бути загартована. Якщо вміст хрому вищий за 

значення межі петлі аустеніту, то сталь не зазнає  –-перетворення і належить 

до феритного класу. При вмісті хрому, що відповідає проміжній області 

(аустеніт + ферит), сталь належить до феритно-мартенситного класу. У 

реакторо- і парогенераторобудуванні часто застосовують хромові нержавіючі 

сталі, хімічний склад і маркування яких наведено в табл. 1.5. Сталі із вмістом 

11÷14 % хрому, залежно від необхідних механічних властивостей, містять від 

0,08 до 0,24 % вуглецю. Сталі із вмістом 16÷19 % хрому містять невеликі 

домішки титану (Ti) і нікелю (Ni), необхідні для поліпшення механічних 

властивостей сталей.  
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Після гарту від температури 900÷1100 °С різні марки нержавіючих 

сталей мають різну структуру: марки 08Х13 і 12Х13 – ферит і мартенсит в 

різних співвідношеннях; марка 20Х13 – мартенсит; марка 15Х28 – ферит.   

Таблиця 1.5 – Хімічний склад деяких нержавіючих сталей 

Марка сталі 
Масовий вміст, % 

C Si Mg Cr Ni Ti 

08Х13 0,08 0,6 – 11÷13 – – 

12Х13 0,09÷0,15 0,6 – 12÷14 – – 

20Х13 0,16÷0,24 0,6 – 12÷14 – – 

08Х17Т 0,08 0,8 – 16÷18 – 5% С 

14Х17Н2 0,11÷0,17 0,8 – 16÷18 1,5÷2,5 – 

Х18Н10Т 0,08 0,8 1÷2 17÷19 9÷11 5% С 

304 (США) 0,8 1,0 2 18÷20 8÷10 – 

347 (США) 0,8 1,0 2 17÷19 9÷13 – 

15Х28 0,15 1,0 – 27÷30 – – 

 

Особливо широко в реакторо- і парогенераторобудуванні застосовують 

аустенітні хромонікелеві нержавіючі сталі типу марки Х18Н10Т (у 

класифікації США – марки 304 і 347). Сталі цього класу корозійностійкі по 

відношенню до води (до температури 360 °С), до газових теплоносіїв (до 

температури 600 °С) і до водяної перегрітої пари (до температури 650 °С), вони 

також мають достатньо високі механічні характеристики до температури 

600÷650 °С. У табл. 1.6 наведено механічні властивості сталі Х18Н10Т при 

різних температурах.   

Залежно від складу сталей і їх структури, а також від значення рН і 

наявності домішок в середовищі застосування аустенітні нержавіючі сталі 

можуть зазнавати декількох видів корозії: загальної, місцевої, міжкристалічної 

і корозії під напругою.  

Швидкість загальної корозії у воді в статичних умовах при температурі 

280÷350 °С складає 0,8÷4,0 мкм/рік, а в пароводяній суміші у присутності 

кисню при температурі 600 °С і тиску до 3,5 МПа – 5÷10 мкм/рік.  
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Іншими словами, до температури 600 °С аустенітні нержавіючі сталі 

достатньо корозійностійкі по відношенню до загальної корозії.   

Таблиця 1.6 – Механічні властивості сталі Х18Н10Т 

Температура, 

°С 

Границя 

текучості  

т ,  

МПа 

Границя 

міцності 

(тимчасовий 

опір) в , 

МПа 

Відносне 

подовження  

при  

розриві  

, %  

Відносне 

звуження 

перерізу  

, % 

Ударна 

в'язкість 

на ,  

Джсм2 

20 270 655 55,0 75,5 2,50 

200 205 465 38,0 70,5 3,70 

400 180 445 26,5 64,0 3,17 

600 160 360 28,5 64,5 3,60 

700 180 275 29,5 57,5 3,40 

 

Наявність в аустенітній нержавіючій сталі шлакових включень, тріщин, 

раковин, різних забруднень і інших неоднорідностей може привести до 

розвитку місцевої корозії (виразкової, точкової або окремими плямами). Цей 

вид корозії особливо небезпечний для тонкостінних труб.  

Суть міжкристалічної корозії полягає в тому, що термічна процедура 

витримки аустенітних нержавіючих сталей при температурі 550÷650 °С під час 

їх виробництва приводить до випадіння карбідів хрому по межах зерен. В 

результаті граничні області зерен збіднюються хромом, що зменшує їх 

електрохімічну стійкість і сприяє виникненню місцевої міжкристалічної корозії.  

При сумісній дії на аустенітні нержавіючі сталі напруги і 

корозійноагресивного середовища, в якому функціонує виготовлене з них 

устаткування, ці сталі зазнають особливого виду руйнування – корозії під 

напругою або, інакше, корозійного розтріскування. Швидкість 

розповсюдження тріщин залежить від складу і параметрів середовища. 

Тріщини можуть розвиватися від поверхні вглиб металу, проходячи по тілу 

зерен (транскристалічне руйнування) і по межах зерен (міжкристалічне 

руйнування).  
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Цей вид корозії може призвести до виходу з ладу устаткування 

реакторних і парогенераторних установок. Корозійне розтріскування залежить 

від багатьох чинників – величини напруги, температури і складу середовища, 

тривалості дії середовища, структури і складу металу, ступеня пластичної 

деформації (наклепу), характеру захисних плівок на металі і інших.  

Нейтронне опромінення аустенітних нержавіючих сталей приводить до 

зміни їх механічних властивостей: зростають межа текучості і межа міцності, 

а відносне подовження і відносне звуження зменшуються, тобто опромінення 

викликає радіаційне окрихчування. Наприклад, низькотемпературне 

опромінення (при температурах менше 500 °С) сталі Х18Н10Т при значеннях 

флюенсу нейтронів до 4·1022 см-2  викликає підвищення межі міцності до 2,0 

ГПа і зниження відносного подовження (пластичності) до 3 %. Із збільшенням 

температури опромінення вище 500 °С механічні властивості сталі ще більш 

погіршуються. Таке окрихчування у поєднанні з термічними і іншими 

напругами, вібрацією і корозійною дією теплоносія може привести до 

руйнування оболонок твелів і інших елементів конструкцій реакторних і 

парогенераторних установок. Цю обставину необхідно враховувати при 

ухваленні рішення про застосування аустенітних нержавіючих сталей для 

виготовлення устаткування реакторних і парогенераторних установок АЕС.  
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2. ПЕРСПЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ  

ДЛЯ ЯДЕРНИХ РЕАКТОРІВ АЕС 

 

2.1. Застосування гафнію як нейтронопоглинаючого  і конструкційного 

матеріалу в реакторах АЕС 

  

Одним з найбільш перспективних нейтронопоглинаючих і 

конструкційних матеріалів в сучасному ядерному реакторобудуванні є гафній 

(Hf). Інтерес до гафнію як до матеріалу, що поглинає нейтрони, виник ще в 

період будівництва перших атомних енергоблоків, оскільки науковими 

дослідженнями було встановлено, що він, разом з високою 

нейтронопоглинаючою здатністю (105 барн), відрізняється і хорошими 

механічними властивостями, а також радіаційною і корозійною стійкістю по 

відношенню до води при високому тиску і температурах. Але, не дивлячись на 

це, в період масового введення в експлуатацію атомних енергоблоків гафній 

не знайшов широкого застосування через високу вартість і малі обсяги 

виробництва. У водо-водяних енергетичних реакторах ВВЕР, що 

застосовуються на українських АЕС, як і в аналогічних зарубіжних реакторах 

PWR, органами регулювання служать кластерні збірки поглинаючих 

елементів систем управління захистом реакторів, виготовлених у вигляді 

стрижнів (рис. 2.1, 2.2). Кластерні збірки можуть експлуатуватися як в режимі 

автоматичного регулювання потужності реакторів, так і в режимі їх аварійного 

захисту.  

В конструкцію реактора ВВЕР-1000 енергоблоків АЕС потужністю 1000 

МВт входить 61 кластерна збірка системи управління захистом реактора, з 

яких 6 збірок працюють в режимі автоматичного регулювання потужності 

реактора, а останні 55 збірок – в режимі аварійного захисту реактора. Кожна 

кластерна збірка складається з 18 поглинаючих елементів, підвішених до 

траверсі, яка має форму, показану на рис. 2.2.  



26 
 

У цих поглинаючих елементах як поглинаючий матеріал 

використовується віброущільнений порошок карбіду бору (В4С) щільністю 

близько 1,75 г/см3, який містить ізотоп бору 10В природної концентрації. 

Оболонки поглинаючих елементів (стрижнів), які мають діаметр 8,2 мм і 

товщину стінки 0,6 мм, виготовлені з нержавіючої сталі марки 06Х18Н10Т.  

 

Рисунок 2.1 – Конструкція штатного поглинаючого елемента 

систем управління захистом реакторів ВВЕР-1000: 

1 – наконечник; 2 – сталева оболонка; 3 – газозбірник гелію; 

4 – нікелева сітка;  5 – порошок карбіду бору; 

6 – нижня кінцева деталь (конус) 

  

У поглинаючих елементах кластерних збірок реакторів PWR як 

нейтронний  поглинач  використовується  комбінований  матеріал,  який 

складається з В4С  у верхній частині стрижнів і сплаву, що включає срібло, 

індій і кадмій в пропорціях 80 % Ag, 15 % In, 5 % Cd і має температуру 

плавлення 800 °С у їх нижній частині. Оболонки поглинаючих елементів 

реакторів PWR виготовляються з нержавіючої сталі марки 304L.  

Нейтронопоглинаючі матеріали і конструкційні матеріали оболонок, 

живані в даний час в стрижнях кластерних збірок систем управління захистом 

серійних реакторів ВВЕР і PWR, мають ряд недоліків з погляду тривалої 

фізичної  ефективності і надійності. поглинаючих елементів систем                     

Вони  обумовлені  певними причинами і чинниками.  

Глибина занурення в активну зону стрижнів автоматичного 

регулювання потужності реакторів змінюється в процесі експлуатації (для 

реакторів ВВЕР1000 вона міняється від 1500 мм на початку кампанії реакторів 

до 300 мм в кінці кампанії), а стрижні аварійного захисту реакторів при їх 
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нормальній експлуатації знаходяться в піднятому стані над верхнім краєм 

активної зони реакторів (для реакторів ВВЕР-1000 на відстані 100 мм).  

 

Рисунок 2.2 – Кластерна збірка поглинаючих елементів  

систем управління захистом реакторів ВВЕР-1000 

 

Таким чином, при експлуатації реакторів ВВЕР і PWR стрижні систем 

управління захистом реакторів знаходяться в нерівномірному нейтронному 

полі. Це приводить до нерівномірного вигорання ізотопу бору 10В в карбіді 

бору по висоті поглинаючих елементів – до найбільшого вигорання 

(радіаційного пошкодження в потоці нейтронів) схильні нижні частини 

поглинаючих елементів. При вигоранні ізотопу бору 10В більш ніж на 40 % 

відбувається різке розпухання нейтронопоглинаючого матеріалу в 

поглинаючих елементах (особливо в їх нижній частині) в результаті 

накопичення вільного гелію (He) за рахунок реакції 10В+1n = 7Li+4Нe і, як 

наслідок, сильне збільшення внутрішнього тиску на оболонки елементів і 

зниження їх надійності. Ізотоп літію 7Li, який виділяється в результаті реакції, 

не є поглинаючим нейтрони матеріалом, що знижує фізичну ефективність 

поглинаючих елементів в процесі експлуатації реакторів.  
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 До недоліків сталевих оболонок поглинаючих елементів належить їх 

окрихчування в результаті нейтронного опромінення, а також їх погана 

хімічна сумісність з карбідом бору при високих температурах, які можуть 

виникати в активній зоні реакторів в аварійних ситуаціях (1200 °С і більш).  

Так, наприклад, хімічна взаємодія між карбідом бору і нержавіючою 

сталлю починається вже при температурі 600 °С, а при температурі 1200 °С 

виникає евтектична взаємодія цих матеріалів, що приводить до розплавлення 

і розгерметизації оболонок поглинаючих елементів систем управління 

захистом реакторів ВВЕР і PWR. Необхідно відзначити, що постійне 

нейтронне опромінювання в процесі експлуатації реакторів істотно погіршує 

ситуацію: при вигоранні ізотопу бору 10В у В4С більш ніж на 8 % 

розгерметизація поглинаючих елементів може виникати вже при температурах 

500÷600 °С. Цю проблему намагаються вирішити або шляхом нанесення 

захисних покриттів на внутрішню поверхню оболонок, або за допомогою 

застосування як оболонок конструкційних матеріалів, що добре суміщаються 

з карбідом бору при високих температурах і мають високу радіаційну 

стійкість, наприклад, за допомогою хромонікелевих сплавів. 

  Описані вище причини і чинники призводять до зниження фізичної 

ефективності і надійності поглинаючих елементів активних зон реакторів 

ВВЕР і PWR під час їх експлуатації. Ними ж, в основному, обумовлений 

порівняно недовгий термін служби на АЕС з ВВЕР і PWR штатних 

поглинаючих елементів систем управління захистом реакторів (для реакторів 

ВВЕР-1000 він складає 2 роки в режимі автоматичного регулювання 

потужності і 5 років в режимі автоматичного захисту).  

У результаті численних наукових досліджень, направлених на пошук 

способів збільшення терміну служби кластерних збірок систем управління 

захистом реакторів ВВЕР і PWR, було встановлено, що помітний прогрес в 

цьому напрямі з погляду фізичної ефективності і техніко-економічної 

доцільності може бути досягнутий у разі використання в них комбінованого 

( ),n - ( ),n -поглинаючого матеріалу.  
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Тому знов з'явився інтерес до гафнію, що належить до ( ),n -поглиначів, 

масштаби виробництва якого зараз вже задовольняють потреби атомної 

енергетики. Необхідно відзначити, що задовільна робота регулюючих органів 

з гафнію в активних зонах атомних реакторів підводних човнів також показала 

можливість ефективного застосування гафнію як поглинаючого матеріалу в 

поглинаючих елементах систем управління захистом енергетичних реакторів 

АЕС. Тому в Україні було розроблено цілий ряд нових конструкцій 

поглинаючих елементів для реакторів ВВЕР з використанням в них 

комбінованого поглинача у вигляді карбіду бору у верхній частині стрижнів і 

гафнію в їх нижній частині. На рис. 2.3 показано конструкцію поглинаючого 

елемента з гафнієм як поглинаючим і одночасно конструкційним матеріалом 

в нижній частині оболонки поглинаючого елемента. Така конструкція має 

покращені фізикотехнічні властивості і збільшений (за попередніми 

розрахунками) термін служби – до 30 років.   

 

Рисунок 2.3 – Нова конструкція поглинаючого елемента 

систем управління захистом реакторів ВВЕР-1000: 

1 –оболонка з гафнію; 2 – порошок карбіду бору; 

3 – оболонка з хромонікелевого сплаву ЕП-630У 

 

Фізична ефективність гафнію при його застосуванні як матеріалу, що 

поглинає нейтрони в нижній частині стрижнів систем управління захистом 

реакторів, складає близько 80 % від фізичної ефективності карбіду бору, що 

застосовується у верхній частині стрижнів, але перевищує фізичну 

ефективність потрійного сплаву, що має у своєму складі 80 % Ag, 15 % In, 5 % 

Cd, який застосовується в нижній частині поглинаючих стрижнів в реакторах 
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PWR.  Проте на  відміну  від  карбіду бору  і інших матеріалів, що поглинають 

нейтрони, поперечний переріз поглинання гафнію знижується дуже поволі в 

умовах радіаційного опромінення. Це обумовлено ізотопним складом гафнію 

(табл. 2.1) і особливостями трансмутації ізотопів гафнію в потоці нейтронів  

(рис. 2.4). Продукти розпаду ізотопів гафнію – стабільний лютецій (Lu ) і 

нестабільний тантал (Ta), що перетворюється зрештою на осмій (Os ), – мають 

достатньо високі перерізи поглинання нейтронів, а це сприяє малому 

зниженню фізичної ефективності гафнію при його застосуванні як 

поглинаючого матеріалу в активній зоні реакторів. 

Таблиця 2.1 – Поперечні перерізи поглинання для ізотопів гафнію 

 

 

Изотоп 

гафнію 

 

 

Поширеність в гафнії, % 

 

Поперечний  

переріз  

абсорбції (барн) 

Внесок в 

повний 

поперечний 

переріз  

поглинання 

гафнію, % 
 

174Hf 

176Hf 

177Hf 

178Hf 

179Hf 

180Hf 

 

0,18 

5,15 

18,38 

27,08 

13,77 

35,44 

 

500 

26 

371 

80 

49 

13 

 

0,8 

1,4 

64,8 

21,7 

6,7 

4,6 

 

Необхідно відзначити, що фізична ефективність гафнію 

характеризується не тільки високим перерізом поглинання теплових 

нейтронів, але і здатністю поглинати нейтрони високих енергій, оскільки 

гафній має сім сильних резонансів, що лежать в енергетичному інтервалі 1÷10 

еВ.   
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Рисунок 2.4 – Ізотопні перетворення гафнію в потоці нейтронів 

у поглинаючих елементах систем управління захистом реакторів 
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2.2. Кальцієтермічна технологія отримання гафнію   

і його фізико-механічні властивості 

  

В Україні підвищений інтерес до гафнію як до поглинаючого матеріалу 

для енергетичних реакторів АЕС обумовлений цілим рядом чинників. 

Поперше, можливістю кардинального збільшення терміну служби (з 2÷5 років 

до 30 років) і надійності кластерних збірок поглинаючих елементів систем 

управління захистом реакторів ВВЕР-1000, які складають основу української 

атомної енергетики (13 енергоблоків із загальною встановленою електричною 

потужністю 13000 МВт). По-друге, Україна володіє великими запасами 

цирконієвої руди, а виробництво гафнію тісно пов'язане з виробництвом 

цирконію. По-третє, в Україні є промислова база з виробництва гафнію і 

виробів з нього (листів, прутків, труб і інших).  У цей час в Україні на 

Державному науково-виробничому підприємстві «Цирконій» (м. 

Дніпродзержинськ) розроблено і освоєно принципово нову фторидну 

кальцієтермічну технологію отримання чистого гафнію. Особливість її 

полягає в тому, що гідрометалургійний переділ в технології отримання 

чистого гафнію є частиною технології очищення цирконію. Він 

характеризується ідентичністю операцій і відрізняється тільки збільшенням 

числа ступенів розділення екстракції. Процес гідрометалургійного переділу 

завершується отриманням фтористої сполуки гафнію – тетрафториду гафнію 

(HfF4). В основі металургійного переділу лежить процес кальцієтермічного 

відновлення тетрафториду гафнію з подальшою подвійною 

електроннопроменевою переплавкою чорнових зливків. Вибір тетрафториду 

гафнію як солі для кальцієтермічного відновлення обумовлений його 

фізичними і хімічними властивостями, а також можливістю його глибокого 

сублімаційного очищення від кисню ( 2O ) і азоту (N ). Відновлення HfF4 

кальцієм (Ca) з додаванням мас. 5 % заліза (Fe) або алюмінію (Al ) для 

активізації хімічної реакції відновлення дозволяє отримувати компактні 

зливки гафнію, а електронно-променеві переплавки дають можливість 
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достатньо повно очищати його від багатьох домішок. Така схема дозволяє 

отримувати гафній з сумарним вмістом гафнію і цирконію не менше 99,92 %, 

який відрізняється високою поглинаючою здатністю і придатний для 

ефективного використання в ядерній енергетиці.   

У табл. 2.2 наведено дані порівняльного аналізу хімічного складу 

гафнію, що отримується за різними технологіями в Україні і за кордоном. У 

результаті порівняння можна зробити висновок, що українська 

кальцієтермічна технологія дозволяє істотно знизити вміст ряду небажаних 

домішок в гафнії, які впливають на пластичність металу і на його корозійні 

властивості.  

Останніми роками в Україні був проведений великий обсяг 

науководослідних робіт по вивченню фізико-механічних властивостей 

кальцієтермічного гафнію. На зразках литого і деформованого 

кальцієтермічного гафнію було вивчено твердість за Брінеллем, 

мікротвердість, ударну в'язкість, мікро- і макроструктуру, проведено статичні 

випробування на розтягування, вплив ступеня деформації на фізичні 

властивості та інші.  

Проведені дослідження показали, що на погіршення механічних 

властивостей гафнію істотно впливають газові домішки в  ньому, а  особливо 

кисень. Проте у зв'язку з тим, що гафній утворює з киснем міцні сполуки, 

зниження його концентрації в гафнії за допомогою відомих методів видалення 

двоатомних газів під час електронно-променевої плавки у вакуумі практично 

неможливе. Тому для видалення кисню з гафнію з метою удосконалення добре 

освоєної кальцієтермічної технології його виробництва, що передбачає 

додавання мас. 5 % заліза, було запропоновано вводити в розплав металів в 

невеликій кількості третій компонент, який утворює леткий оксид з киснем, – 

розкислювач. Як розкислювач гафнію був вибраний алюміній. Проведені 

експериментальні дослідження показали, що добавка алюмінію в 

кальцієтермічний гафній на стадії відновлення тетрафториду гафнію кальцієм 
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з додаванням мас. 5 % заліза і подальшою електронно-променевою плавкою 

знижує концентрацію кисню в гафнії до 0,03÷0,04 мас. %.  

Для оптимізації технологічних процесів отримання виробів з 

кальцієтермічного гафнію (у вигляді прутків, труб, листів, стрічок і інших) 

були також проведені дослідження зміни концентрації металевих домішок 

(заліза, алюмінію, міді, нікелю, титану, кремнію і хрому) в гафнії при 

електронно-променевій плавці у вакуумі для різних температур розплаву. В 

результаті були отримані дані, що характеризують період часу, протягом якого 

концентрації домішок в гафнії зменшуються до величин, наведених в табл. 2.2.   

 

Таблиця 2.2 – Хімічний склад українського і зарубіжного гафнію, мас. % 

 

 

Елемент 

 

Магніє-

термічний  

гафній 

ASTM B 7378-

84 

(США, Західна 

Європа) 

Йодидний 

гафній  

марки ГФИ-1 

ГОСТ 22517-77 

(Росія) 

Кальцієтермічний  

гафній 

марки КТГ ТУ 95.2195-90 

(Україна) 

Марка 

R-1 

Марка 

R-2 

Необ- 

хідна  

кон-

цент-

рація 

 

Фак- 

тична  

кон-

цент-

рація 

Необ- 

хідна  

кон-

цент-

рація 

Фак- 

тична  

кон- 

цент-рація  

при 

виробництві 

з Hf-Fe 

Фак- 

тична  

кон- 

цент-рація  

при 

виробництві 

з Hf-Al 

Гафній + 

цирконій 

не 

менш 

99,8 

не 

менш 

99,6 

не  

менш 

99,8 

не 

менш 

99,9 

не  

менш 

99,8 

не  

менш 99,92 

не  

менш 99,94 

Цирконій 2÷4 2÷4 1,0 0,8 1,0 0,7 0,7 

Азот 0,010 0,010 0,005 0,003 0,005 0,003 0,003 

Алюміній 0,010 0,020 0,005 0,003 0,005 0,003 0,003 

Ванадій 0,0050 0,010 – – – – – 

Водень 0,0025 0,0035 – – – – – 

Вольфрам 0,0150 0,0150 – – 0,01 0,001 0,001 

Залізо 0,0250 0,050 0,04 0,007 0,04 0,02 0,003 

Кальцій – – 0,01 0,01 0,01 0,001 0,001 

Кисень 0,40 0,080 – 0,02 0,05 0,05 0,04 

Кремній 0,010 0,020 0,005 0,004 0,005 0,005 0,003 
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Продовження табл. 2.2 

 

 

Елемент 

 

Магніє-

термічний  

гафній 

ASTM B 7378-

84 

(США, Західна 

Європа) 

Йодидний 

гафній  

марки ГФИ-1 

ГОСТ 22517-

77 

(Росія) 

Кальцієтермічний  

гафній 

марки КТГ ТУ 95.2195-90 

(Україна) 

Марка 

R-1 

Марка 

R-2 

Необ- 

хідна  

кон-

цент-

рація 

 

Фак- 

тична  

кон-

цент-

рація 

Необ- 

хідна  

кон-

цент-

рація 

Фак- 

тична  

кон- 

центрація  

при ви-

робництві з 

Hf-Fe 

Фак- 

тична  

кон- 

центрація  

при ви-

робництві з 

Hf-Al 

Магній – – 0,004 0,003 0,004 0,003 0,003 

Марганець – – 0,0005 0,0003 0,0005 0,0003 0,0003 

Мідь 0,010 0,015 – – 0,005 0,002 0,002 

Молібден 0,0020 0,0050 0,1 0,07 0,01 0,001 0,001 

Нікель 0,0050 0,010 0,05 0,01 0,02 0,01 0,003 

Ніобій 0,010 0,020 – – 0,01 0,002 0,002 

Олово 0,0050 0,010 – – – – – 

Титан 0,010 0,020 0,005 0,003 0,005 0,001 0,001 

Вуглець 0,015 0,015 0,01 0,01 0,01 0,003 0,003 

Уран 0,0010 0,0010 – – – – – 

Хром 0,010 0,020 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 

 

Основні фізико-механічні властивості гафнію в литому і в 

деформованому стані наведено в табл. 2.3. Дослідження на радіаційну 

стійкість показали стійкість зразків гафнію аж до флюенсу нейтронів 

величиною 2,4·1022 см-2.   

Освоєння в Україні в промисловому масштабі кальцієтермічної 

технології отримання гафнію високої чистоти разом з позитивним досвідом 

експлуатації поглинаючих елементів систем управління захистом реакторів, 

створених на основі комбінованого B4С-Нf-поглинача, відкриває можливість 

широкого застосування гафнію в атомній енергетиці.  
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Таблиця 5.3 – Властивості кальцієтермічного гафнію в литому і деформованому стані 

 

 

Властивість 

Температура 

випробувань, оС 

 

Зливок 

Труба після відпалу 

потрібні 

значення 

фактичні 

значення 

Твердість, НВ 20 150÷220 – – 

Мікротвердість, 

МПа 

20 2500÷3500 – – 

Ударна в'язкість, 

Дж/см2 

20 13÷18 – – 

 

Умовна межа 

текучості тσ , МПа 

20 

 

380 

 

900 

190 

 

– 

 

26÷28 

не менш  

250 

не менш  

200 

– 

335÷355 

 

380÷250 

 

– 

 

Межа міцності вσ , 

МПа 

20 

 

380 

 

900 

250÷450 

 

– 

 

48÷75 

не менш  

400 

не менш  

300 

– 

510÷560 

 

380÷420 

 

– 

Відносне 

подовження δ , % 

20 

380 

900 

2÷5 

– 

22÷48 

не менш 18 

не менш 20 

– 

22÷32 

22÷40 

– 

Корозія у воді, 

мм/рік 

350 – – менш 

0,005 
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